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CAMA R A D~:~J;):&P . .UT.A.Q OS 

SESS.A.O DE 13 DE JULHO (1891) • 

O Congresso Kacional decreta : 

Ar t . 1. 0 O provimento nas cadeiras elo ensin'> ~ccundario e superior só poderá 

ser feito por concurso. 

Art. 2. o As nomeações feitas dentro ele um anno antes da data ela presente 

lei são consideradas interinas, e serão postas em concurso as cadeiras respectivas, 

devendo os actuaes professores em igualdade de merecimento, a juizo da commis

são julgaclora, ser preferidos para a nomeação efiecliva. 

Art. 3 . 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 13 de Julho de 1891. - F'1·cclcrico Borges. 

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

Regul<! o C011C1l1'SO 1Ja?'<l o p?·ovimento nas caclei?'as elo ensino superio1· 

e secnnda'rio 

Projecto 
F. Borges 

A Commissão de Instruc~ão e Saude Publica, á qual fQi presente o projecto Parecer da Com 
de lei do Sr. Frederico Borges, estabelecendo o concurEo para o pro,·imento nas de lnst . Pub. 

cadeiras do en~ino superior e secundaria, considerando : 

1. 0 Que o melhor criterio para o reconhecimento das aptidões scientificas e 

praticas dos candidatos ao magisterio ê o que se deduz das provas exhibidas nos 

concursos; 

2. 0 Que todos os regulamentos das e?colas superiores, com excepção unica de 

algumas escolas technicas. exigem o concurso como meio réal e effecti\'O p,na 

conhecimento das habilita~ões dos candidatos ás vaga~ existentes; 

3. 0 Que o decreto n. 1. 341, que suspen'cleu a execução elos preceitos estatuidos ·. 

nos regulamentos sobre o pro\'imento elas cadei ras, não foi niotivado por circum

stancia alguma imperiosa que justificasse as nomeações sem concurso, porquanto 

nem tão grande foi o numero ele cadeiras nova1nente e~·eaclas, nem urgia pro\'el-as 
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immedlatamente, tornando dessa arte inexequivel e anarchico o processo do con

curso; 
4. o Que, dado caso da necessidade de prover as cadeiras irnrn diatamente, 

o Governo pod:a nomear interinamente os funccionarios para ellas, sujeitando-os 

H·J fhn de um ce1 to prazo âs provas exigidas; 

5. o Que ás nomeações feitas p lo Governo contra os prec i tos dos r gulamen

to3 das esco:as não presidiu o escrupu:o indispensavel, tanto assim que foram pre

teridos Injustamente funccionarios com s rviços reaes por individuas de compe

t2ncia duvidosa, sem ligação ou laço de especie alguma com as corporações do

c~nt s; 

6. o Que taes nomeações trouxeram o desprestigio dessas corporações, que 

tlebalde as impugnaram como offen ivas de seus direitos e prerogalivas; 

7. 0 Que aos nomeados fallece a autoridad" moral e scientifica que di mana de 

aptidões provadas e indiscuth·eis, que só o concurso pôde dar ou legitimar; 

8. 0 Que, nestas circumstancias, faltam aos nomeados os requisitos indispen

sa.veis para se Imporem ao respeito e 9QilSideração dos alumnos; 

·9 . 0 Que estes considerandos de,·em ser appiicados, nii.o ex~"pc:on~imente ::.s 

11omenções feitas dcntr o de um anno antes da data do projecto de lei sobre 

que dá parec r, mas a todas as nomeações feitas em identicas condições depois 

tio dia 15 de ::-/ovembro de 1 9 · 

E' de parecer qu seja convertido em lei o seguinte projecto substitutivo: 

·O ongresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 O provimento nas cad iras do ens ino secundaria e superior só poderá 

oer feito por concurso. 

Art. 2. o As nomeações feitas desde o dia 15 de ::-lovembro de 1 89 até a data 

lia presente lei sào consideradas interinas e serão postas em concurso as cadeiras 

rcsl,ectiva , devendo os actuaes professores, em igualtlade de m •·ecimento, a jui"o 

ua commissão julgadora, ser pr fer·idos para a nomeação effectlva. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 11 de Agosto de 1 91. - Fm·q11im Wentcck, P•·esldente. -

Co11ÇetL11cs RetiiiOS, Relator. - .tl. A zc•·cflo. - Scmtos Perei1·a. - Ale:rancL?·e Sto

cklel-.- Oli-veil'a Piuto rveucido).- Cantcio (vencido).- Jo<lo Viei•·a (vencido). 

X:to me posso conformar ab olutamente com os fundamentos deste parecer, e 

menos com o sua conclusão, porquanto : 

Voto dn Sr. João 1°, si em geral o concurso é um meio de reconhecimento de aptidões do can-

Vieira dldatos ao magisterio, não é o unico e como tal nunca deve ser exclusivo, como 

não tem sido na nossa legislação ; 

2•, a citação cta legislação xislente não fornece argumento convincente, nem 

p.tra a solução cla que tão em abstr acto, nem para os casos particularizados a 

que se allutle; 

3°, que, ao contrario deste fundamento do parecer, o decreto n. 1. 341 de 7 de 

revereiro do corrente anno foi expedido pelo respectivo Ministro por motivos irre

cusaveis, de de que havia 184 logarcs a preencher em diversos estabelecimentos, 

cir.:umstancl:t que difflcultava os processos do concurso. pondo mesmo de parte 
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a especialicl::t,l c .do ensino de algumas cadeiras, a respcilo das quaes não devia 

havei -o; 

4", a intei·inidade do pessoal docenle não obviaria as d.ifficulclades, dilataria 

a execução regular das reformas do ensino, si não comprometlesse o seu exito, 

dado o caso m esmo de obter pessoal competente que se sujeitasse a servir satis

fa.ctorian1en te ; 

5", que, muilo ao contrario de todos os outros fundamentos do parecer (do 

õ• a 9•), nenhum fomento de justiça Eoccorre a censura ele competencia duvidosa 

dos nomeados, clesconhec ndo o signatario deste vo to que ligação ou laço com as 

congr egações clocen.tes possa ler o candi dato nomeado ou pret erido, quando taes 

corporações não são entidades autonomas, mas simples colleglos subordinados 

quanto ao recrutamento do seu pessoal e !i. sua suprema direcção ao Governo; 

6•, que as nomeaçõ s não podiam trazer o desprestigio das corporações, salvo 

si estas d ixaram de cumprir o seu dever, maximé si se attender aos factos que 

se succederam ao decreto n . 54 de 21 de ·Março do co rrent anno, pois que não 

só abriram mão taes corporações da alta inspecção que elle lhes commettia, como 

não declararam incapaz ou pouco apto um só dos nomeados; 

?o, que não é exacto de modo absoluto que só o concu r so dê autor idade moral 

e scl entifica aos nomeados; 

8", que no caso é extranha a preoccupação ela falta de r espeito e cons ideração 

dos alumnos a seus m estres só pela falta do con curso; sendo, porém, certo que 

os l aços de disciplina se têm afrouxado tanto, graças !i. opinião affagada por 

certa imprensa do paiz de f azer daqu ell es quasi os directores d este, tornando-se 

a anarchia escolastica uma das fôrmas clit. anarchi::t política; 

9°, que o procedimento do Governo , qu~ aWis accumulava todos os poderes 

supremos, me.~mo quando puramente discricionr.rio, foi perfeitamente correcto, 

além de autorizado por prececlcntes de governos oon stitu c ione~ em occasião de 

reformas~ conforn1e se ach:t sat isfactor ia.mente explicado no res~· ectivo re latori o 

(pags. 28 e seguintes) apresentado pelo Ministro ela Instrucção a Presidente da 

R epublica e por est e enviado a esta Camara; 

10, que t anto o projecto do Sr. Frederico Borges como o substitutivo da Com

missão não podem ser aclmittidos, j!i. porque a materia do ar t. 1• não tem razão 

de ser , desde que está encarnada em l eis vigentes, apenas suspensas 7J?'OVisoria

mente, conforme apropri a expressão elo decreto n. 1.340 ele 6 de F ever iro des l e 

anno; j !i. porque a materia do art. 2• constitue violação m anifesta da Constltulç!J.o 

F ederal, que véda !i. União pl'escrever leis •·et>·oactivas (art. 11, n. 3°) e garante 

em toda a plenitude as pa t entes, os postos e os cargos i11amoviveis (ar t. 74). 

Ora, pelo decreto n. 313 de 16 de Maio ultimo. lodos os cargos ele que se 

trata se torn aram vitaliclos, si duvida podia haver ant s que lle houvesse sido 

expedido. 

E é de prescrever leis com ellelto r troactivo e destruir a inamov ibilidade ~os 

car gos no caso ele que se trata, declarar vagas as cadeiras existentes, ali!i.s l8gal

mente providas pel os mo tivos expostos. 
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Na sesscio de 23 ele Sctcmb>·o é encerrada. sem dt>bate, a lA discussão. Em 24, 

a rectuerimento do Sr. Ro~a e Silva, é o projecto t>nviaclo á Commissão ele Consti

tuição. ( •) 

SESS,~O DE 3 DE OL"TUBRO 

T!cclanw a wlopçcio elo projccto n. 18 A, cleste anuo, q>te >·egula o Jn·ot•imcnto )JOI" 

conctwso lias cOllej>·as 1lo ensino sccund!t>"ÍO e Sll1JCrior ou technico (••) 

A" Commissão ele Instrucção e Saude Publica foram presentes as reclamações 

dos cidadãos Drs. lgnacio Monteiro de Almeida Gouvêa, Domingos Alves de l\!ello 

i' Francisco de Paula \'alladares. todas do mesmo genero, pela circumstância do 

Governo da Republica não os ter contemplado entre os lentes substitutos nomea

t~os consecutivamtnte n expedição dos decretos ns. 1. 340 e 1. 341, ele 6 e 7 de 

1-'e,·eteiro elo corrente anno. Estes cidadãos pertenciam á extincta categoria elos 

atljunlos, os clous primeiros. ela Faculdade de Medicina da Bahia, o terceiro ela 

do Rio de Janeiro. de conformidade com o regimen CJ·eado pelo decreto imperial 

n. 9. 311 de 25 de Outubro de 1 81. tendo sido provido por concurso. 

O Dr. Ignacio :\fonteiro de Almeida Gouvo?a allega que o ensino soffreu com 

a sua conversão forçada, ele adjunto dn cadeira ele clinica ophtalmologica para 

preparador da cadeira de operações e npparelhos, tendo mais quanto a funcção 

que exercia junto úquella foi confiada pelo Governo ao Dr. Clodoaldo ele Andrade, 

que não exihibiu, como elle o fizera 111 concur o e na regencia interina da cadeira, 

provas ele capacidade especial para o cargo em que este foi provido sem mais 

nem menos. Junta documentos, afim de provar que a congregação d::. Faculdade 

flc 1\!edicina da Bahia reputa justa sua reclamação, parecer com o qual se con

formou a directoria respectiva, ele onde se infere que e sa corporação, a quem 

incumbe legalm ntc julgar das habilitações do professorado que lhe loca, nã.o 

considera com·enienle ao ensino o aclo do Governo, conlra o qual protesta o 

Dr. Ignacio :Monteiro ele Almeida Gouvêa. Pot· fim pondera que, tendo prestado 

provas Jtublicas de capacidade especial, afim de ser provido, como foi, no cargo 

rle adjunto da cadeira d clinica ophtalmologica. o que não se verifica a respeito 

do Dr. ~locloaldo ele Andt·ade, que foi LransCigurado ele preparador da cadeira de 

operações e apparelhos em substituto daquella, com direito a passar a cathedra

tico senf mais formalidade. afigura-se-lhe de justiça que o Congresso lhe mantenha 

o direito de ser promovido a calheclratico, quando haja vaga na cadeira ele clinica 

ophtalmo:o.nca. como viria a acontecer por força ele lei si, em vez de ser designado 

para o Jogar ele preparador ela cadeira ele opera~i,es e apparelhos, fosse nomeado 

(•) Nã.o con~ta da Synopsc dos trabalhos da Camara o andamento do pro
jecto. 

( • •) Este parecer foi pro,·ocaclo por uma representação dos Professores Igna-
clo :\Ionteiro rle .-\lmelcl~ GouvCa, Domingos Alves de ~iello e Francisco ele Paula 
Valladares. 
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substituto da secção correspondente â clinicn. ophtalmologica, â maneira de oull os 

funccionarios da extincta classe de adjuntos. 

O D1·. Dom ingos Alves de Mello pecle igual reparação, como adjunto que 

foi ela 1' cadeira de clinica. cirurglca, visto não ser dos felizes nomeados lentes 

substitutos independente de concurso. Argumenta com o decreto n. 1. 270 de 10 

ele Janeiro deste anno, que reformou as faculdades ele medicina. ela Republica, e 

demais com o ·aviw elo Mini~ter:o ela Instrucção Publica datado ele 15 cl .Janeiro, 

concluindo que cabia exclusivamente aos adjuntos e preparadores effectlvos elo 

regimen traçado pe!o decreto imperial de 25 do Outubro de 1884 o direito do 

concorrerem ã. categoria de substitutos, e i11so jacto deviam ser accommoclaclos, 

mas nunca preteridos por extranhos aos corr.o docentes elas faculdades, devendo 

de mais a mais ser preferidos, conforme o citado aviso, aquelles que houvessem 

regido cadeil as. Em face elo que, se considera !cS<\Jo, pois conta títulos e serviços 

dc~~a ordem na Faculdade de Med:cina da B::thla. Continuando, censura ao Go

verno pe'a circumsta r. c ia de em contrar:o ao espírito que dictou os estatutos de 

25 do Outubro ele 1884, assim como os decretados a 10 de Janeiro do corrente 

anno, haja distribuído a capricho os Jogares de ensino, clesattenclendo ãs compc

tencias e aclmiltinclo intn>Eos ao magisterio. Lastima estar reduzido á ingruta. 

situação em que, pelos arts. 260 e 2fo2 dos estatutos ele J O de Janeiro, deviam 

aehar-se os adjuntos c preparador s que n~o concorressem ou naufragassem no 

concurso para substitutos. Excluindo a hyrothese da revogaç3.o das nomeações 

feitas arbitrariamente pe·o Governo nestes ultimas tempos, termina pedindo para 

que o ongr"s"o o considere acldido á secção ele cirurg·ia na qttal_iclacle ele sub

stituto, com os direitos e regalias destes funccionarios, e isso a datar ela nomeacào 

dos actuaes. 

O Dr. Francisco ele Paula Vallaclares limita-se a articular seus servicos assí

duos 1~ 0 cargo ele adjunto rlc c'inica cirurgicn. e na regencia interina desta e cl~ 

outras cadei1·as da Faculc!acle de Medicina do Rio de Janeiro; accroscentando que, 

ante" de zer nomeado adjunto por concurso, exercera a func~ão de assistente ele 

clínica. a CJnta r de 23 ele Julho de 1881 a 14 de l\Iarço ele 1883. Põe em 1·e!evo 

as incumoe:JC'ias elo adjunto ele clínica, segundo os statutos ele 188<1, incompara

velmente mais graves do que os afazeres elos demais adjuntos e dos prepara

clores. Con-:!uc pedindo revarar,ão do acto elo Governo, (JUe não o incluiu entre 

os adjunto~ que passaram a ler,tes substitutos. 

Isto posto, a Commissão é ele parecer que não ha que deferir sobre as peti

ções dos Drs. lgnac:o ~1onteiro de Almeida Gouvêa, Domingos Alves de Mello " 

Francisco ele Paula. \"alladares, porquanto escapa ã alçada do Congresso nomear 

os funccionarios civis e militares, atlribuição privativa do Poder Executivo, e a 

tanto monta1r d.S prctençõcs explicitas elos dous primeiros reclamantes e o simples 

protesto elo terceiro. 

Entende m3ls a Commissão, que taes nomeações seriam illegaes, ainda quando 

offerecidas pelo poder competente, em face não só dos estatutos que baixar~tm 

com o rlecrcto n. 1 . 270 Çle 10 de .Taneiro do anno que corre. como tambem em 
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vista dos decretos ns. 1 . 340 e 1. 341, de 6 e 7 de Fevereiro ainda deste anno, 

pelas razões que passa a dizer: 

No art. 1 o do decreto n. 1. 3-10 de 6 de Fevereiro declarou o Governo qu\l 

as di~posições do decreto n. 1. 270 de 10 de Janeiro relativas ao provim nto dos 

Jogares nos institutos de instrucção de qualquer g râo ou mtlu•·ez::t, assim tambem 

as referentes ao xercicio dos funcciona•·ios ficavam provisoriamente suspensas, 

devendo reger-se esta materia pelos regulamentos qu estavam em vigor por 

occasião de se expecl ir os de que se trata. 

A execução, pois, dos statu tos decr tados a H de Janeiro de 1 91 foi pelo 

Governo mesmo sustada a 6 de Fevereiro, na 1 arte que definia o cxercicio dos 

Cunccionarios e o modo do J)!Ove•· os cargos, mandando vigorar para a F aculdad e 

de i\Iedicina os estatutos de 25 de Outullro de 1 S·l naquillo que tivesse relação 

com a materia. 

Verdade é que no dia 7 de Fevereiro, isto é, horas depois de ter expedido 

aquelle acto suspe nsivo da reforma decretada a 10 ele Janeiro, o Governo d idiu 

que1 para os lagares vagos ou novamente creados nos institutos de ensino, ao:; 

nomeações poderiam ~e dar indepenclentementc das clausulas estabelecidas nos 

respectivos regulamentos. 

A que regulamentos se J' fert> o decreto de 7 de Feve reiro no que diz respeito 

ao provim nto elos carg·os? Si ao de lO de Janeiro, no tocante ás faculdades de 

mcdici11a, e ll e já se achava suspenso pelo decreto de 6 de F verei!o, r estahe'e

cendo nessa parte os esta tutos de 25 de Outubro ele 1884; e3cusado era, po:s, 

tornar a legislar. Si, porém, a reYogação se entend não com os estatutos lan

çados pelo GoYerno P1 ovisorio. mas com os anteriores do regimen imperial, inclu

sive os de 25 de Outubro ele 1884, o acto de 7 de FeYereiro traduziria lastimave• 

incoherencia e desori ntação do GoYerno que. com 2·1 horas <le espaço, mudou 

de decisão, afim de accommodar duzentos e Yinte e quatro protegidos, em outros 

t.antos Jogares de magisterio. aliãs abe1tos ú concurrencia dos competentes, por 

promessa do Governo da Republica, inspirada nos melhores precedentes do temp'l 

do Imperio. 

O c1 ereto de 6 de 1r vereiro, com o suspender a execução dos estatutos d ~ 

10 de Jane iro, re'alivament ao exerc:cio dos funccionarios , n:atcria que ent ntl,• 

con1 as funcçõcs dos professores e seus a11xiliares, manda observ~ll' nesse pan: 

cular os estatutos de 25 de Outubro ile 1884, os quaes não se r eferem ao exercicl:l 

dos lentes substitutos, mas ãs funcções de ad junto e preparador. O decr eto de 

7 de Fevereiro reconsidera apenas o decreto de 10 de Janeiro no tocante ao preen

chimento dos Jogares vagos ou novamnte creados, deixando de restabelecer 03 

estatutos de 10 de Janeiro no concernente á funcção de lente substituto, part~ 

que fõra suspensa proYisoriamente pelo decreto de 6 de Fevereiro. Ora, corr.o 

antes de nomear os funccionarios de que se trata, como Poder Executivo, o 

f;overno Provisorio de\'era ter restabelecido as funcções de substituto, conforme 

estatuira o decreto ele 10 de Janeiro do mesmo anno, conclue a Commissão que os 

lentes substitutos nomeados pe'o Governo para as faculdades de medicina da 

Republica, assim como outros funccionarios para os demai institutos de instru-
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cção primaria, secundaria e superior, que não s" effectuaram de conformlthde 

com os regulamentos anteriores ás reformas decretadas pe!o Governo Provisorio, 

e, particularmente fallando, das facl!lclad es ele medicina, segundo o decr Lo de 

25 de Outubro de 1884, devem ser annuiladas pelo Congr sso, como contraria· ás 

leis organicas destas e outras inslituições. 

Acoresce ctue as nomeações illegaes e nuilas expedidas pe!o Gov rno Provi

sorio foram surp1·ch nclldas pela Consliluiçiio da Republica ao ser promulgada a 

24 d F evereiro, e mormente agora 'n:lo podem subsistir como boas e vaildas, 

pelas considerações, a saber: 

Comquanto o provimento dos cargos civis e militares de caracter f ederal seja 

da competencia pri vativa do rrosiclente ela R epublica, força é que nas nomeaç;ões 

se observem as reslricções expressas na Constituição (vide n. 5 do art. 48 das 

altrihuições do Poder Executivo) ; 

Na maleria ele que se trata as restriccões ex1 ressas na Conslituição são as 

que cleconem do art. 73, secção II, ela clecla1'ação Cle Clil·eitos, o qual reza que 

os cargos publicos, civis ou militares, são accessiveis a todos os brasilei•·os, obser

vadas as condições de capacidade especial qeu a lei estatuir. 

Não ha duvida que o Presidente da Republica ao nomear os funccionarlos das 

faculdades ele medicina e outros insti tutos ela Hepublica não consultou as condi

ções de capacidade especial eslatuidas em lei, pois em face elos estatutos lmpe

riaes, não revogados nesse paJlicular, antes mantidos pelo decreto de 6 de Feve

J'ciro. assim como em vista das rermmas promulgadas depois de 15 ele Novernbr·o, 

o concurso para se apurar a capacidade especial dos candidatos á carreira do 

rnagisterio será regra geral. 

Abusos não autorizam outros. Os rec:amantes, Dr·s. Tgnacio Monteiro de 

Almeida Gouvêa, Domingos Alves de Mello e I•'rancisco de Paula Valladares, 

não devem ser contemplados corno substitutos das faculdades de medicina, em 

quanto não provarem em concurEo capacidade especial para os cargos desta no\'a 

categoria. 

Coherente com a opinião que emittiu sobre o projecto n. 18 A, que regula 

por concurso o provimento das cadeiras do ensino s cundario e superior ou te

chnico, a Comrnissão limita-se a reclamar por esta medida legislativa, que virá 

moralizar os inslitutos de instrucção publica, anarchisados pelo Governo nestes 

ul ti mos tempos. 

Sala da Commissão de Jnstrucção e Saude Publica. - Erico Coelho, como 

Relator. - Scmtos P e•·eü·a. - Gonçalves Ramos. - F'eneira Cantão. - Alexcm

rlte Stocldcr. - A. Azeredo. - F1t1·qnim Wenteclo. 

SESSÃO DE 30 DE JULHO 

O Sr. Severino Vi e ira : - Peço desculpa ele a~usar por alguns momento~ 

d•· att€-nção da Camara, produzindo breves considerações no sentido de fun

<Jrmen~ar um projecto de lei. 
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O projeclo de que se trata visa a melhorar as condições do nosso ensino se

cunclario, favorecendo a iniciativa individual pelo regimen ela liberdade em ma

teriii ele· ensino. 

O projecto insliluihclo o exame terminal interno nos estabelecimentos parti

cttiares que ministram o ensino preparatorio de accõrdo com os princípios acon

S<'Jl•ados pela perla;>;of(ia moderna, vem possibilitar a existencia des tes estabele

c!nwlllv5 que vivem soffrcados e sopitados pelo dele"tavel regimen actual do:; 

pr::>grammas officiaes, com exames parc0llados e todas as inconveniencias que 

r(·sultan1 de::ose r€'.~imen j!i. ::t.bandonado pelos paizes mais cultos. 

O S1<. BDVILAQUA. V. Ex. parece esquecercse da reforma ultimamente 

f<·ila. 

O Sa. SEvr.RJl\'0 \'mmA: - As medidas que proponho não são de todo uma 

1·ovldade. 

Já o decrE'to de 8 de ~ovemhro de 1890. elaborado pelo eminente cidadão Ge

nera: Benjamin Constant. estabelecia o exame terminal como prova de habili

tação para a admj~são nos cur~os superiores, mas este decreto adiou a exigencia 

<l'?Fta. prova para o anno de 1896 sem duvida no intuito de dar lugar a que es

tabeieeimP!ltos ar•ropriodos se fundassem no empenho de org-anizar e ministrar 

o ensino de accé'rdo com as ccnclições co~itadas no mesmo decreto. 

Senclo certo, entretanto, que lemos estabe~ecimentos já fundados e funccio .. 

n>.t·do restas condições, não vejo motivo para que estes estalJcJ~cimentos não 

.::o u·m eles de já de effei tos tão heneficos da liberdade em ma teria ele instrucção 

puloJ.ca. ( ,tpoiarlos.) 

O que d<?sejo é que, attendendo a materia dest~ projecto, o Corpo Legislativo 

rla Itermhlica lance as primeiras sementes para o regimen da liberdade de ensino, 

ndimindo-o dos methodos atrophiantes e ent'esado, sanccionados pelos program

Jnas officiae~; que se dê o primeiro passo, ao tnenos, para a animação daquelles 

que lut<.m, a custo, muitas vezes, de sacrifícios ingentes, pela consagração dof! 

n.•vo' melhodo!". no ensino que fecunda e desenvolve a intelligencia e educa a 

vor.lade; e h a de só elle dotar a soei dade de cidadãos uteis e independentes. 
•AJ,o iurlos.) 

Vem á Mes:t. é lirlo, jul~aclo objecto de deliberação e en\'iado á Commissão 
ele [nstrucção Publica o st>g-uinte projecto: 

J:ccGnll ece 1'aliclos pa1·a a matricula 11os curso.~ Sll!JeriOl·es clct Unicíc os exames{ 

te,·minaes, Jeito.• c"' eslnbelecimentos !>articulares ele cnsillo. mceliaute con

dições que estabelece. 

O C'ou,.resso Nacional decreta: 

.'\rt. 1." S. rão titulo para a matricula nos cursos superiores da União,, os 

exame> tcrmlnaes fPitos nos estabelecimentos particulares de ensino, uma Yílz 

q:1r f:hranjam a lingua materna, duas línguas extranhas, a arithmetica, alge

br~. ;:<t>ometria t' trigonometria, a mecanica elementar e astronomia, a physica 

P chiJnica, a botanica, zoolo:ria e physiologia, a histeria e geographia geral e 
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I'·• Lria, noções de economia politica e instrucção ch•ica, o desenho e a muslca 

·w~ca1 . 

Art. 2 .o A requerimento do director desses estabelecimentos, nomeará. o di

rector du~ cursús Sll})<'rioces em que os candidatos S'l queiram matricular, um 

c mmissario ~special, que asBistirá. a todo o processo dos exames e terá. o direito 

'ele '06fc; <obre·. o julgamento rle capacidade dos alumnos para o effeito de não se

rem ~rlmittidos a matricula aquelles contra quem o lnterpuzer. 

Art. 3. o Terminados os exames, o commissario especial remetterá. ao curso 

st...rf rio r, que o nomeou, um~ ... reh1ção dos alumnos que houvereJn sido approva

Oo.• cem o seu assentimento e uma outra do~ que não houverem obtido o SP'I 

TJlacct, e a primeira dessAs relações será. publicada, sómente tendo clirdto á. ma

tric·~ la o& CAndidatos nella incluicios. 

Art. 4. o Serão dispensados da fifcalização de que tratam os artigos antP

rkrt~ ex-vi da lei, .<tquelles estabelecimentos de ensino que, çlurante cinco anno~ 

hcu\"ercm obtido o lllacet do commi~sario especial para todos os alumnos apre

senlallos a exame. 

Art. 5 ." Poderão as congregações dos cursos superiores disp~nsar da fisca.· 

lizaçii.o d~ que tratam og. arts. 2• e 3•, ac]uelles estabelecimentos de ensino de 

Ct.Ja t.'Xcellencia Sf ~1chcm r-onvencidas. 

_\ rt. 6. • R e vogam-s~ as disrosiçi\es em contrario . 

S. a. - Sal~ claB Sessões, 2~ de Julho de 1 91. - Glyccl"io. - C'oelho R o· 

driU1<e.•. - Nelton ele Vasconcellos. ·- Ilem-iqHe c{e Cm·vctlho. - Pi1·es Fe>Tei!'a. 

- Can;al/wl. - F. 1II. Si mas. - Alfredo Ellis. - Severino Viei!·a. - A.ui-

1JIIilo1Jilio - BariJoSft Lima . -A. A:erec(o. - Mttrsa. - Nogueirct Pm·anaguá. 

·- i!JIIflcio ·rostn. - Anh·i.úo Pialho. - Domi11uos ele Moraes. 

SESS.~Ç> DE 21 DE AGOSTO 

R r conhece 1XLliclos lJco·ct Ct mah·icu1a nos czo·sos supcrim·es r/(t lTHião exrnnes ter

>~i!tars, Jeito.• em cstobelecimentos zmrticulctres ele ensino, m•flicwte condi

ções que estabelece. 

Tende a Commissão de Tnstrucção Publica de cmiltir a sua opinião sobre o 

P! c iertC' que tran~forma o systema actual de exames preparatorios em exame ile 

n.:\ lvreza, vantajosamentr adoptado entre algumas nações cultas onclc a cxpe· 

rir .ceia tem demonstr~do que os melhores resultados no ensino e hão colhido 

tr.ile a :iherdac!e trm sido menos cerceada pela imposiçio de pro:rrammas e exi

ger ria~ offici::tl'S, como na Allemanha, em que o elem~nto official é repre<entado 

~6mente pelo conwtis.•w-io l"PCI/, que, na funcção elo julgamento elo ex•minan<lo 

outn• intervenção não tern senão o veto suspensivo no caso de desaccl)rco. e no~ 

fi:Hados Unidos do Norte, em que as Faculdades têm plena competeiH·ia para 

r,·~·nlarem e conhPcerem das hahilitações dos aspirantes a seus grãos, e, consi
·ltranóo: 

Parece~ da Com. 
de lnst. Pub. 
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J•, que o Intuito )Jrincipal do projccto é desenvolver a iniciativa particular 

IH creação de estabelecimentos de ensino; 

2• que d!'s~e desenvolvimento depende a gradual diminuição da interferen

cla que c elemento offlcial ainda conserva em assumptos de ensino, e a sua con

&equ nte cessação Jo.,o que, por effeito da lei, se orgai).izarem, sob a tutela elos 

comv<·temes, extremados P<'la· selecção c1a concurrencia, aquelles estabelecimentos; 

3°, nue é da lndolc de um reglmen francamente republicano o pr incipio do 

estado 11áo dooc11te, e que ao espírito da época repugna o principio contrar io; 

4°, •Jue a Intervenção do elemento official é, por sua essencia, um obstaculo 

de todo o esforço. qu~ lhe não siga o p1·ogramma ~ as exigencias, pois, que da 

eo11formação com elles mais facilmente resultaria o success'o nas provas dos 

exa1nes: 

5", que a E'"-Periencla de mais de 20 annos de bancas examinadoras de PN

paratorios nos ha demonstrado que os estabelecimentos ·de ensino do palz S'~ 

t.ran~formaram em officlnas de preparo para tantas approvações; 

6•·, que exames sem estudo do plano de instrucção seguido pelos candidato~ 

e fuo· organização objectivo da escola de que procedem como unidade educacio

nal, sem conhecimento dos mestres que doutrinaram. e ela influencia por seu me

lhodo F' ·rcida sobre a disciplina e m~lhoramento intellectual e moral elos alum

nos: s :n, finalmente, a impressão geral que os alumnos produzem como intelli

gencias activas e entes moralizados - importam uma verifica~ão parcial, que 

não dll. garantia de capacidade no sentido exacto do te1·mo; 

7o, que, mesrno dentro do regimen do estado doc?ntc. os juizes mais idoneos 

das conciiç:ões necessarias a aclmisRão e capacidade dos candidato" aos cursos 

superiot•es são esses proprios cursos, aos quaes directamente interessa que a 

in~trucc;ão preparatoria tenha tal ou tal intensidade e se ,·erifique deste ou da

quclle modo; 
0 , c;ue ~ e' idente a vantagem do projecto. não sómente porque obedece aos 

conselhob da mais adiantada pedagogia m:>derna, como porque: 

a) institue, como curso propedeulico adaptado á organização actual do en

sino superior o ensino inte~<ral compat;Ye1 com os limites da idade assignalaclos 

á n1atricula; 

b) ria o exame terminal interior; 

c) garante ao canclioato a liberdade de poder prestar a sua prova de ca

racidadf• perante a Faculdade cuja matricula aspirar; 

<7) defere aos cur~os ~upeliores a att.-ibuição ele julgarem das habilitações 

p~e, aratorias elos candidatos aos seus e~ludos; 

e) <·oncede franquezas aos estabelecimentos que, por pro\'a cabal. hajam 

dC!JlOO>Strado a excellen..:ia do seu ensino: 

f) Jinalmente, dispensa dessa prova, a juizo dos cursos superiores, os esta

b••l l'lmPI'tos que se tenham notoriamente assignalado pelo zelo com que se em

p••nllROI na miss:'i.o para que se instituíram; 

A Commissiío é de parece•· r1ue seja adoptada a reforma e acceito o seguinte 
pro)ec-to de lei · 
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u CongresRo 'acionai decreta: 

Art. 1.o Serão titulo para a matricula dos cursos superiores da União ne 

c>.ames terminaes feitos nos estabelecimentos particulares de ensino, uma vez 

qnc abranjam a Jingua materna, duas Jinguas extranhas, a arithm~lica, alge

bra, geometria e lrigonometda, a mecanica elem ntar e astronomia, a physica 

chimlca, a botanica, zoologia e physiologia, a historia e geographia geral e pa· 

t · ia, noções de economia política e instrucção civica, o desenho e a musica vo

cal. 
Art. 2. o A requerimento do director desses estabelecimentos, nomeará o di 

rector dos curs"s superiores .m que os candidatos se queiram matricular, um 

cvmmlss:H·io <'speci:l l que Resistirá a todo o processo dos exames e terá o cUrei~ .~ 

<);, ·veto ~obre o julg:uncn to àe capacidade dos alumnos para o effeito de não se

rem admittidos á matricula aquelles contra quem o interpuzer. 

Art. 3. o O aspirante ']ue Re propuzer á matricula de cursos superioreE< e q•; • 

por quaiCiuer circumstan\!l.n. ti ver deixado de prestar as provas de capacidade d•• 

que traia o art. 1°, em qualrtu er dos estabelecimentos de ensino, o ooderá . faz~ r· 

P<'~ante a Faculd'tdP. que pretender frertuentar. 

Art. 4. o Termi nadns os examPs, o· commissario especial rcmetterá ao cursu 

st.perior, que o non1eou, trma r el:1.çlo dos alumnos (]Ue houve1·err1 sido approva

dos com o seu assentimento. e uma outra dos que não ho·1verem obtido o seu 

via< et, o a prin••'ra dessas relações ser.:i. publicada, sórnente tendo direito á ma

tricula ú" ca"!clidatos nella inc!uidos . 

Art. 5 ." Serão d'spenRados da fiscalização, de que tratam os artigos ant<' 

riorcs • x -vi ela lei , aquell es estabe!ecimentos de ~nslno que <llll·ante dez annoE 

hot:verem ol.Jtirl.o o plltret elo commissario especia l para todos os alumnos apre

sentados a cxam., . 

Art. 6. 0 Poderão ?.s con~:rega~õe3 d6s curRos saperiores dispensar ela firca· 

ii>.tu ão, ãe que tratnrr. os arts. 2° e 4°, árJlJelies estabe~t·'imentos de nsir.o d~ 

cuja excellencia se achem convencidas. 

Art. 7. o Revogam-se ns disposições em contrario. 

!';ala rlas Commissões, 18 de Agosto de 1891. - FJt?'qltim lVcl'IICCk, Presl· 

cl~nte. - .1. A:el'P.do, R1,Iator. - Ale.runr/rc· Stocl.'lc,·. - Santos Pe,.eil'a. 

Canl<'io (com r estricçõesl. - Gonçalves Ramos. - Joc'io Viei?·a (vencido). 

El'i('o Coelho (com exclusão dos arts. 5° e 6°) . 

Ka Hssão de 27 lle ~tuosto ê encerrada sem debate a 1" discussão. Em 2n é 

arp rovaclo o projecto. 

Ka sessão ele 23 de !letemb•·o é encPrrnda, sem debate, :t 2• discussão. X<.. 

Mt>.v'io tle 24 é approvado o projecto. 

Substitutivo 



Red. p::~ra 3• diEc. 

3 discussao 

-14-

SE S.\0 DE 2 DE Ot"TUBRO 

f ',·coll1u:cc t•alirlos, tun·a a mat~·icu/(t 11os c1~1·sos SH]Jerio1·cs ela V11i.clo, c.T:amcs 

t < oHillfll s /f i to.• em cstab c/ccimcntos particlll<trcs ele cnsi11o, mcclianlc coll 

cl ~··h s qlte estabelece . 

O Congresso X acionai decreta: 

,\rt. 1 .• Seriio titulo para a matricula dos cu1·•os superiores da União os 

~:xa1nc~ t erminars feito~ nos e< labclecimentos parlicula1·es de ensino, uma vez que 

?bnwjan1 a lin~''ltl n11.tc-r•11., duas linguas extranhas, a arithmetica, algebra, geo

nh·tl'ia C" tri~onomeu·ia. a mecanica elementar e astronomia, a physica e chin1l 

cn, a hnlnnic·t, zoolopia e phrsiologia, a historia c g-eo;:;raphia ;:;er a ! e palria, no

•.lle.-; dG economia politica e instrucçl.o cívica, o desenho e a musica Yocal. 

;\ rt. ~. • _-\ ,·equt>rim nto do director des~es estabelecimentos, nomeará o di

J' ~~"'tcr elos C'Ursos superiorE's em que os candidatos se queiram matricular , urn 

commi. ~ario e pedal, que a~sistiJ·á a todo o processo dos exames e terá o direito 

<1~ nlo ~obre o julgnnwnto de cnpac'.lade dos alumnos para o cf feito de não se-

rem admltticlos tt matricula aque11 cs contra quen1 interpu z.cr. 

Art. 3. 0 O n:::;pirnnte ']Ue S(' propuzC'r á matricula de cursos superiores e que 

)JO J' qualrtu<>r circumstancia th·er deixado do p1·estar as provas de capacidade de 

Q'le tJ·ata o art. 1(', en1 qu:1lquer dos estubelecim rHos de ensino, o poderá fazer 

perante " Fac111dade que pro tenda fr quentar . 

. \ rt. 4. o rrerminaclos os cxam~~. o commissario especial r en1etterá ao cur~o 

~upe' ·nr que o f'omeo u uma relação dos a lu mnos que houYer' m sido approvados 

com rJ ~>-u assentimento. e uma outra do8 que não llouyercm obtido o s u placct 

t"' a lH'imeira dPssas relaçõPS set~á publicada, sOmente t~?ndo dir~ito á rnatricula 

o~ ~antllc1atos n<>lla incluidos. 

~-ir t . ã. o Serão cliSilen~ados da fi~calizac;ão de que lratatn os artigos ante

rion·~. <'.c-ri d:l h'i, aquelles estabelecimPn to dP ~nsino que durante dez annos 

h r·!!Ye r m ohtido o placct do commissal'io especial para todos os alumnos aprc

!iPn t arln:-- a cxan1e . 

. \n 6." R \'ngam-~e as cl!s: osiçt,cs ~rn contl·ario. 

aia das C'ommissões, 25 d~ SetPmhro de 18nl. 

,1/t;, aó1rl rc ,<;tod ler .Joc/Q l' ici;·a. F . Rawos. 

FurcJ1lim Wcr'1LCck. -

A -:;õ ,·cflo. 

SlO:S. ÃO DI~ 12 Dl~ OUTUBHO 

Entra em 3• dlscu~Fão o projecto n. 72 R, declarando Yalidos os exames l·?r

lllhW P: ' fl·itus nos P~ tahe l ecimentos particulares de í" nsino superior. 

\ 'em á >r~~a . é lid:l. apoiada e posta conjunclamente em discussão a se
,·t:int. or.Pnda: 

.\1·t . 1. r Depois rh palavra - ensino - _acrrescenle-se: que por sua or~:n.

r iz:1r:iic· não se proponham ao preparo para os actuaes exames officiaes, exigidos 



l'O, . co11ciição de matricula nos cursos superiores e aclopt m um programma de 

e11~ino integral. 

Depois ela::; palavras - ling-uas ex:tranl1as - accresc.ente-s 

os Clli'SOc; ue Direito. 

Sala elas Sessõ2s, ele Outubro de 1891. - Scve?·ino Vieira. 

o latim para 

Xinguem mais peJe " palavra e ê enc<:rrat.la a cli>cussão, ncanclo adiada a Enc. da discussão 

votaqãu. 

Xa srssúo de 1~ r1P. Outubro são anprovac1os o m:ojeclo e a mnencla. 

SESSÃO Dl1: 17 DE OUTUBRO 

Redac'r,cio elo 'll'I'Ojecto n. 72 13, ele 1891, ?'econhecentlo valic!o_s, 71a?'CI Cl ll>at?·icnla 

11os cu1·sos snpm·tm·cs rla U11icioJ exc~1nes termi11aes feitos em estabelec1me,,

los z;c.,.ticula?·es de nsino. 

O Congtesso Nacional decreta: 

Art. J . " Serão titulo para a matricula dos cursos super·iores ela União os 

e·,ames terminae~ feito nos estabelecimentos particulares ele ensino, que por sua 

organização não se proponham ao preparo para os actuaes exames offlciaes, cxl

gi,,c s como condição ele matricu la nos cu•·sos superiores, e adaptem um program

m9. ele ~nsino integral, uma vez que abranjam a lingua materna, <luas ünguas 

exu·,whas, o latim para. os cursos ele direito, a arithmetica, algebra, geometria 

c trigonom~tria, a tneca.nica elementar e astronomia, a physica e chimica, a bo .. 

t~nica, zoologi~t I) physiologia. a histeria e geob'Taphia ger~tl e patria, noções de 

ec• :1om; a poiÜica e instrucção cívica, o desenho e a musica vocal. 

Art. 2.• A requerimento do director desses estabelecimentos, nomeará o di

r<·ctor vos cursos superiores em que os cancliclatos se queiram matricular, um 

c~m1r.issario especial, que assistirá a todo o processo dos exames e terá o direito 

<1e 1;elo sobre o julgamento de capacidade elos alumnos para o effeilo de não se

' m :tdi•'littidos á mab·icula aquelles contra quem o interpuzer . 

Art. 3. o O aspirante que se propuzer ã matricula de cursos superiores e que 

por qualquer circumstancia tiver deixado ele prestar as provas de capacidade de 

que tr:~la o art. 1°, em qualquer elos estabelecimentos de ensino, o poclerá razer 

perante a Faculclacle que pretenda frequentar. 

Art. 4. o 'l'Prminados os exames, o commissario especial remctterfl ao curso 

superior que o nomeou uma relação dos alumnos que hou\·erem sido approvados 

com o ~eu assentimento, e uma outra dos que não houverem obtido o seu 1Jlctcet 

• a pr1meira dessas relações será publicada, slimente tendo direito á matricula 

c,s co~uilidatos nella incluidos. 

Red. final 
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Art. 5. • Serõ.o dispensados da Ci scalizaç;ão de que tratam os artigos antc

dot·e~. ca:-1>i da l ei , aquelles estai elecimentos de ensino que durante d z anno~ 

houverem obtido o !J.lcteet elo commissario especial para todos os alumnos am·e

sen tad;JH a xame. 

Art. 6. • R evogam-se ns disposições em co rltr·ario. 

Sala das Commissões, J 4 de Outubro de 1891. - Jnvencio rl Agnia•·. -

l'117JI iSICL ela Motta. 

~~L scss<io rle 21 cl .: O,utubro !,1 approvada a redacção final do projecto, que é 

~ u\'iado ao Senado. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 26 D I~ O 'rUBRO 

A Commissão d Instrucção Publica. tendo studado a proposição da a- Parecer da Com. 

mr,ra dos Srs. neputauos rPconhecendo valiclos pa1·a a matricula nos curso~ su- de lnstr . Pub. 

t>criores da União os exames terminaes f ito~ nos estabelecimentos parti ~•lares 

ele l'ntiino, é de parecPr que ~eja a mesma proposirão dada para "discussio p•Jr 

tratar ele ma teria urgente e de importancla no momento. 

A Commlssão ah•tem-se d~ fazer larga exposl~ão dos males que o systema 

dos programmas offlciaes com exames parcellados tem causado á instrucção da 

mocidade. 

São bem conhectdos esses males e está formada a convicção de- que não póde 

continuar tal processo ele ncquisição ele conhecimentos sem Integração com pro

vas parciaes . 

Prejudicial á instrucção dos que aprendem, vergonhoso para os que exam1 

nam, musorio para os pais, que julg-am preparar com presteza e facilidade os 

tilhos ,1m·a a luta. pel:t viJa, esse systema d' ensino official. apezar ele repetidas 

re-forma:;, já mereC'eu condemna<;;ão. 

Todos sentem os seus effeilos. Os pais queixam-se de falta de bons colle

gio?, os professores dns cursos superiores denunciam o mão preparo lntellectuál 

dos rapazes, e os directores dos estabel cimentos ele ensino desanimam todas as 

'"e' 1ue procuram aperfeiçoai-os, dando-lhes moldes dirferent s, mais sclentlf!

cos e mais apto para ui1m educação harmonlca. 

Kão ha cora~em. não ha abnegação, não ha patriotismo, não ha emfim con-

1>inar;ão de ~sfOt_-ços que tenha conseguido vencer os Inconvenientes dos program

rus offlciaes e das provas de su(ficiencia por isolamento de materias, por c;xa

mes !>Rr~ellado~. perante com missões do GoYerno. 

Os e:slabeleclmentos ,Je ensino particular são forçados a sujeitar-se a taes 

progt·ammas e ao regi!I'en dos exames externos, e dahi Y-m muitas difficuldades 

a um hom systema de estudos, á execução de um programma de ensino lnle 

gral e pqrtanto a perpctnaçiio de males qu<' atacam fundamente a educação 

r.a!!ionnl. 

A propcslção da Camara dos Sr . Deputados \'elo aincla a tempo de salvar 

" educação dos fut:u·os eidad.'ios da Republica. Admitte um proc~sso de exa

mes jã expEJ"imentaclo em outros palzes com vantagens reaes. 



Emendas 

-18-

Par~ce, porém, á. Commissão que a proposição deve ser adaptada com as 

SP.;,!intes alterações : 
- i ~ ' Su!llJI'essão do art. 3°, que não é necessar io e que póde trazer inconvenien-

td~ á lloa cx~;~cuc;Ro doE~. pro;n·an1rnas de ensino nos estabelecimentos particulares; 

:11aiL um Rrti~o permittin<lo que os estabelec imentos orriciaes de · ens ino, elos 

l:'stuios. se Rproveitem <las vantagens da le i . 

Assim, a Commissão 11ropõc estas emendas á proposição da C amara: 

Ao a r t. 3. 0 Suppri ma-se. 

Depois do nrt. 5° accresccn te-se : 

.·'l.rt. Os estabelccirr>entos <le ensino organizados e mantidos pelos Jcsta . 

dos. uma vez accommodadoq ás condições do art. 1°, poderão aproveitar-se de 

I <•t :;.,; as disposições desta lei . 

Sal a dan C'ommissües, 26 d Outubro cl!O' 1891. -Rangel Pestana. - Frau

cisco .1/ achado. 

SF.SS.\0 DE 29 Dlc OT 1'UBRO 

l~nlrain succes:siv~unente cn1 2n discuss1o. a qua l é sem d bate en~errada, 

os artigos l• e 2• da proposi~ão da ~ama1·a dos Deputados n. 6 . r econhecendo 

validos para a rl"atricnla nos cu rsos super ior es ela União os exan1es tenninaes 

feito~ 'lúS e~tabelc>cimentos particulares de ensino . 

Segt.te-:sc em 2n discussão, com a enHmda suppressiva da Commissão, o ar 

Ul!ü 3° da mes1na proposição. 

:n; · f:em debate encenad:1.. 

1:'~~· ·.1 em successiYamente em 2• discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

artig-os 4°, 51' e 6° da proposiGáO. 

Seg·ue-se en • 2.• discussão, tambem encen Rda sem debate, o artigo adclitivo da 

CaP11nissão . 

Poslos a votos. são approvaclos os a rtigos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° e aUditivo; e 

h ~m assim a emenda c;uppressiYa do artie;o 3°. 

E' :1. proposição. assim emendada, adaptada para passar á 3• discu são. 

O Sn. FRA 'Crsco :i\JACHADO (1re7ct onlem) requer dispensa de illtPrslicio para 

a. 3n discussão. 

Consultado, o Sen>tdo concede a dispensa pedida. 

-:-.;,_ se.9sâo ele 30 tk Ordubto é encen ada sem debate a 3• discussão e appro

v:tdrL lt proposição com as emendas . Na ses.9ão ele 24 de Dezembr·o a~provada a 

rerl.tc~ão final é deYolY!da a. proposição á Cama r a . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS.~O DE 2 DE JANEffiO (1892) 

Enwnclas rlo Senaclo á zwotJosiçcio ela Gctmcwa elos Deputctclos qnc ,-cconheoc ·vali

dos 2JC!1'a ct mat1·ir1tla nos C!wsos sztpeTiores clct Uni<ío os exwnes le1'1ninaes 

feitos nos estctbelectmentos pclll'tionla?·es ele ensino 

A Commissão de Instrucção e Sancle rublica, tendo estudado as e;ne ndas 

elo Sen.aoc á proposição ela. Camara dos ll epula.clos que r econhece valido~ para a 

n1<:J..tricula nos cursos superíor~s da lJniã.o os exnmes terminaes feitos nos esta~ 

beloeimentos particulares de ensino, é el e parecer que sejam aeloptaclas ,~s r efe

ricla3 emendas. 

Saia elas Commissües. 2 ele Janeiro de 18!12. - Fnrqnim lVe,·ueck, Presi

de~ lo. -- Santos Peni,·ct. - ,1. A.~e,·edo~ Ttelator. - Alex<tncl?·e StoolcleL 

B1-ico Coelho. - G. Ramos. - Fe1·1·e;,·a Gantcio. - OU·vei?·a Pinto, venci elo. 

JiJmenclas rlo Sennclo cw 1n·ojeoto dct Gcww,-" 

Ao art. 3. o - Supprima-se-. 

Depois elo artigo 5°, accrescente-se: 

Art . Os estabelecimentos ele ensino, or·g-anizaclos e mantidos pelos Esta-

dos, uma vez accommodados. ás condições elo art. 1°, poder1Lo aproveitar-se de 

todas a~ disposições desta lei. 

Sala das Sessões, 25 de Dezembro ele 1891. - Pr·uc1ente J. ele Mm·ctes Bar= 

?'OS, \'ic&-Presielcnte. - João P ed·I'O Beljo?·t Vieirct, 1° S ereta rio. - Gil Dini::: 

Gonlm·t, 2• Secretario. - Jocio Socwes Neh>a, 3o Secretario. - Manoel Bezerl'tt 

tle AIIJllque?·q·ne honio?·, 4'o SE!cretario . 

. a sessão ele 7 ele. .Ta11ei?·o é encerrada sem debate a discussão unica das 

emendas . Na sesscio d e R são app1·ovadas as emenclas. 

Env'ado á sancção, o projecto é vetado. 
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SESSÃO DE 27 DE ABRIL 

RAZÕES DE NÃO SANCOÃO 

Deixo de sanccionar o presente decreto do Cong-resso Nacional pelas r·azões 

quo passo a ex pôr: 

Dar aos estabelecimentos particulares de ensino a facu ldaue de habi li tarem 

alumnos ])ara oo. estudos superiores, pratica esta qu ainda não foi adaptada 

por n<'nhum dos paizes ue cultura mais adiantada, seria comprometter grave

mente a causa da instr·ucção publica em nosso paiz, onde os institutos particu la

re.' de ensino secundaria são em sua generalidade faltos de pessoal docente de· 

vidamente habilitado, dispõem apenas de fraquissimos recu r sos mater iaes e ca

rec<·m <.bsolutamente de uma verdadeira or·ientação pedagogica. 

Effectuados os exames no seio desses institutos cujos vitaes interesses es

tão Pstreitamente ligados ao numero de approvações dos alumnos, 1ue consti

tu n. para elles o maior incentivo á confiança e frequencia publica, não fúra li

cito conRiderar o seu resultado orno a genuína expressão de um julgamento ca

!Jal e :;incero. 

Nem a Jlscalização exercida pelo commissario especial, d que trata o ar

li~r. 2•, pôde reputar-se garantia efficaz da ver·dad de tal julgamento. 

Além de exigir, por· parte do commissario, excepcional competencia em gran

cle nunwro de disciplinas, encontra.ria na pratica sérias difficuldades para se 

exucttar convenientemente; podel'ia ser facilmente illudida, attentas as circum

stancias em qu!' teria de realizar-se. 

Dessa fiscalização já necessariamente imperfeita e insufficiente, são ainda 

dispeusados p lo art . 4• do d ereto os estabelecimentos particulares que durante 

dez :mnos houverem obtido o placêt do commissal'io special para todos os 

a.lcrr.nos apresePtados a exame; o que importaria garantir-lhes indefinidamente 

essa prerogativa, embora a viessem desmerecer posteriormente á época da acqui· 

sic;ão. 

A re~ce que o pr'O<'"Sso stabelecido no mencionado decreto conb·aria de 

frPnte o systema adoptado na ullima reforma do ensiJlo publico .. em \'irtude do 

~ ai as habilitaçl•es dos "xaminandos serão aYaliadas com outra exactidão e se

gurança mediante pr·ovas successivas de suffi iencia, finaes e de madureza. 

São estas as principaes razões que me determinam a não sanccionar b aJiu

didr, decreto do Congresso Nacional. 

Capital Fed ral, 21 de Janeiro de 1892. - Flo1·iano Peixoto. - José Hy

gino D1~arte Pererra. 
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SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO 

Discussiio nnica elo 1n·ojecto n. 1, deste anno, zn·ojecto n. 72 E, de 1891, que ,·eco

nheae validos para a matric·tla nos cm·sos supe1·iores da União os exames 

ten11inaes feitos nos eslaúelea;mentos pa•·ticulores de e11silw e nos organizados 

e mantidos ]Jelos Estados, CIO qu<Ll negon sancç<io o Viae-Presicle1tle da UCJillr 

lJ/ica 

O Sr. Severino Vieira não vem propriamente discutir as razões dadas 

para a não sancção do ]Jrojecto n. 72 E, do anno passado, embora nestas razões 

o illustre ex-Ministro da Instrucção Publica de então, aventasse conceitos os mais 

extravagantes. 

O orador prova em seguida que o projecto, reconhecendo validos os exames 

terminaes feitos nos estabelecimentos particulares de ensino, não dá Jogar a 

abusos, porquanto desde o momento que o fiscal da Faculdade faça a declaração 

de que o candidato submetbdo a exame não está habilitado, não é absolutamente 

''alido esse exame. 
O fiscal da Faculdade é que garante a competencia, porque vae assistir ao 

exame e póde suggerir as peq~untas que entender, póde desejar saber si o alumno 

tem conhecimento desta ou daquella materia. 

O projecto não vem, pois, maltratar o ensino secunda rio neste paiz; pelo 

contrario, talvez que de todos os estabelecimentos particulares que actualmente 

especulam com o ensino secundaria, exercendo a iuduslria de preparar exami

nandos para a matricula nos cursos superiores, não se conheçam tres que sejam 

capazes de habilitar para o systema de exames de que se trata, porque na specie 

do projecto, o unico possível, só púde ser adquirido no ensino organizado segundo 

os preceitos modernos de pedagogia. 

Mas, o orador não quer discutir o projecto nem as razões de não sancção, 

mas ventilar oub·a questão constitucional; é certo que pelo § 1• ar·t. 37 da 

Constituição Federal, o Presidente da Republica tem o dir ito de lançar o seu 

véto nos projectos de lei, que, enviados á sancção, não lhe pareceram conformes 

á Constituição ou conu·ario aos interesses publicas. 1\l:>s, esse direito prescreve 

por força da propria disposição constitucional, si não é exeTcido com as forma

lidades determinadas e. no prazo fb:ado na mesma lei constitucional. Si esse 

direito é exercido fóra destas condições, o céto não póde ter valor algum, porque 

incide em prescripção o direito do Pr·esidente da Republica. 

A prova de que as razões de não sancção foram ante-datadas pelo Ministro 

da Instrucção Publica de então, está no facto de não ter sido devolvido o aulo

grapho á Camata depois de decon;dos os dez dias marcados pela Constituição. 

O orador acredita, finalmente, que a questão p(>de ser ventilada sob este 

Ponto de vista o vétu de que usou o Presid nte da Republica: o que é um dir·eito 

seu, prescreveu no caso vertente, em vista de não se terem realizado todas as 

formalidades para a sua consagração; por este motivo, não e.'IO:istindo o véto; o 

projecto estâ nas condições daquelles que têm a sancção tacita do Presidente da 

Disc. do veto 
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Hepublica e, quando não sancci<onados explicitamente, devem s<'r publica<los ]Jelo 

Presidente ou Yice- Presidente do S ~nado. 

E' de accõrdo con1 estas idt>as quC' o orador aprE-senta o t·equet·inlento que 

envia á ~lesa. 

Yem á Mesa. é lido, apoiado e posto em discussão conjuntamente com o pro

jecto o seguinte requerinu~nto: 

Hequeiro que a l\Iesn ela Camara dos S•·s. Deputa<los, com infol"llwçào das 

datas PI'C<.:i as e1n que foi enviado :'t sancção e depois clcYnldilo fL Secretaria ela 

mesma Camara, o Jlrojt·cto ele lei n. 72 g, remetta o respecli\'O nutographo ao 

Vice-Pn,sidente do Senado, na falta <lo Pre"idente effectivo, pedin<lo a pmmul

gação desta reRolução ele l~i nos termo~< elo art 38 ela Constituição, visto verifi

ca•·-se pela data uo officio de devoluc;ão, que o direito do véto conferido ao Pre

sidente ela Republica pelo ~ 1" elo art. 37 da Constituic;ão Federal, incidindo no 

caso vertente, en1 PI'<'SCripç:ão. pór n~o haverem sido t·eali?.aclas no tlecendio cnn

stitueional as ron11ulas c•ss('nciaes para. o exercício desse dit·eito. 

Sala elas Se~sões. 28 de Setembro de 1892. - Se1>rrino TTiciTn. 

O Sr. Se-abra julg-ava que o vélo dado pelo Vice-Presidente cl;l 11epublica 

ao projecto que permillc qu0 os collc~·ios particul;ues posRam appprovar alu

mnos ... 

O Sa. SEVERINO ,-,EIRA: Os collcg-ios não podem approvar, os fiscaes é que 

approvan1. 

O SR. EABRA: - ... possam habilitai-os aos cursos superio•·cs, sem es>;a fis

calizac:ão imme<liata por pa1·1e elas faculdades ... 

O Sn. S~WEIUNO \'n!IRA: - V. Ex. não leu o ]lrojecto. 

O Sa. SEABRA: - ... julg·a,·a que esse véto estava no ca!<o de ser appro\·ado 

nelo Corpo Legislali\'O. :;IJns o digno collega e amigo Deputado pela Bahia veiu 

descohrir um facto extr:JOI'Ilinario ... 

O Sn. SnVF.IuNn Ym!RA: :-:ão vim descobrir cousa alguma. 

O Sn. SrMBI~A: - ... e que deve peza•· muito no espirito ela Camara para !!; 
soluc:'io desta questão. 

S. l~x. veiu dizer npenas que o Presidente ela Republica falsificou um do

cumento publico ... 

o SR. s~~v;:a!NO V!F:IHA: - :-Jão cliss.- tal: protesto. contra a interpretação 

de "\7 • Bx. 

O SR. SIU)!P..\: - S. l~x. veiu mostrar ao Parlamento que o Presidente da 

Ht>publica ante-datou um cl!.'cl·c·to afim ele que elle pudesse produzir os seus effei

tos. mandando ú C'amara o 1•c/o ante data<ln. 

O Sn. St;VERINO Vtt;lllA: - Perdão; isso é falta de comprehensão do que 

eu disse. 

N~guei que o vrfo pudes~e produzir t>fft>ito. 

O SH. ,\,'TONIO AzBRrnoo: - g· uma inversão proposital. 

O SR. S>-ABRA: Como falta ele comprehensão?! O i Ilustre orador que acaba 

Je sentar-se foi o primeiro a qualificar o acto de improbidade moral ; mas parece 
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que estes actos de improbi dade moral por parte do P r esidente da Hepublica estão 

compr ehendidos na lei de responsabilidade e portanto na lei criminal; esses actos 

de improbidade mora l têm sua capitulação, e se assim ê não se p6de affirmar 

ao Parlamento que o Presidente ela P..epublica ante-datou um cl ~cre to •. deixando 

o Parlamento passar despercebida uma affirmação de tanta importancia. 

O SH. ANTONTO AzEREDO : - V. Ex. sabe que a data ê feita na Seet·etaria. 

O Sn. SEABRA: - O Presidente ela Re1 ublica. cliz o nobre Deputado e cliz 

a Consti tuição, é obrigado a sanccionar . . . 

O SR. SEVERINO V LEJRA:- Tem o direito de vetar, é um direito que prescreve 

si elle não usa clel le no prazo legal. Não ê um dever porque os deveres não pre

screvem. 
O SH. SEABHA: - O nob re Deputado está um pouco agitado norque I'ealmente 

reconhece que foi quem vei u descobrir ao Parlamento o Presidente da Republic•t. 

O Sn. SEVERINO VlElRA : - Não reconheço tal. 

O SR. SBABRA: -- Ha ele reconh ecei -o pela logica ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA: -A logic<~. de \ ' . B;x. é que dá conclusões rlessas. 

O SR. SEABRA: - B.a ele r econh ecei -o pelo direito, lm de reconhecei-o pela lei. 

O Presidente ua R epublica tem o direito ele sanec10nar 04 'deixar ele sanccio-

nar os pro j ectos ele le i que lhe são submctticlos, üenti'O elo pmw ele cl ez dias, 

e esse direi to ê um dever, sob p 11a el e ... 

O Sn. SEVERINO V IEIRA: -- De prescrever o direito. 

O SI<. SEABRA: - De ser m pro111uigados esses projectos, inclepenilenles ele 

sua sancção. 

Bssa é qu e é a dispos ição constitucional. 

No caso presente, dá-se o scg·uinte: O !Hoje ·to que occupa a atlençào da 

Camara foi remetti<lo ao Presidente cl•t Republica; este deixou de sanccional-o, 

excoclenclo o prazo el e dez clias. Mas como esse prazo linha sido excedido, o Presi

dente da H.epublica .ante-datou o decreto. 

O Sn. SEVERINO VIEIHA clá um ap;trte. (Ont,l·os S rs. Deputados tlüo cttHII'tcs.) 

O SR. SEJABllA: - O nobre Düputn.clo não púclo deixar ele reconhecer esse facto, 

sob p na de não tct· razão ele ser o rcqu cr itnento que apresent[u·a [L Casa. 

O SH. SEVElllNo \ IEIIL\ clá um aparte. 

O SH. SEABHA : - O nobre Deputado está affliclo. 

O Src SBvEn.I-:-:u Vn.nR,\ : -· JGu não tenho afflicç:Uo alg·urna. 

O Sn. SEABHA: - _\ afflicçi:Lo de V. Gx. vem excu:lamente com uma clecla

J'rtqflo crin1inosa, un1 ::1. declaração grave; con1o utna declarac;ã.o que S. gx, classi

ficou de improbicla<l mor~! elo Presidente cht H cpublic•t. 

o SH. SHVEHL· ' O YIEir.A: - no l'residentc da Hcpublica não, elo .l\Iinislro. 

O SR. ~\.N'l'O 1 10 Azm~Eoo: - 1~ · utna quesbio de Juéro cxpetlicntc de Secretaria. 

O Sn. SEADBA: - Comm·chemle a afflicção Llé S. l<Jx. e respeita-a. 1\[as tenh:1. 

paciencia: acat-rclc con1 as consequencias elo seu acto. Ou dentro do orazo o 

proj elo ha de t'ceohe J' o 'VetiJ elo Prc!:iirlcnlc da H.cpulllica. ou esse rC'lo 6 nullo. 

·O Presidente da l{cpublica ante-dn tou 1 segundo dizcn1, c nesse caso niio terra 

prnlicaclo s6mente um acto ele improbidade moral i mas, tem praticadn um crime, . • 
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O SR. SEVERINO VIErRA: - Não h a crime no caso, meu caro collega. 

O SI<. SHABRA: - Desde que a Constituição marca o prazo dentro do qual o 

Presidente da Republica tem ele sanccionar os projectos enviados pelo Poder 

Legislativo, o Presidente da Republica, si sanccionou posteriormente, violou a 

Constituição e commetteu um crime. 

O SR. SEVERINO VJJ1JJRA : - ão ha tal. (Va•·ios S•·s. Dcp·utculos àão a.z,a•·tes.) 

O SR. SEABRA: - O nobre Deputado pela Bahia foi o denunciado r elo facto; 

o orador conh ce a sua posição no caso actual. E' uma JJosição clifficil; e por 

maiores que sejam os seus talentos e por maiores que sejam os seus esforços, 

S. Ex. não póde destruir o effeito da denuncia. S. Ex. acaba· de condemnar o 

Presidente ela Republica. (TI·ocam-se apm·tes vehementes.) 

O Presidente da R puhlica negou sancção, e tanto assim que está já o pro

jecto depenclendo de discussão e votação na Camara; e, para que a Camara 

possa decretar ou possa vutar o requerimento de S. Ex., é necessario que se 

affirme que este decreto J'oi ante-datado. 

Este acto importa em um crime do Sr. Presidente da Republlca. (ApcL7·tes 

vehemcntcs.) 

Vota pelo requerimento elo nobre Dei ntaclo; mas vota por esta consequencia 

litteral; vota com v intuito cl se proclamar um Prro commettido pe1o Presid2nte 

ela Republica, ante-datando um decreto, e por consequencia infringindo a Consti

tuição. 

O Sr. Cantão: - Como os nobres Deputaclos não se occuparam das razões 

da não sancção, d ixo tambem do tocar ne·llas declarando npenas que as acceito 

de accõrclo com o meu p!·oceclimento auterior, pois desde que uatou-se deste 

projecto nas lres discussões porque passou, sempre dei- lhe o meu voto em ~en

tido contrario. 

O nobre Deputado limitou-se, a levantar uma questão constJtucionai, e for

mular uma questão grave. 

S. Ex. !ormulou uma ac~m;ação gra\'i::>sima ao Presidente da H.epubllca, com

quanto S. Ex. quizesse depois procurar fazc1· com qu sua a.ccusação resvalasse 

por sobre esse alto funccionario e fosse cahir no Ministro do Interior. reconhe

cenclo então o alcance ela sua grave accusaçztu . .. 

O Sn. EPrrACJO r:~>ssoA: - Que não tem responsabilidade alguma. 

O SI<. CANTAo: - Na nossa fórrna de governo, os Ministros não são., como 

na fôrma do governo parlamentar, responsaveis pelos seus aclos; dá-se, na fôrma 

do governo presidencial facto inteiram-ente contrario: os l\Iinlstros não têm res

ponsabilidade alguma, esta cahe toda sobre o Presidente da Republica. 

Portanto, desde que o Sr. Deputado leYantou esta questão, ella vae ferir 

directamenle ao Presidente da Republica e não ao lliin istro da Instrucção Publica, 

entretanto o nobre Deputado agora procura justificar-se. 

l\Ias, ·r. Presidente, quêr a accusação do nobre Deputado vá ferir ao Presi

dente da H.epublica, quer vá ferir ao Ministro do Interior, me parece que S. Ex. 
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não tem razão na questão que levantou e quando fizesse uma accusação desta 

ordem devia vir munido das provas em favor da sua asserção. 

Digo que S. Ex. não teve razão na sua accusacão, porque, confrontando-se 

a data em que o projecto foi remettido por esta Camara ao Presidente da Repu

blica para sanccional-o, e a data em que foram aclduzidas as razões do veto, veri

fica-se que o Prellidcnte agiu dentro da Con tituição ... 

O SR. EPl'!'ACro "PmssoA: - Peço ao nobre Depu lado que compare a data 

da remessa com a data da publicação. 

O SR. CAWI.'ÃO: - ... porquanto esse veto devia ser dado dentro de dez dias, 

na fórma ela Constitu ição. 

Ora, sendo o projecto remetlido no dia 12 do Janeiro, o Presidente da Repu

blica podia clar o seu veto no dia 22 do mesmo mez, que é quando terminava-se 0 

clecendio . 

Quando, po1.,, devemos cunsi derar passadus o>< dez dtall clecorridus du êiia 12? 

Certamente no dia 22 do mesmo mez, enlr tanto as razões de não sancção 

trazem a data de 21; nove dias depois de ler siclo remetticlo o projecto por esta 

Camara, portanto, dentro do prazo constitucional. 

Nestas condições, vêem os nobres Deputados que o Presidente da Republica 

agi u dentro ela Constituição. 

O SR. SEVERINO VllirnA: Eu apreciei a questão sobre o ponto de vJ.sta do 

prazo ela devolução. 

O Sn. CAN'l'ÃO: - Por este lado, pois, St·. Presiden te, a accusaçào do nobte 

Deputado não é procedente. 

Mas, diz S. Ex. agora que encarou a questão pelo lado da devolução do pro

jecto á esta Camara. 

E' verdade, Sr. Presidente, que a onstituição diz que o projecto não sancclo

nado deve ser devolvido dentro dos dez dias que tem o Presidente da Republica 

pai·a sanccionar ou deixar de fazel-o; mas o nobre Deputado htt de reconhecer 

que pódc se clar a hypothese elo Presidente ela Republica não ferir a Constituição, 

deixando ele devolver o projeclo não sanccionado dentro desses dez dias, e a 

hypothese é a seguinte: o Presidente pódc deixar de sanccionar até o decimo d ia 

e si o fizer nesse dia está dentro da Constituição, não viola o artigo que lhe 

dá os dez dias para approvar ou reprovar o projecto, e desde que elle pócle 

deixar ele sanccionar até o decimo dia a contar ela data em que lhe foi remetticlo 

e o sanccionar ou 11ctm· nesse dia, que serii o ultimo do prazo, comprehencle 

V. Ex. que o Presidente não podia devolver o projeclo dentro dos dez dias. 

O SR. SEVERINO VIEmA: - V. Ex. cleroga a lei constitucional. 

O SR. CANTÃO: - Não clerogo tal; a lei constitucional concede ao Presidente 

dez dias para agir, e desde que elle póde sanccionar o projeclo no ultimo dia, 

a consequ encia é que póde se dar a hY!JOlhese uelle sanccional-o ou não dentro 

propriamente dos 10 d ias e clevo lvel-o depois desses dias ; mas não poder clevolvel-o 

dentro dos mesmos dez d ias. 

UM Sn. DEPUTADO: - Então vae contra a Constituição. 
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O Sot. CANTÃO: - Não vae porque agiu dentro de dez clias sanccionando. ou 

não o projecto. e não o clevolver dentro do me~mo prazo pot· impossibilidade. 

Penso, pois, qui.' a accusa<;ão levantada pelo nobre Deputado é improcedente. 

0 Sn. EPIT.ACIO PESSOA: - -:\Ias. ,,._ Ex. con1pnrc a data da remessa con1 a 

data ela publicac;ão no Diario 0/ficial. (Ilcr outros apn.rlcs.) 

O Sn. CANTÃO: -- Tanto mais quando no dla 21 de Janeiro. data das razões 

da ni\o sancção. terminaram os trabalhos da sessão extraordinaria do Congresso . 

. \l~n1 disso ,~\T. EEx. deven1 recordaJ•-se dos graves acontecimentos que na

quelles dias se deram nas fortaleza. de Santa Cntz e Luge, e que esses aconteci

mentos preoccupamm o Governo de tal modo que talvez o fizesse commetter essa 

irre~ularidnde. mas, Sr. Presidente. vou terminar e~las ligeiras considerações que 

cntl'ndi dever opp(ir tis f'JU<' foram aclduzidas pelo nobre Deputado pela Bahia 

com o fim de clemonstmr que o nobre Deputado não tem razão. mandando um 

r<>querimento fi l\le"a em substituição ao do nobre Deputado. 

O nobre Deputado requer que a )[esa. <'onsultando a Secretaria e confron

tando as differenles datas. \'erifique si o Presidente da Republica tinha proce

diclo ou não na fôrma da Constituição. 

O meu r<?querimento tE'm por fim que o projecto com as razões de não sancc;ào 

!'eja remettido '' Commissão de Constituir.ão e 'Leg-islação para interpôr seu pare

t'er l'obro a questão suscitada pelo honrado Deputado. 

Yem fi :\lesa. ;, lido. apoiado e posto conjuntamente em discussão o seguinte 

requerimento: 

Requeiro que o projecto n. 1. de 1 ~~. com as razões do ..:eto. seja remettido 

A Commis~ão ele Constituição e Legislação pam emlttir seu pat·ecer sobre a questão 

levantada pelo Sr Dt>putado everino Yieira. 

Em ~' tle Set•'mbro de 1 ~~. - Ca11tâo. 

O Sr. Zama estaYa muilo lonf!'C de sul>pôr que teria de assistir na sessão 

de hnjt' ao f?Slll'Ct.tculo Qllt' acaha cll' presenciar. principalmente provocado por 

nm illu~ll'e 1n0n1hro ll:t 1nniorin que Hlhli:l o GoYerno. Quanto ao T>roí'edinlento 

llo nohn• Deputado twla !labia. o Sr. S<•ahra. nada tem o orador qne dizer. por

quanto ~- l·~x. :l}H"OYt~itou-H' apenas do incidente para fornn1lar. contra o \ .. ice

Pre~iilenlf' da Repuhlica. a tnai$ St.•ri:t da~ accu~ac::õcs qu~ se púde levantar no 

S('io da Cam:n·a. qual ; a tlt':l ante-tlatar un1 ~lcto seu, unta allpgn.c:ão ele falsifi

t':h·:í.n qla· n-1o pt1tlo St'l' levnnttula t.•nt publico sern que ~eja t'-xuberantemcnte pro

V:\<1:1 d·· motln qnP " l,•i <'a i:• <'Otn tocl:l a for.;a soht't" a cahec;a do criminoso. 

Xa noH~n po~h:ào, t·nntlnlla o orador, unt c~pirilo rectn e justo. ainda mesmo 

t'Uilt )lrnvas t.'St'l'iPta~. ,•tu.·otHt a tliffit>ulllntle em acreditar que hon1ens collocados 

f'lll t!lt.•\ alias po~it.:,- t.'H politkas dt"'s<:ant a praticar actns que a mais yulgar vrobi

rlalll' l'l'l'<'liiria. :\'iio .H'rerlita ''"" o )l:tc·,•chal Floriano PC'ixoto nem o Dr. José 

ll~g-ino ~h·st·\·~~\.·tn a pratil'nr netos de poHticagcnt; J'lOl' i.:so. o orador provoca 

o nohrt• PPputatlo a traz('r provas co1npletas da sua affirn1ação. Xão! o nobre 

Pt>puta•lo nJc• ~ um amit,:o elo GoY.,rno; o nobre Deputado é um ad,·ersario enca-
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pado. que procura ror todos os meios prejudicar ou embaraçar a marcha do 

Governo. 

Respondendo a um aparte do Sr. Se,·erino Vieira. o orador diz que esta 

,Juestão de leilão a que se referiu o nobre Deputado, o paiz deve julgai-a conve

nientem nte, independente ela palavra elo mesmo nobre Deputado. O orador, falhtnclo 

no cliapasiio em que está falla:ndo. não pócle esta1· no numero elos C!lle venclem 

o seu apoio. 

Senlinclo-sc fatig-ado, o orador tel'l11ina dizendo que o nobre Deputado em 

vez de vir par·a aqui con1 este requerin1ento. si fornecesse ú. Canl::tl'a o tl'a.halho 

ele que está encanegado. ttaz<.>ndo para a discussão o orçamento da receita, que 

eslá em suas rnã.os. praticaria un1 acto Jnclhor, porque o tmnpo é precioso c a 

Camam deve cumprir o seu dever. Senta-se, pois, cleclaramlo que vota absoluta

m~nte pela razão da não sancção. 

O Sr. Severino Vie ira (1JCI1'a uma 6a·plicação pessoal) : - Em homena

gem ao Sr. Presidente e em homenagem á illustracla assembléa, eleve começar 

fazendo a declaração solen1ne de que o seu aparte não se dirigiu a pesxoa alg-tnna; 

foi apenas a explicação de un1 pro eclimenlo que foi indicado na occasião. ou 

por outra, foi o con1menta.rio ao procedimento inclicaclo na occasião p lo orador. 

Jsto feito, o orador felicita o nobre Deputado por Ler querido aproveitar-se 

ela occasião ... 

O SH. PRESlDENTE: - Peço a V. Ex. que e limite á explicação pes~oal e n'io 

traga á discussão outro assumpto. 

O SR. SEVERINO V tErRA: - . . . para dar uma prova de sua dedicação ao 

Governo. 

O o1·ador apoia o Governo quanto aos actos que merecem o seu apoio. 

Tem apoiado o Govemo porque está com'encido de suas boas intenções; mas 

não leva o seu apoio ao ponto ele reconhecer que não ê digno de censura um ou 

outro acto por elle praticado. 

Quanto ao ponto em discussão, deve chamar a attenção da Casa pura a 

questão levantada no seu requerimento. 

A questão foi deturpada pelo nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Dr. Seabra, 

leyaclo n•tlura'mentc pela sua paixão, pelos seus resentimentos contra o Governo, 

sentimentos que reconhece que são muito justos. e por outro Deputado pela Bahia. 

o Sr. Zama. em odio sómente á pessoa do orador. 

Encara simplesmente a questão no ponto ele vista de ... 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. pediu a palavra para uma exulicação pessoal 

e, portanto, peço que se restrinja a .esse peclido .. 

O SR. S"VERJNO VIElRA pede que lho permitta niio deixar passar a occasião 

para . .. 

O SR. Pm'!SLDEN1'E: - V. Ex. me perdõe; mas na discussão do projccto V. Jo,x. 

pócle fallar; mas como qu e~tão pessoal. tenho sempre chamado á ordem os nol)l'es 

Deputados que s.e desviam do assumplo. afim de evitar a discussão clesagraclavel 

para as personalidades e para o decoro clesla Casa. 
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O SR. SEVERINO VIEIRA: - S i póde fali ar duas vezes, ento pede á 1\Iesa que 

que conceda a palavra depois de fallar o nobre Deputado que o antecedeu no 

pedido da palavra, para a discussão do projecto. 

O Sr. Antonio Azeredo: - Sr. Pres.clente ... 

VOZES: -- Votos! Votos! 

O SR. ANTONIO AzEREDO: - Sr. Presid nte, es tava longe ele pensar em tom ar 

a palavra hoje c principalmente sob re o requerimento elo nobre Depu ta do pc:>la 

Bahia. 

Enlretanlo, como testemunha ocu lar, invocado nesta Camara pelo nobre D epu

lado a respeito elo projcclo do ensino secundario que fo i por mim apresen tado 

á· Camara dos Depütaclos como R lator ela Commissão de lnstrucção P u blica, 

e sob re o veto nelle lançado, elevo declarar a V. Ex. em nome da verdade, que 

o Sr. Vice-Presidente ela Republica não tem a r esponsabilidade que malevolamente 

lhe foi attribuicla pelo nobre Deputado que serviu-se para esse fim das palavras 

elo meu illustre amigo o Sr. Severino Vieira. 

O SR. SEABIU : - Isso não é commigo ; é com o nobre Deputado o Sr. Sev erino 

V i eira. (IMsaclas.) 

O SR. SI~VEIUNO Vll!liRA: - Comm igo não senhor. (Risculcts.) 

O Sn. ANTONIO AZEREOO: - Não r es ta a menor cluviua, Sr. Presidente, que 

o nobre Deputado quiz se aproveitar ela occasião (apoietl'los) e o fez com bri

lhantismo e geito. 

Membro da opposição, S. Ex. não podia ter outra a ttitude, principalmente 

quando o rcqucr i m~nto vinha ele um representante ela maioria. 

o SR. SEVEIUNO VIEIRA : 

tava a isso. (Apoiados.) 

(lia Oltli'OS U1Ja1'lCS.) 

O meu requerimento absolutamente não se pres-

O SR. ANTONIO . \ zrrR8Do: - N.'i.o estou explicando a aLtitude de ninguem, 

estou expl icando a minha propria. 

Em relação ao discurso cJo nobre Deputado o Sr. Zama, cujo nome peço licença 

para ]Jronunciar, porque os meus i llustres antecessores na tribuna são todos repre

sentan tes ela. Bahia, tenho necessidade de responder, porque S. Ji:x. contestou um 

facto c esse .facto é relativo a.o nobre Ministro do Interior, Dr. José Hygino, unico 

responsa vel por esse acto. 

O SR. LAMOUNlER GoooFREDO: - Não apo iado; o uni co r sponsavel é o Pre

sidente da Hepublica: os ministros não têm responsab il idade. (A1>oiaclos e nclo 

a1Joiados.) 

UM SR. DEPUTADO : - V. Ex. quer a responsabilidade ministerial? 

O SR. JOÃO DE SrQUEl!RA: - Aceitam a responsabilidade elo Ministro? (H a ott

tros apartes.) 

O Sn. ANTONIO .A.zEREDO: - Mas, senhores, eu me explico. 

Comprehende-se que, em virtude da disposição constitucional o veto é elo 

Presidente da R epublica e não dos Ministros; mas, a questão aqui não é do 
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vero, a Camara pod" u[loiar ou não esse veto, acceitando ou rejeitando as razões 

de não sancção elo Presidente da Republica, a questão é de méro expediente da 

Secrctal'ia, o erro, ]Jortanto, é do secretario respectivo e não do Chefe do Estado. 

0 SR. NILO Pmç~NHA: - Muito bem. 

O SR. AN1'0NIO . \.ZEREDO: - Os decretos apresentados á consideração do Pre

sidente ela Republica não são munerados nem datados, antes da sua ass ignatura. 

UM SR. DEPUTADO: - V. Ex, não confunda decreto com razões ele não 

sancção. 

O Sn. ANTONIO AzF.REDO: - Os nobres Deputados devem saber que as razões 

de não sancção dadas pelo Presidente da Republica passam pela Secretaria do 

Interior, ou ela GuetTa ou da Marinha, conforme a relação de que se tratar, 

não são feitas directamente pelo Presidente da Republica, mas pelos seus secre

tarias, conforme o pens<tmento do Chefe do Poder Executivo. (Ha mttitos apa·rtes 

q ne inte1TOJnpem o arado1·. ) 

O Sn. ANTONIO AzEREDO: - Sr. Presidente, V. Ex. não pócle ser responsavel 

immediato por todos os erros ou desídia da secretaria, da crua! V. Ex. é o 

principal cbefe; V. Ex. não póde se •·esponsabilizar pela data e numeração ele 

um ofificio que lhe fôr apresentado e passar pela secretaria, em cujos au .. xiliares 

V. Ex. confia. 

UM Sn. DBPUTADO : - E:' cousa clifferente. 

VozEs: - Não apoiado; o facto é identico. 

(Ha ont1·os 011aTles.) 

O Sn. ANTONIO AzEHEDO: - Pei·dôe-me V. Ex. Si ha neste recinto quem menos 

deva ao Governo elo Marechal Floriano Peixoto, e quem mais o apo· e Sil:cera e 

desinteressadamente, é quem neste momento occupa a tribuna. (A1JOiaCLos.) 

O SR. EPITACIO PEssoA: - Protesto, porque não reconheço em V. Ex. mats 

altivez do que em mim. 

(Ha outros apa1·tes.) 

O SR. ANTONiO AZEREDO: - Sr. Presidente, a minha pbrase fez com que o 

meu i Ilustre colleg-a, a quem tanto respeito e estimo .. 

O Sll . EP!TACIO PmssvA: - E . eu retribuo. 

O Sn. ANTONIO AzmREOO: - ... clésse Llm aparte com tanta yiolencia. do 
qual se poderá deduzir que eu o havia· offendiclo. 

Sou incapaz disso. 

O nobre Deputado mesmo ouviu o discurso violento aqui pronunciado em 

relação á maioria, pelo nobre Deputa,cJo pela Bahia, e eu, sendo representante da 

maioria, não quero que se interpyete o meu pensamento de modo diverso do 
que elle ê. 

Sr. Presidente, á vista elos apartes, tenho me desviado do caminho que havia 
traçado a mim mesmo . 

. Quero fallar unicamente a respeito elo veto dado ao projecto do ensino secun

daria, cujo parecer fo i por mim apresentado, discutido e approvado pelo Congresso 

que o remetteu á consideração elo Presidente da Republica. 
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s. gx. lançou o t>elo de accôi'Clo com o preceito constituciona.l, mas a tll>bli

ca<;i'io das razões da sua não sancção foi feita sómenlc 2•l dias depois daquelle 

em que foi enviado <lac]loi r1esta Camara Est é o motivo da discussão 

Qu0ro. Sr. Presidente, justificar a parte em que fui chamado como teste

munha ocular pelo meu nobre collega o Sr. Severino V iei r a. 

Como Y. E.x. sabe, decretos. projectos ele leis, r azão de nã.o sancção e tudo 

mais que dcpE'nc1em da asslgnatura elo Vic -l'rcsic1ent.e ela Republica são levaclos 

á sua consi<l l'rnc:ão pelos seus secretar ias respectivos. 

S. llJx . assignou as razões ela não sancc:ão sem veJ·ificar a clata ela entrada 

elo prokcto. P<'la confianç<t que depositava em seu Ministro. 

O SR. JACQUES OuH oQUB: - V. Ex. E'Stá passando attef'tado ao l\Iinisti·o do 

1nlerioo·. (•lllnrles c contcslet~·õcs i?IIC1'l'OIIIIJCIII o oraclo1·.) 

o sn. AN'l'ON[O .AZiliUlJOO: - Nflo quero saber si o h onrado ex-l\Jini st ro do 

Interior commetteu esse eo'l'o consciente ou i nconscientemente. ou mesmo s; o 

po·ojccto lhe foi parar ás mflos só muito tarde como di~seram em apart e. 

O Ministro podia comprometl<'r o Po·esidente ela Hepublica. mas o que é 

f<~clo. 6 que o Pre!<iClente da Hepuhli a não ficou compromeltido por este acto. 

O Sn . . J ACQUES OuRIQUE dá um anarte. 

O SH. _\ N'l'ON Hi ~ \ zHtumo: - Estudar as questões, Sr .Pres~dente, não é 

estudar a data. o numero e a occasiflo em que é apresentado o decreto ou projecto 

á sua a~igna tuTtt. 

O SR. EPITAC!O PESSOA: - l\Ias na data est:í uma questão constitucional. 

O SI<. , \ NTON 10 AzumJ::oo : - Já disse e repito : a da l:l e o nu mero dos decretos 

são f i tos na Sceo·etaJ·ia do In terior; isto é uma noéra questão de expedient . que 

o ljresid nle (la Republica n<tcla t m que vêr . 

O Sn. SEABRA: - Pe~o a palaYra. ('L1'ocnm-se apartes.) 

0 SR. ANTONIO AZEREDO: Sr. P r esidente. attrilnJiJ·-se <tO Vice-ro·csidcnte 

da Republica o ter asig·nado um papel inconscientemente, é uma accusação que 

está abaixo da consiclerAeão desta Casa. 

O Sn. Jo.'\.o DE SIQUEIRA: - Isto é uma injusti~a clamorosa. 

O SB. NTONIO AZE!lElDO: - Levado este projecto, bem como outi'OS projeclos 

desta e outra Cu.:a do Parlan1cnto fl sua con::;iderat;ão. S. Ex. assignou sem 

cogitar da clat:tj nen1 elo ntnnero Uos d~cn~Lo::;: tnas nen1 por is~·o o seu aclo deixou 
lle ser constilucioual. principalmente uão tendo havido inten<:ão. 

0 R. EPITACIO I'ESSOA ; 

o SR. A 'TONIO AZEREDO : 

Inconstitucional. 

AHirmo. Sr. Presidente, sob a minha responsa-

hilida.de individual. que o unico responsavel nor este erro, quanto á clnla, nüo 

é o "\'ice-Presidente ela Repul>lica. mas o Sr. :\finisto·o tlo Interior. por iutt!rmedio 

c1 sua secretaria, encarregada de datar e numerar os projectos de lei e decretos 
do Podeo· ExecutiYo. 

O Sa. So;nBRA:- E qn e hoje é :\1lnistro do Supremo Tril>um'LI Fc<leral. (A Jm r

tes e Jn·otestos vchemcntcs iufcrrompem o orc«lor.) 

O Srt. PRES!DEN~'E: - Pec:o aos nobres Deputados <1ue não perturbem a ordem 
ela sessão. 
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o SR. AN1CONJO AzEHEoo: - Sr. P1·esid nt , vou concluir, affirmando mais 

uma vez â Casa que o Vice-Pres idente da Hepublica não negou a sua s<tncção 

a esse projecto fóra ela lei, porquanto elle está convencido do seu acto, e ele bavp,· 

cumpriclo o ~eu dever ele accôrclo com a Constitu ição, e si o Sr. Ministro elo Inte

rior 11avia len1do este projecto depois de excedido o prazo legal, S. Ex. é o ras

ponsavel e niio o Chefe do Esta<.lo, e disto tenho provas porque conver sanclo com 

0 honr<tdo Ministro do Interior, depois de fechado o Congresso, S. Ex. m e diSS<' 

· que esta lei não seria sanccionada. 

Portanto, o Vice-Presidente ela Hepublica não é responsavel IJOr esse erro. 

o St<. SEA.BJlA: - Por esta falsificaçflD. 

O Srt. MoRAES EJ BARRos :·- O Sr. José .Hygino saberá defender-se perfeita

mente desta accusação. 

O SR. ANTONIO AZER8DO : -- O que muito estimarei, e quanto a mim, Sr. Pre

sidente, c.umpri o meu dever e tenho conclui do. (M11ito bem; mwito bem.) 

O Sr. Francisco Glicerio (]Jelc• o?"Clem) declara que a nossa Patr1a p~ -
cisa de orçame ntos e por isto requer o enc rramento da discussão. 

VOZBS: - Muito bem. 

Submotticlo a votos o requerimento elo Sr. Francisco Glicerio, votam a favo1· 
65 Srs. Deputados. 

O Sr. Seabra (pela onle-m) pede verificação da votação. 

Pmceclenclo-se á verificação, .votam contra 43 Srs. Deputados. 

O S r. Preside nte: - Foi approvado o requerimento do encerramento da 
lliscussão do projccto n. 1. 

O Sr. Cantão (1Je1a onlem) pede que o SI'. Pres idente consulte á Casa 
si consente na retirada elo seu reque rime nto. sobre o projecto n. 1. 

J•;' submettido a votos e approvaclo o r equerimento elo Sr. Cantão, pedindo 

a retir ada elo primeiro requerimento nue apt·esento u sobre o projecto n. ·1 . 

Submetliclo a votos o requerime nto elo Sr. Severino Vieira, votam a favor 
4 ·, Srs. Deputados; pelo que o Sr. Presidente cleclara rejeitado. 

O Sr. Epitacio P e ssoa (1>e1n ordem) pede que se verifique a votac::ão 
Procedendo-se á verificação, votam contr a 59 Srs. Deputados. 

O Sr. Presid e nte : -Foi rejeitado o J'equerimen to. 

Votação em discussão unica do projecto n. 1, deste anno, pmjecto n. 72 "EJ. 

de 1891, que recon h ece validos para a mab·icu la nos cursos superior s ela União 

o·~ exames terminaes fe itos nos estabelecimentos particulares ele ensino e nos or

!:ntniz:lclos e ma.nt iclos pelos Estados, ao qual negou sanc.;:ão o Vice- Presiclent~ 
da Republica. 

Votação 
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9 r. Presid nt : - \Tai proceder-se ã votação nominal do projecto; 

os s nl.lores que acceitam o projecto, recusando o veto> responderão sim, os qu e 

ro:cu~am o projecto, acceitruldo o t>eto, responderão uão. 

Procedendo-se ú YOtação nominal, respondem sim os Srs. : Indio do Brasil, 

Pedro Chermont, Costa Rodrigues, Nelson, ::l<fartlnho Rodrigues, José Bevilaqua, 

Nasci.m >nto, Alfredo Barbosa, Epitaclo Pessoa, Couto Carta.'to, Retumba, Tolen

tino de CarYalho. Joa uim Pernambuco, João de Siqueira, Luiz de Andrade, Es

r.iJ itt> 'anto, Theophilo dos Santos. Arthur. Rios, Santos Per., ira, Leovigildo FII 

sueiras. -:lfanoel aetano, :.\fanhães Barreto, Cyrillo de Lemos. Yirgilio Pessoa., 

JtHlr]\lf'S Ourlqut', Jesulno de Albuquerque, Badarô, Gonçalves Ramos, Fleury 

Curado, Antonio .\.zeredo,Bellarmino de ll1endonça, Fernando Slmas, Lauro Mui

ler. Garlos Campos, Schmidt, Julio de Castilhos, Cassiano do Nascimento e D -

mHrio Ribeiro. 

Hespondem "ão os Srs. . chõa Rodrigues, Cantão, Matta Bacellar, Augusto 

;.\[(lnte-ne!',ro, Casimil·o Junior, .\.nlrisio FlaJho, Pires Ferreira, Juvencio de Aguiar, 

.\.udré Ca,·aluanti, Bellarmino Carnt'iro, Oiticica, Rodrigo de Araujo, Jvo do 

Frado, Yall.ad<ill, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Seabra, Zama. Garcia Pi

res, ~\laccolino Moura, ..}-lilton, Barào de S. Marco·, J'rh·co P:1 r'li'n, ~'rancisco 

de ::Ua.ttos, A thayde Junior, Horacio Costa., ~ilo Peçanha, Urbano Marcondes, 

O!ivdra Pinto, França Carnllho, Baptis[a da !>Iotta, Erico Coelho, Lopes 'l'ro

vãc, \·inhacs, Thomaz Ddüno, Gabriel de .\Iagalhães, Leonel Filho, Chagas Lo· 

bat<., .\ltxandre tockler, Lamounier, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Ame

rico Lu><, Dut•·a Xicac>o, ~LJ.noel Fulgeucio, Carlos das Chagas, Uomin<.;os Ro

cha. Costa :.!achado, Francisco Yei~«. Palleta. João AYellar, João Luiz, Fran

cL~cu •;Jyc.,rio, . Lorae:; Barros, Lopes Chave , ::Uursa, Paulino Carlos, Alfredo 

Ellis, Almeida • 'o~;ueira, Juiio de MeSl!Uita, Brazilio dos Santos, Leopoldo de 

Bu.lhioes, AJn,~ de Castro, Urbano Uou,·êa, Caetano de Albuqu.arque, Alcides 

Lima e Thomaz F'lõres. 

O Sr. Pres idente : -- Yotaram a favor do projecto ~ 

cor.tra 67. 

Foi mantido o veto. 

rs. Dt:pu ta dos e 

Sr. S e erino i eira r )>ela ortlem) : - Sr. Presiddlt ·. apro,·ello a oc· 

<·t l'ião para d durar I! UI', <IUaudo se procedia á votação, retirei-me proJ}Ositnl

mente dF. sala, ponJUe, a.:c-itando a Qllbtão prejudici,>l e collocando-a no terreno 

em que a. ccllo<JUei. abstive-me de Yotar pelo reto, d<:sd• que rcconh.-cla que o 

·voto era inetficsz no caso vertente . 

.· 
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SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO 

Discussão unlca do projecto r .. 177, deste a1mo, autorizando o Governo a 

dispansa1· llo exame de trigonometria João Ribeiro, para matricular-se na Fa 

c~:odadE> Livre de D•reito da Capital Federal. 
vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, a se-

guinte e.men<la: 

Su hstitua-se: 
Art. 1. •· Pode:rão ser admitliõos á matricula em qualquer das academias da 

Republica., os cancl;dalo3 quE> hou,·erem prestado exame de todas as materla 

preparatoria~ exigidas para isso, m nos uma. 

Para&7 apho unico. Os matriculados nestas condições não poderão ser a d 

mitticlos a examr na academia, sem terem antes completado o numero de mate

rias :>reparatorias exigidas por lei. 

Sala das Sessões, 10 de Setembro de 1892. - Pi1·es Fen·eira. 

O S r . Badaró pcdio a palavra para declarar á Mesa que pretende votar 

<'rntra o projecto "m diRcussão, porque o considera como dando lu·~ar a mui

Lo. abu~os. 

Pen~a que amanhã novos pPdirlos virão á Camara dos Srs. Deputados, não 

par"' se admitlir á matricula nas academias livres, mas naque-llas ·usteadas 

p .. lc>' Estados. 

Acredita que é um grande mal a entrada multo cedo para <JS cursos supe

ri<>J cs; rin<:uPm p~rdc por PShJdar a. fundo as t.uma.nldad•·S. 

Al~·ms e!lludante!l, e falla. com conhecimento proprio, porque lambem o foi; 

a.igun!' cstuclantts •i"" <'nlraram para a academia, no tempo do orador, depois 

de um longo tiroc'nio nos colleglos, levando os prepat·atorios bem estudados. foram 

juntamente aquP.Iles que melhor figura úzeram no curso. O pedido de dispensa de 

idade para admissão nos cursos sup.,riorPs, comprehende-se, porque o deRenvolvt 

mcnto J!recoce de muitas lntelligencias, permitte no PStudo preparatorio. 

Mas a cllspen.sa de matcrias pedidas por lei para matricula das acaclemi!IB 

não se comprt>hende. 

O SR. NILo PRCANH\:- V. Ex. conh ece o peUcionario? 

O Sr .. BADARó: - Diz-se que He tratou ele um gJ·ammatlco, de um homem 

C[lld estã nos casos de esperar mais alguns mezes e de estudar PAta matPria, s~:m 

'11'" a Camara dos SrR. Deputados abra f'llta Pxcepção <JUC amanhã ha dP tmns

formar-se em regra g-<>ra.l para muitos outro!<. 

E as academias livres estão na obri.<::ação ele cumpt'lr o regulamento que se 

ar pilca ás acad mias custPadas pPio EstadÓ. 

NesRe re::rulamento stão enumeradas as materias a cujo Pxnme estão obri

;m::os os candidatos á matricula. 

Se a Camarjil dos Deputados abrir hoj' uma excepc;ão para esta ma teria, 

para a trigonometria, am!l.nhã terã. de abrir para qualquer outra, para o latim. 

CIENTRo DF. ~ 0CT'."1E TAÇÃO E TNF~RMACXO 
C<>ordrn.ação .4e f ,fu k"' er;ulati..,ew 

FÇXO DE DOC MENfrtÇ~O PAltLAME T 
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Jt;\r:t ~~ lli~tod:'l ou phik,sophin. en1 b neficio ele qualquer rnoço qne queira ir par~l 

n nl'nllerni,t tle S. Pauln 011 tle P~rtuunbuco. 

I1r ~PlllJH'l'' nt: o e sen1pre int"onveniente abril·en1·se excepçtl s tls l~is co1n 

llh'dlth._:-t lle e:u·nctr•r pc~s·::'!:tl. 

T\'tHln. corn n sua l·xperit'H<'ia c:le n1 u itos annos a convicl!àO ele que süo danl-

11 ·~n.~ n~ ~ntt·:.ul. ls para os cursos supr-riores daquclles individuas que não se pre

lHU tun ·tn totlns as ntn tet·las. aeclarn ft :\lesa tlll volar~L scn1pre syste tnatica

llH"'nh· .·ot~tn"l eP~f·s pedidos: c no caso Yl"rtente ainda tnni. . porque não se trata 

tlP t1ln t•npns )]n qttt..' lLHeira npre s:u· ~ua L'ntradn na :H~'tHlt~nlia. n1as ele un1 gr:.un· 

111 ttl~.-"1, dt."' un1 hotnt'n1 tLUC pt'lde s11entr n1ais atg-uns n1ez s par~l. n1atr·icular-se, 

t" l\l.IP.. tiiSPt.)nllo de tnnto tnlt"nto. pócle õlté suj€'ita1·-se :1 un1 eXfl1ne vago. e en1 

p••nt·o~· dins tir:11· sua l':tr·ta. X i\ o preciZ;'l tlestt. ... faYor da Cnn1nra . 

O S r. ilo P cçanha acha quP n:io procet1Em ah~olutnmentP as pondera-

~"1A'' do illustn.' colh~g;a J)Or :\I in:1~. 

Xào St' le~isl:l no caso llt'~Soalme-nte: o }leticionario é un1 dos n1oços n1ais 

llislindú>' do pn iz, ,lllt> honrn a 110S. a imprensa e- 110derá honrar a cla~se a q ue 

dt·:E>jo pECrtelh'E'r. 

Qunndo t>ll<' conclui seus prepar:~tol'ios. não se exigia a trigonometria p~ 

n tnntl'i "'nla n~ls acade-n1ias de llir..::oito. Elle n~ora dirigt"'-se ao Con~"tesso pedindo 

P»tn ,Hs~H'll. !L e niio ê caso isolado, portJue no tenwo do lmperio muit::~s dessas 

dü:;Ul'llS.nS fornn1 f~itn~. 

(l :-<H. B.\DAR(\: - • TJo apoiado. Dispensa de exame. não: podia e dispen

s.lr npenas p:1ra a n1atriculn. obrig-ando-se o ahnnno a prestar o exame ant-as 

do a 'to. 

O !>H. XI L<) PF:t'ANH ·': - Além di.so a ommissão que deu parecer fa \"oraYel 

t\ J)~tit::iiv d Sr .. loiio Rib iro. roi inspirada no conceitos da congregação da 

Fn<·uldnt.lt"' Livt·P d~ Direito. 

,\ c!w. portanto. quo· niio pro<'<>dt> a impugnação do nobre Deputado. 

Sr. Jacob da Paixão acompanha o seu colle~a por llinas nas consi

dt\l'ft0,0P.,~ llllt.:' IH'tlhfl clC' fnL.er. 

Dt' tlun~ uma: ou :1 tri~··lnonh?tria ~ un1 tn·e-p:.tratot·io nect.lo.:~at·io. e neste caso 

tl nngt'("~H~n 11ii.o pfltlt" tli"'Pt"'r,:=:.nl-o. on e-lle- é <lt?Snil<'e-sario. e n ste- caso de,~e 

'"''' >~11111"'h1lldo. 
l :0::11. lhn.\Hc~: - \mnnh:\ yirú um rapasola pE'dir dis)><'nSA de qualquer ou

t.':l nmh.'rin. t 'l"t'Ut'tlllt-.'t· tfit't'"t'so~ fliiClrtt .. ~) 

l' :;;R. .1 \ "'' 1' \ T' \IX ~o i:1 diz•ndo •wando foi interrompido pelos apartes. 

'llll"', u n trh::.ontHlh~tri~l ~ l!lH prc:oparatorio n~cess::trio p;,-lr.a a rnau·icula nas aca

<luni<ls de tlh·t'itl) ou nüo •• .. ·o primeiro ('a.o não e de,·e abrit· exceP<!àO algu

H n c1n fnYOl" dt~ qut-.nt quer \lU~ : :.ja. s~ndo :lntes prci~rivel dar autorizaç::ão ao 

r, \1<>:· F. l'I.'\I!IY ll!ll':t dL pt'nsar <'~ .. , <'Xi~t>nci:l em rela~:io aos pri\'ile1tiados do 

srn agr:ldo • nC\ se~undo \.""-!l$0 d~\·e-se ton1ar uma llFOYidc-nci:t. ge-ral. porque não 

"" p'd<' <'.tar fazendo lt>is d<' earacter indi.;-id11aL C.lpoindos.) 
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Declara ao Sr. Presidente que estâ. convencido de que a u·lgonometrla não 

é Jwcessaria para matricula nas escolas de direito, e nesse sentido apresenta um 

subs titutivo ao projecto actual, supprimindo essa materia da série dos prepa.ra

t(Jrio~ exigidos em taes casos, e deve mesmo confessar a S. Ex. que acha qu e 

se é muito exigen te impondo a a lumnos a perda de tempo com o estudo de dis

ciplinas de que elles "fatalmente se esquecerão, porque n ão fazem parte essen .:: lal 

,las profissões que vão pr aticar depois de diplomados . 

.Àcredita q ue a medida que vai propõr não faz m a is do que disp nsar o es

tudo do uma materia que não aproveita ao exerclcio da profissão de bacharel em 

uireito (a7Ja1·tes) e se a lguns collegas quizer em, poderão completar a provlden

Cid. apresentando emenda que dispense o estudo da rhetorica. ( illuito bem,· 

m~<ito bem. ) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão o se

guinte substitutivo: 

O Congresso Nacional r esolve: 

Art. 1. o Fica dispensado o exame de trigonometria pa r a à matri cula nas 

Fr.culdades da União. 

Ar t. 2 . o R evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 10 de Setemb1·o de 1 92. - Jaco b clct Paixão. 

O Sr. Dionysio · Cerqueira - Admira-se o interesse que tem despertado 

este prujecto, dando-se demasiado valor â. dispensa pedida pelo a lumno da escola 

livre da apitai F edera l, o Sr. J oão Ribeiro. 

Esse a lumno póde estudar trigonometria em pouco tempo. 

UM SR. DEPUTADO: - Sobr etudo se já leccionou a r i thmetica, conforme d1sse 

o nolln• Deputado, o Sr .• ilo Peçanha. 

O RR. DIONYSIO CF.RQlTF.InA: - P elo compendio a dopta do pelo Conselho de 

Iustrucçiio Publica, compendio que tem 15 ou 16 paginas, elle póde es tuda r esta 

n·ateria em 15 ou 20 dias. 

Vê-se, porta nto. que elle póde esper a r desde que h a ma tricula em Ma rço . 

Não com}Jr eh onde a importancia que se dâ. a esta questão . 

Apresenta uma emenda ao projecto nos seguintes termos: "Fica concedi da 

ao Sr . João Ribeiro permissão par a matricular-se na Escola Livre de Direi to 

com a condição de fazer acto depois de fazer ex a me de trigonometria" . 

O Sr. Cesario da Motta - F az ver que como membro da Commissão 
de Instrucção Publica cabe-lhe o dever de explica r , em poucas palavras, o que 

h a a :-e~pei to. 

O Sr. João Ribeiro requereu ao Congr esso dispensa do exame de trigono
metria, a llegando que Unha todos os exames de preparatorios exig idos pela lei 

para admissão á matricula da F aculda de e pa rticularmente explicou mais, que 

tendo I o dos os preparatorios e por consequencia estã. nas condições da m a tricula , 

não podia matricular-se este anno por falta do ex ame de trigonometria. 

Substitutivo 

Emenda 
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Nestas cono1G6es n"4"!l na collisão de perder o 1• anno do curso ou deixar 

d ~ fazer o exame para aprovai ta r o anno. 

A Com missão comquan to se conheça que é uma mentalidade superior o Sr. 

João H ibeiro, quo tiltn da do prova exhuberante de seu talento em trabalhos im

por tantas, julgou deve1· ouvir a respeito não só ao Governo como á congregação, 

~ qu~m com}lete zelar principalmente a observa ncia das le.is que r egem as F a 

cu:dades Livres . 

Dirigindo-se então â. congregação, obteve a Commi·ssão uma r esposta favo

raval. 

A~ autorida des COITIJJetcntea na ma teria d clara m que o Sr . João Ribeiro po

J]la 1natricular-se independentemente do exa me de trigonometria. D e duas uma : 

ou a r.ongregação entende qu e o Sr. J oão Ribeiro , por motivos qu e escapam â. 

'IPrec~ação da Camara ou por ter lecciona do a materia, ou por outra razão, era 

ài,:pensado deste exame e podia matricu la r-se e seguir o curso de dire ito , embora 

não désse pr·ova publica de saber trigonometria, ou julgou que esse exa me era 

dispensavel, tra tando-se de um alumno que deseja formS~r-se em direito. 

Em qualquer das dua~ hypoth eses a congr egação fallou ; e desde que uma 

autoridaàe competenta como ella decla ra va que não havia necessidade desse 

c .:a me, a Commissão jul~ou de seu üever declarar tambem que julgar a clispen

R>,vel ao Sr. João R ibeiro a prova de tri gonometria . 

A congr egação podi::~. S!'r branda, t a lvez pelo conhecimento que tem dos m e

dto~ do Sr . João Ribeiro e do facto de elle ter sido professor ele mathematica. 

Mas, dizem, se elle fo i pro fessor de ma thematica , por que não presta este 

exam e? 

A r espos ta é simples. Elle tem de fazer exam e no fim deste anno, e nessa 

OCC~i-Sião tem de fazer exame de trigonometria, segundo a lei; mas não podendq 

fazer exam e de trigonometria quando queira e sim depois do anno, elle fi ca, na 

~! lnação de, ou deixar de fazer exame de trigonometria ou deLxar de fazer exa
ln ..:> do a nno . 

Excep!;ão por excepção, fica ao Cong resso a liberda de de escolher; ou fa

ze• uma lei espec!al, ou dispensai-o do exame, como a congregação recommenda. 

A Commissão opinou por este modo, e julga-se bem apadrinhada com a opl

nllo competente .dos !Ilustrados professores da Faculda de Livre. . . 
Eis os fundamentos do parecer da Com missão . 

O Sr. Bevilaqua - Esta.va muito longe de pretender tomar parte n este 

pcbate. 

Não se oppõe ao a lvitre a presentado pelo nobre collega Deputado pela B a:. 

hi'l, mas não pôde deixar de aproveitar o ensejo, não dirâ. simpl esmente para 

c;.cmba ter o substitutivo offereci do pelo nobre D eputado por Mina s Geraes, mas 

Irã. <. lêm ; appellarâ. pa ra o nobre collega, para que ai·nda em tempo r etire o seu 

~rojec to substitutivo. 

Realmente o nobre D eputado, quando apresentou o seu substitutivo, fol le

vaco pela discussão de momento , 



37 
-o &R. JACOB DA PADO.o: - Pelo contrario; ha 15 dias que o ·escrevl. 

0 SR. BEVILAQl:A - Persuadia-se antes de que O nobre Deputado tivesse 

fo;·mu lado o seu substitutivo no calor da discussão; porque se S. Ex. tivesse 

ponderado as ultimas consequencias do seu projecto, certamente não o apre

sf'ntn .. ria. 

Basta lembraT ao nobre Deputado que a suppressão desta materia como pre

P<tr~ctorio é completamente impossível, visto que a trigonometri a é fundamento 

nccessario, indispensavel a cadeiras que têm de ser estudadas neste curso. 

O nobre collega sabe perfeitamente que ninguem pocierá estudar com apro

veitamento a physica, por exemplo, sem que tenha conhecimentos, embora ele

men tares, de trigonometria. 

O SH. J ACOB DA PAJXÃo:- V. Ex. sabe que nunca se exiglo esse preparato

rlo como necessario para a matricula fl1a Faculdade de Medicina, até ha pouco; 

en tretanto, a F aculdade de Medicina tem produzido medicos muito notavers que 

não conhecem a trigonometria; por conseguin te já V. Ex. vê que não é neces

sario para o estudo de direito ou para o estudo da Escola de Medicina. 

O SR. BEVILAQUA: - O nobre collega recorda factos qu e o orador não póde 

contestar; mas o que acredita é que por mais autorizado, por mais brilhante que 

spju S. Ex. como argumentador nunca conseguirá demonstr ar que um bacharel 

nestas ~ondições ou um medico possa dizer conscientemente - sei ph ys!ca. No 

emtanto, ell e tem exame de physica, é portador de um diploma de approvad~ 

nes tu. mat'o!ria. Portanto, é um conhecimento imprescindível, fundamental p:.tr.t 

o estudo completo da seiencia. 

E' por es~a razão 'que pedia antes ao nobr e collega que retirtsse o S•~U uro

jecto, <rue seri a ·na ~itu~.~iio a:ctual um verdadeiro projec to revoluc).onar' ::> no seio 

da sciencia. No • : mt~n r0, se o nobre collega é movido por outras razõe~. o or a

dor e3tá pron1pto a aco1npanhal-o. 

E', com0 t:J. lvez sej a o nobre collega, partidario da liberdade a,bsoluta qo 

ensino ... 

O SR. RETUMBA: - Isso é que tem estragado o ensino , (Não apoiados.) 

O Sn. BEYILAQUA - . . . da abolição completa do privilegio academico. ~:o 

ern tanto, na no~Ba situação actual, em face da nossa instrucção, reconhec" qua 

não a nda mal :~.visado transigindo com a orientação que tem sobr e matería de 

ensin0 publico . Se o nobre collega é tambem leva<lo por este pensamento, fol:,ra 

muito por estar de accôrdo com S. Ex., m as em todo o caso, o que não podu

rio. deixar passar sem contestação é que, emquanto ha o ensino offlclal;- se ve
r,ha supprimir a trigonometria como fundamento de sc!enc!as qu e se não es tu 

dam . 

O Sr. André Cavalcanti - Vai mandar á Mesa uma emenda em relação 
a este J;rojecto que se discute . 

Pan·ce-lhe que é um meio conciliador, tendo em consideração o grande me

rrclmen(o do pretendente, segundo ouv!o ao nobr e Depu tado pelo Rio de ~ane!ro, 
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qu~ o onhece !><'rf~itnm<.>nt~. mandai-o matricular na Faculdnd Llv," de nlrelto, 

i~lndo-lhe a presentaçiio d. c<.>rúd.io de exame antes do neto academico. 

PRrt!Ce que il>to é muito rnzoan!l e que os utores do proj~cto e aquelh:s q·~e 

d~r.1tn o !,l.'lrec r. no sentido de .er admitúdo este moço a pre-tar o exame do 

:•rl•neiro a.nno, indep.:-ndt.>nte do de trigonometria, que ê exigido por lei, acceita

riio .:.!'ta medid . porqu.:- ê o meio mal regular, ê o que vem sol\·er a questão 

por !úrma • eontemar não só ao moço, como t mbem a todo aquelles que se 

in:~r,,~sam peJa sua sorte . 

• ·:to se Yai fazer orr nffi nenhum ao que h:t e crip o; a lei é de,idamente 

r~.·p ltr.dn e .-lle obtem justamente aquillo que mais deseja. q te ê a na matri

l'ula. l'implolsmente não 1 d<>r pr -tlll" o ~eu exame do primeiro anno sem que 

prinl~lra.ntente mostre certidão de nppro,·ac;:ão nesta mareria exigida como pre

p. ratorio. I~to se fazi commummente outr"ora . 

• 't.>st s ,-ondi~>es. o o~:tdor e o seu illustre cone~ JX>Ia Bahia apre entam 

una .mend; co o>bida nos .:e=intes termo-. de que a Camara vai ter conhe

cinlento. 

Dou o meu voro â sua emenda. 

Yem pol da e posta em dL u "~o a .<>guime emenda: 

eja concedi • a matricula com a condição de só poder fazer acto depois 

ae apresentar erúdlo de approvação de trigonometria. 

ala das - s. 10 de etembro de 1 • ~. - Diony io Cet-queira. - Ali· 

uni Cara cant1. 

r. S y rino iei ra - Yê que o proj-ecto em di u_ o tem um defeito 
C· rtr:t. o qual o orador un .. _ s:.e \.: .. n ... r~ de clamar: ê uma lei com subscri o. 

Bu:bora Yâ com ender~o a um !..'rnrnm úco mui o' distincto. não deixa por is...."' 

de Sl'l" uma lei indi\idual. 

n duas uma: ou o eonhecimento da trigonometria é neces-arlo. é util. e 

connmiente para a mab·icula nos cu - s _uperiores e ne caso o projecco nlio 

ttnn ne•1huma razão de ser. ou ni\o o ~. re lmence não ha nece idade do exaro" 
ilo> lri~ronometrln: ma_ neste ca o, a uLpensa d _-e exame deve atttn.,."'ir a todo;, 

o lumno- de todos o cun;o ·u!><'riores .• • o póde -er 'eita com carac er irl
lliYidual. 

Faz outras considerac;"'>es. T<.>rmina declaràndn adi para a p Jdma sessão 

o multo que inda tem que dizer sobre o projec o em deba e. • ·;;.o o faz ne.:,--ta 

momPrto trendendo .o adiantado da hora. 

A. di:: 11-~ 1o íic, di d P<?l hora. 

~~.:-.0 DE :!:! DE ETR\ffiRO 

uni do o Go>e 

- tr cu ar-se F cu!-



- 39.--

O Sr. Severino Vieira - Acha que antes de se manifestar sobre a ma

teria em debate, deve prevenir os seus collegas de que não vem absolutamente 

contrariar o modo de ver de que a illustre Commissão de Instrucção Publica de

àuzi•J a conclusão do seu p:trecer. 

O aue pretende é converter o projecto de favor individual que 4 um projecto 

de lei applicavel a todos os casos que de futuro possam occorrer, tornando-se 

~%in, em uma medida de precisão para o futuro o que a illustre Commissão en

!ll:I'cçou a um simples particular. 

Fo;:-mulou um substitutivo que vai em•iar ã Mesa. 

l~xrranha que, embora a onstituição Federal conferisse aos Estados a pro· 

piedade. de todas as terras devolutas, haja agora na Camara quem pleiteie a 

mam•tenção de subvenções para serviços de caracter inteiramente local . 

Entra propriamente no assumpto em debate. Justifica o seu substitutivo, e 
t· · rdna declarando que se reserva o direito de voltar a tratar desse assumpto. 

Yem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão o substi· 

tvtivo ar• orojecto n . 177. 

A discussão fica adia!la pela hora. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 177 

O Con~resso Nacional decreta: 

Art. 1.• As Faculdades ou. institutos de· curso superior ou especial, quer 

livres. quer officiaes, são competentes para verificar por qualquer dos modos erú 

&-guida declarados, as h::tbilitações dos que pretenderem a matricula nos seus· 

cursos: 

§ : .• Por via de um jury de .sua escolha, que em prazo determinaao, prece

dente ao designado para as matriculas, julgue, em um exame geral, do mereci 

rr·enlo intellectual dos candidatos, e atteste as habilitações dos que forem jul

gs.d~Js capazes de seguir o curso superior. 

§ 2. • Por meio ele fiscal ou fiscaes locaes, tambem de sua nomeaçào. 

Art. 2 .• Estes fiscae", quando requeridos por qualquer estabelecimento pu

h,ico ou particular de ensino secundario, assistirão aos e.-,;:ames terminaes ou de 

r:ottdureza a f]ue tiverem de ser submettidos os alumnos desse estabelecimento, 

])ara o fim de organizar c remetter á Faculdade ou instituto superior, que re

presentarem, um relatorio do processo e occurrencias do exame com lista dos 

alumnos ao mesmo submettidos, apurando dentre estes a relação dos que, a seu 

juizo, forem julgados habilitados á matr)cula na respectiva Faculdade, aos quaes 

paPsará attestado de habilitação. 

Paragrapho unico. Os fiscaes não poderão intervir ilirectamente no exame, 

ma; terão o direito de suggerir ou indicar ao jury de exame a materia ou ponto 

desta, ~obre que desejam seja ouvido o examinando. 

Substitutivo 
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Art. 3 ." Os Instituto de cursos superiores ou especlaes, no uso da corupe

l<·,,cla ou e lhes é reconhecida., poderão: 

J . o Estabelecer ta..'<a , que não excedam de 15 por candidato, na ins ripção 

para o exame d~ habilitacão no ca,;o do § 1• do art. 1•. ou por qualquer exa· 

n·lnndo, que tiver de er jut~ado pelo eu fiscal, no caso do § 2• do mesmo ar

tigo; 

2 .• A dar instrucções que orientem o jury de habilitação e os fiscaes no des

emt enho de sua funcções, respeitando-se escrupulosamente as seguintes regras : 

n) O exame de que trata a presente lei deve ser unioo e terminal sobre .o 

conjunt'to de todas as materias do curso secundaria, passando-se com o alumno 

act'ldentalmr,nte de uma a outra, aproveitando-se todas as relações occasionaes 

que entr ellas ~e offerecerem; 

b) E' &.bsolutar<!entc prohiblda a preferencia de methodos, ou a impositào 

de programma, ou qualrtuer cxigencia que pos a originar a tendencia para a 

uniformização do ensino no~ di verses estabelecimento secunda rio . 

Paragrapho :mico. Os c~ndidatos que não forem julgados habilitados ficam 

com o direito de haver metade da taxa com que houverem contribuído. 

Art. 4.• A c:1da Faculdade OI' in titulo é livre admittir, ou não. á matri

cula os candid:llos flUe apresentarem nttestado d:! habilitação ,·erificada por 

outra .t' a uldaclc o in titnto nacional ou extrangeiro. 

A.n. 5. • Revogam-se as dispo lções em contrario. 

. R. ala d&.s Se~ões da Camara dos Deputado , 14 de :tembro th 

1 92. ·- cv61'ino T'iei1·a. 

·a us~ão de 1' rio Outubro o;:ão rejeitados projecto e emendas. 



SENADO FEDERAL 

SI!:SSÃO DE 24 DE SETEMBRO ( 18 9Z) 

C Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• E ' creado na cidade da Campanha, no Estado de Minas Geraes, P roject o A. Lobo 

um externalo ou Gymnasio Nacional, sendo-lhe app!icavel o . regl!Jamento ap-

provado pelo d~creto n. 1. 075, de 22 · de ovemhro de 1890, e servindo nelle' 

não só o pe~soal que acceitar como o material dos dous externatos, que não fõr 

aprovei tado na ~u a fusão. 

Art. 2.• Fica o Poder Executivo autorizado a completar as primeir.as no· 

mfarões, independentemente de propos ta ou de concurso, e a abrir o credito ne

cessario para as despczas de insta llação do novo externato e de sua manuten

ção durante o exercício do anno em que elle fOr installado. 

Art. 3. • R evogam -se as disposiçõe~ em contrario. 

Sala 1as Sessões, 23 de Setembro de 1892. - Americo Lobo. - Joaquim 

Fe11oio . - fJ . B. Ottoni. Vir[lilio Damasio. - Manoel Victo1·ino. 

Ka se&s1lo de 28 de SPtem b1·o ê o projecto approvado, sem debate, na 1• dis

cust•ão. 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO 

O Sr. Americo Lobo 1iz que o projecto que offereceu creando ·um gymna. 
si0 na eidade da Campanha foi remettido !i.s Commissões de Instr ucção Publica e 

de Finanças: e como se trata de assumpto urgente e a Commissão de Instrucção 

Ptoblica já emittio o seu parecer, r equer verbalmente que o referido projecto seJa. 

incluído na or;lbm dos traba lhos, dispensada a audiencia da Commissão de FI -. 
nar>ças . 

O Sr. Presidente : -Devo informar ao nobre Senador que o parecer ela 
Commissão de Instrncção Publica ain da não veio !i. Mesa. 

0 Sr, . AMERICO LOBO: ·- Jn formo a V . Ex. CtUe o parecer está prompto, 

acha-se em poder do Sr . Nina Ribei ro. 
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O SI\. PRESlDEN'l'E: - Mas ainda não foi apresentado. Se a despeito disto 

o m bre Senador insiste, farei consulta ao Senado ; mas parece-me que ainda não 

occaslão dt> fazel-a. porque o parecer ainda não é conhecido da casa. (Pausa.) 

Acaba de vl r A. Mesa e vai ser lido o parecer a que se r efer ia o nobre Se· 

na dor por l\!inas Gera~s. 

E' li do o seguinte parecer: 

.-\ _.q ommi sões de Instrucc;ão Publica e ele Finanças, reunidas para dar i>a-Parecer da Com
m issão de Fi
nanças e lnstr. r ec-er sobre o projecto n. 40, de 1892, em 2• discussão, opinam: 

Publica 1•, que st"ja o mesmo projecto submettido ao esclarecido e:'<ame do Senado; 

~·. que o mesmo projecto seja approvado. 

ala das Commissões. 1 de Outubro de 1 92. - L11i-:: Del/illo. - Vit·gilio 

.!>mnasio. - .Yina Ribeiro. 

O r. Presidente: - Por despacho da Mesa o assumpto devia ser sub

ordinado ao exnme da Commissão de Instrucc;ão Publica e ao da Commlssão de 

Finanças. 

Por mquanto manifestou-se a respeito da materia apenas a Commissão de 

I nstrucc;1io Publ.ica. Os papeis, portanto, não chegaram a ir á ommissão de 

inanças. 

O enador Amt>rico Lobo requer ur;:-encia para, indt-pendente de ser ou-

l'ida a omm!ssão dt> Finanças, ser dado o seu projecto para ordem do dia. 

O rNjUerimento do Sr. Senador encontra apoio no art. 95 do nosso Regi

mento e deve ser votado sem dis us ão. You. portamo. subm<ntel-o a 1·oto 

r, uintino B o cayu a (pela oodem) : - Sr. Presidente. respeito a 

deliberaçll.o de Y. Ex. se ac~tso e lia é definitiva : mas parece-me que a regulari

dade dos trabalho. do enado requer que não sejam preteridas as formulas re

gimentae!' e que tenham desprezo os proprios despachos da ::Uesa. 

O • R. AM!:R!CO LOBO: - ::Uas o meu requerimento baseia-se justamente n o 

r c.glmen!o. 

O R. QmNrnro BOCAYUVA: - Peço perdão a \. Ex. Não estou manifes

l.tndo c piulão sobre o requerimento que Y. Ex. apresentou: e tou apenas pedindo 

ao honrado PresidE'nte do enado, que a bem da regularidade do serviço desta 

t:aaa. nilo àbra um precedente que me par ece funesto e contraria ás ilisposlc;õe 

reltimentat> que nos regem. 

Dt-sôe que, por dt>spacho da propria :Mesa. o projecto do nobre nadar tinha 

de ,er submettido !\ consideração de duas Commissões, e desde que pela decla

r a<:ào dn propria ) fesa. se attesta que uma dellas nem teve conhecimento do 

papel, é e\·idente que. sem preterir as proprias formulas regim.,nt:t"s, não pód!' 

St'r requt>rida intem}>estiYamente a urgente e immeiliata ili.cus.ão do projecto 

do mt>u honrado coll~ga. 

O SR. Su.DAl'-'RA ::UAHJNHO: - Apoiado. 

O n. Q\Jl~TI.'o BOCAYL ... YA: - Xão estou fallando por t>spirito de oppos!

c;ãc, ê unicamentt> por apJOr ao bom a11damt>nto do no-"'s trabalhos. 
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Alé-n aJsso, o proprio regimento determina o prazo de que as Commlssõea 

pod< m utilizar-se para emlttlr seu parecer; e só depois de ultrapassado esttl 

prazo regimental é que qualqu<;r dos membros desta Casa tem o direito de re

fi 1erer c1 dispensa da audlencia da Commlssã~. (Apoiado.) 

Me parece que estas são as formulas regimentaes . Se estou em erro, Sr. 

rr•·sidente, peço desculpa a V. Ex. e ao meu honrado amigo, a cujo ínteresse em 

faYor do seu projecto, rendo a homenagem do meu reconhecimento. 

O Sr. Pre sident e; - Devo uma explicação ao nobre Senador que acaba 

de sentar-se. 

A Mesa, submettendo á votação o requerimento do nobre Senador pelo Es

ladc- de Minas Geraes, não abre precedente; nada mais faz do que cumprir o 

Re«im~nto, que no seu ~rt. 95 estatue o seguinte (lê) : 

·' _-\s propu~lções ou projectos sujeitos a exame das Comrnissões e quaesquer 

outros assumptos dependidos de parecer deverão ser dados para a ordem 

d< dia: 

1•, n requerimento de qualquer Senador, sem discussão, se vencer a urgen

ci:'!. da materia ou deixarem as Commissões de apresentar os pareceres no prazo 

de 15 dias." 

Ao Senado r, que cabe approvar o requerimento ou rejeital-o, se entender 

que não ha urgcncia para a discussão da ma teria ; mas a ~:lesa não pôde, tefldo 

em vista disposi<:ão tão clara como a que acabo de ler, deixar d;> submetter o 

requerimento â appro,·ação do Senado. 

O Sr. Americo Lo bo (W1a ordem): - Sr. Presidente, a discussão do 
Hlustre Senador pelo Rio de Janeiro envolve uma accusação, que me parece 

inju~ta. 

Não é só nesse paragrapho que V. Ex. leu, que baseei o meu requerimento, 

111as no seguinte que diz que se dispensa o parecer da Commissão. quando entr·~ 

a data àa apresentação no Senado de proposições ou emendas da outra Camara 

P o encerramento das sessões do Congresso, não houver maior inten·allo do que 

.., de oito dias. E' disposição expressa e é o caso de que se trata, porque a ses

siio está para expirar. (H a 11m apm-te.) 

Bem; é a mesma razão de sel-o: Nós, os adyogados, os jurista , interpre

tamos assim constantemente a lei, porque a lei é um diamante bruto que con
v~n lapidar. 

Depois não se trata de ma teria nova ; o meu projecto já !oi á Çommissão 

l'cSpeCtiYa. 

)Ias o ponto capital da accusação não foi justo, permitta-me o nobre Se-

nador dize', ·o, comquanto não esteja magoado. Seria o primeiro a desejar que 

nãv se rerturbr·m o nos 'JS trabalhos, e não era capaz de apresentar uma pro

posta e>u requerilnento que fosse de encontro á lettra clara e preciza do Regi
mento. 
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\ (lOh•l-nw. o eontrario. na l<"ttr I ra do ru·t. D5, que dispõe o seguin te : 

• J>'ind esta dlseu,:sJo serA o projecto yotado em globo. se fôr aproYado, irâ 

C'on1mi&;ÜO a que ompetir para emittir p recer . ·• 

l''lmmo n ttEm ào do Ulustre enador e do enado para este artigo. Não 

ll'<lt m~lle dt- ommissl\e." .. . 

O ~-". l"RRsmR. -T&: - Y. Ex. me p rmitt. uma observação. O seu projecto 

U!'lllt'n~a a dpspe&.'\. imprescindiYel, portanto, a audiencia da ommissão de 

}."'htnn~o\...,. 

O ~ . \ :u:eruco Looo: - Y. Ex. n-o om;o o fundam nto do meu dis u rso ; 

\ . E. . nu pre..-<idi. l\ se "ào, ma..s o~ illn tre collegas que me ou vam e o di 

~1\o s. .t. l'io. o r Baenn. po ;>rn di.z;>r a ,-. Ex. que apenas o que fiz foi 

fr.:-s publi " 

procedimento re-tardatario. de se ouvir mais ''" 

e:?!><"it:o do 'itado artigo e contra e 
o 'i'nado. 

especie de cami!'ola 

R<>gimento. qu diz que depois do projecto votado em globo, 

aecl!mulo de ommissões. embaraçando 

-mbelecendo- e assim um am·ogg,ào do 

qu l ldo se c nonizaTam os ntos. 

LoM: - Pret'izamos dl"s;:; s diabos. para defenderem o c :t-

• 0 SR .• \.:Y&IUC1'l LoBO: - o entendo que diabo _ j ess~. Aquelle a qu<l 

n r<'fi'o <~·n o qu~ - oppnnba s~ tematiNunente a tod. s 

" o- ;:; pbisnas, lodos os reeursos. que je•:r-

o 'co cl 

<''"<' recorrer, azendo-s<'! ·!'!n 

po ne - trata de de=>~zas; 

!Uinha"ITe do me al. 

2a :re roduC'ti\"3... e que é atê ~ 

o ma <'rial. que deixar a f1• -

nua o •;·enci o. 

Fiqn~ ro~ o o cor:rra 

:ra o Regimt'nto. O illu,-u-e 

- o i"S::â co~ venci -o :-a'!' 

-21rora~ 

i.s é de ín..~o ;Ht-



Mas, quer .V. Ex. ver o art. 125 do Regimento? Ahl esta.. (Ent1·oganclo o 

Rcgi11le>tto ao S1·. Q1tintino Bocayuva.) 

Não quero absolutamente precipitar a discussão do projecto. 

Mas, o Regimento não falia em Com missões. Os trabalhos de um congresso 

em gPral são sempre lentos e demorados e não devemos demorai-os mais. Só 

houve um Cong1·esso que r esolvia com rapidez: era a Convenção, que não noa 

pôde .~ervir de ex emplo, porque procedi a summariamente, enviando seus Inimigos 

á g-uilhotina. Todos os congressos regularmente marcham devaga r e a esta cir

cumstancia vamos juntar appendices que não são do Regimento, que não são 

n1e'-'rr•ç razoaveis. 
O SR . QUINTINO BOCAYUVA: - São uma garantia da madureza da. delibera · 

ção dt· Senado . 

O SR. AMERJCO LtJBO: - · JJ:ntã o quem garante a madureza do Congresso Na

CiiJnal'? 

O SR. AR ISTIDF::> L ORO dâ um aparte. 

0 SR. AMEIUC':l LOBO: V. Ex. quer garantir o acerto das decisões por 

mfic el e Commissões; m as, quem gar a nte o das Commissões? 

P::tra que essil. descrença da pa rte dos honra dos Senadores ? Condemnamos 

assim o paiz a um r etroc sso, porqu e a Monarchia justamente é que se baseia na 

c~esconfiança ele lo da iniciativa; para e lia a liberdade é um perigo. 

Ora, se é isto qu e se quer estabelecer; se se e]) te nde que a iniciativa é pe

rigosa, en tão dissolvamos o Congresso Nacional , porque nada se poderã. resol

VP.r des•Je que forem precizas t a ntas garantias, superfluas e contra a lettra do 

Hegimento. 

o SR. PRESIDF.NTE: 

da llora do expedie nte. 

Peço licença a V. Ex . para observa r que jâ passou 

O SR. AMERICO Loso: - Pedirei então a V. Ex., que tendo em vista o 

Regimen to, c:onzulte o Senado se concede cinco minutos para a votação. 

O SR. PRESIDENTE : V. E."(. pede pro rogação de hora do expediente por 

quanto t Pmro? 

0 SR . AMERICO LOBO: -Por cinco minutos. 

Consulta do, o Senado n.ega a Pl'Orogação pedida. 

O SR. PRESWF.NTE: - Fica adiada a votação do r equerimento, porque não 

foi concedida a prorogação ela hora . 

SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO 

O S r. Americo Lobo (pela m·dem): - Sr. Presidente, fiz hontem um 

requerimento v erba l pa ra procurar clar uma interpre tação ao regimento e mesmo 

para facilitar os trabalhos do · Se nado daqui em diante, não se demorando o an

.Çiam<:!n to dQs projectos. 
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Este requerimento está prejudicado, porque eu podia que o pro]ecto fosse 

dado para a sessão de hoje, o que não póde ter lugar porque o Senado negou !' 
u rg-encia para <t votacão. 

1\Jas conseb'l.li o meu fim, e desde que compareceu um dos illustres membros 

da. Commisrão de Finanças, não tenho remcdio senão espet·ar o parecer, ficando 

cenos os meus illustres collegas de que não tive com esse requerimento outro 

intuit• srnão advogar um bom principio, isto é, mostrar qual a interpretação 

que se deve dar ao Regimento. 

Chamo a at tenção de V. Ex., Sr. Presidente, para isto. 

Supponho que todos nós somos collaboradores do bem publico, que devemos 

ser como os protestantes que a cada momento interpretam a Bíblia. 

!'<rlo ha aqui nenhum evangelho, interpretado dogmaticamente pelos Papas 

ou 1. t ~os concilias. 

l\'6s temoe a iniciativa; o nosso regimen é esse. 

Se ficarmos adstrictos á execução superstibiosa do Regimento, o Congresso 

to:·n~ r ~c-ha infecundo. 

Ora, é contra isso que protesto. 

O C'ongt esso não deve ficar privado de sua acção e ver-se condemnado [L 

immollilidade. 

Hontem, ouvi do illuslrado Senador pelo Rio de J aneiro que, pelo meu re

quc·rimento eu procurava perturbar a marcha dos trabalhos e Introduzir pratl

CPS irregulares no Senado. 

0 SH. QUINTINU BOCAYUVA: -Não attribui esta intenção a V. Ex. 

O SR. AMF.Rrco Lono: - Obrigado. Não estamos em uma sociedade ideal, 

na qual as idéas valham como elementos imprescindíveis para a elaboração do 

pensamento, e sinto r ealmente ter oCfendido o melindre do meu honrado collega, 

quan,lo a minha intenção era bem clara, estava bem patente: era interpretar o 

regimento, afim de que as idéas. quaesquer que ellas sejam, aqui apresent.J/l..>s, 

não sejam anniquiladas diante desse processo pelo qual se origine um systerna 

perman<'nle, que não póde com·ir ao s~rviço publico, porque é a d esconfianç<l de 

tudo qnanl<> é proposiw, fazendo-se tudo depender de multiploB exames de Com

missõ~s. 

Pedi a r;tlavra para rcqtoercr a V. Ex. CJUC consulte o Senado se consente 

na. retirada Jo t·equcrimento que h ontem apresentei, e a inda não foi .J.poia io. 

E, Sr. i'l't; sld"lnte, tendo sido apt·esentado meu projeclo na ses5i." jrdinaria 

proro:;ada, "iC ella fôr ainda pro rogada, con1o supponho, ou se houve· r· uma :ne · 

dich' l!ovnnamental, fat;:o d<>sde já á Mesa o pedido de não comüderar o Senado 

limitado sí>m ~!lte a funcçõPs especiaes. 

Relembro á ~fE'sa · o que s uccedeu áquclle dictador asiatico que quiz deter em 

set. mc\'imento o invenciYel, o incoercível - o oceano. Não; a soberania nacio

llal, o~ r· ~.:!prcsentantes no <;onA'r sso não soffrem limites á sua acção. 

:><o Congresso Constituinte, \"imos que emquanto estavamos isolados na cel

lul a da Constituição, o Governo legislava impunemente. 

0 SR. QUJNTI:-10 BOCAYUVA; - :Por delegação da propria Constituinte. 
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1:1 SR. AMHRTCO LOBO: - Não podia ter delegado. 

0 l:,l. QU!NTINO BOCAYCVA: - E' outra qu estão. 

o SR. AMF.Rrco Loso: - Não h a Congresso exe•·cendo poder legislativo em 

f'x er cic io sem qu e quem o exercia antes desappareça . 

O illustra do Sen a dor pelo Paraná ap!'esentou uma moção . . . 

o Sa. QUPITINO BOCAYL'VA: -Que acceitei, sendo m embro do Governo . 

O Sn. AMERICO LOBO: - Mas r ealmen te foi um erro do Governo t r conti

nuado a legislar, e o erro consislio na explicação da lição dos publi cistas, qu e 

a r·rn;oam a uliliclaclc 'ae Constituintes limitá das, a decr etação da Constituição ; 

rc.hs elles s uppõem então: ou um Congresso ordinario ao par d a Consti tu in te, ou 

a intf'r rupção elo Poder L egisla tivo. 

Mas, vimos diante da Constituinte outr o poder, o Executivo legislando . 

O s.: . QUJNTINO BOCAYUVA: -Estou de accô rdo com V. Ex., mas o Con

r;r Psso Co nstituinte r considerou sua deliber ação. 

O Sn. AMERrco L OBO fez es ta excepção votando outra moção e m termos di

versos e com o silencio do honrado Sen ado r pelo Par aná, que não di sse palavra 

algun1a. 

Penso, porém, que a Constituinte não tinha poder para desfazer a primeira 

Jn<:ção , porque o Que occorreu depo is a u torizou a conclusão que tiro e ê que em 

Jae~: de um poder constituinte não póclc haver Poder Executivo L egislativo. 

O SR. QUINTINO BOCAYUVA : - Sou de su a opinião. 

0 SR. AMFRICO LOBO: - Folgo muito com isto . 

0 l';R. QUINTINO BOCAYUVA: - A Questão agora é do Regim ~nto. 

O Sr<. AMmnrco LOBO: - A questão é do Regimento; isto foi uma divaga

r.'•o . O qu e se disse foi que, quando se trata ele a ug mento de despeza, deve-se 

ot.\'ir " du as Comm issões . . . 

O SR . PRFJSIDFJ:"<TE: - V . Ex. neste ponto está em p erfeito equivoco. O R e

g imento determina que os projec tos vão á Commissão á qual o assumpto per

tencer ; per tencendo o assumpto a mais de uma, hão de ir tambem a mais de 

t1JJ1fl . 

O Sn . AMFJRICO LOBO: - V. E x. a uxili a -me, porque o Regimento, gramma

tica imente o que diz é Com missão e não Commissões . Como VV . EEx., porém, 

o interpretam, o R egimento é um compendio impenetravel de symbolos e com 

semelha nte interpretação a Commissão é o Senado, a Commissão é o Estado. 

Não posso ler o nosso R egimento como se fôra um livro sybilino e oracular ; 

leio o R eg imento como portuguez, e pela sua le ttra commissão é sin gu la r e não é 

l'lural ; logo é claro que t enho razão. 

T enho concluido. 

O Sr. Ramiro Barcellos (pela Ol'clern) diz Que é apenas para da r uma 

explicação ao illus tre r epr esentante ele Minas, n a accusàção que fez á Commis 

~ão de Finanças, da qua l o orador faz parle, em relação á demora que t em tido 

o parec r sobre D seu projecto. 
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S. Ex. não tem razão ; o orador é um dos que mais louvam os esfor ços, ~s 

orações todas que S. Ex. tem produzido para salvar essa alma do purga to rio; 

mas ;>reciza dizer a S. Ex. que o purgatorio não está na Commissão de Fi-

O SF.. A~rEnrco LOBO: - V. Ex. está tomando para a Commissão de Fi

ranças aq uil!o que fallei na generalidade; todo o meu fim foi dizer que era in

utL a dualidade ele comrnissõe•; nada tem com a Commissão de Finanças. 

O SR. RAMrno BARCELLos responde que o que S. Ex. disse hontem parecia 

entender-se com a Cómmissão de 'Finanças, tanto mais que S. Ex. está labo

rando f'm um erro, pois que o Réu projecto, em vist::L do Regimento, não póde dei

xar de i r á Commissão de Finanças, por que diz respeito a despezas, que precizam 

ser bem pesadas. O Gymnasio pr eciza de um edificio, e é precizo que seja bem 

calculaciC' em quanto monta ell e, em quanto monta a constituição do profes

~o!·aclo .. _ 

O <.:n. AMEruco Lono: - V. Ex. es tá se melindrando, qualldo eu falle i em 

geral . 

() SR. RAMIRO BARCELLOS - . . . Como S. Ex. referio-se a duas Commls

sõeP. qu e tê m de dar parecer, sendo uma dellas a de Finanças, da qual o orador 

,f&.z parte, como j á disse, parece que a censura a ttinge a Commissão. 

O SR. AMERICO LoBO: - V. Ex. me faz a injuria de uma accusação desta 

orclem? Eu não accusei a Commissão. 

O SR. RAMrRo BARCELLOS pergunta: a·quem S. Ex. accusou então? 

O SR. AMERICO L oBo: - Accusei a interpretação dada ao Regimento. 

O SR. RAMmo BARCELLOS responde que a interpretação dada a o Regimen to é 

a mais legi tima possivel. 

S. Ex. não teve razão, nem quanto á. accusação que fazia á Mesa por diri

gir o projecto a duas Commissões, nem quanto á demora do parecer. 

O SR. AMERrco LoBO: - Estamos no regimen da autoridade ou da liber

dade'/ 

O Sk. RAMIRO BARCELLOS r esponde que se está no regimen d a liberdade e é 

por isso m esmo que o nobre Senador não tem razão. E' em nome da liberdade 

n1esmo que não se póde fazer o que se quer e tem-se de seguir os tramites Ie 

gaes. Não é liberdade aquella qu e póde ferir os interesses do vizinho. 

Portanto, o nobre Senador não tem razão. Quando vier o projecto á Com 

mis~ão de Finanças, ella o estu dará. cu idadosamente, e terá o summo prazer, 

SP. assim o julgar pelos dados que acompanharem o projecto, de dizer ao Se

nado que o approve. 

Mas, por emquanto, o nobre Senador não tem r azão em censurar a Çomrnis

fãv, e eis o motivo por que veio protestar contra a censura levantada por S. Ex~ 
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S8SSÃ0 D8 26 DE OUTUBRO 

A Commisão de Instrucção Publica, reunida para dar parecer sobre o projecto 

n. 40, de 1892, em 2• discussão, opina: 

1•, que seja o mesmo projecto submettido ao esclarecido exame do Senado; 

2•, que o mesmo projecto seja approvado. 

Sala das Commissões, 1 de Outubro de 1 92. - Luiz De/fino. - Viroilio 

Damasio. - Kina Ribei7·o. 

A Commisão de Finanças concorda em que seja submettido ao esclarecido 

exame do Senado o projecto a que se refere o parecer supra da Commissão de 

Instrucção Publica; 

Considerando, porém, que as condições do Thesouro Federal não permittem 

accrescimo de despezas, deante dos multiplos encargos que oneram o orçamento 

da despeza geral da União ; 

Considerando que a prudencia e o proprio zelo pelo credito do Estado acon

selham a mais severa economia nos gastos publicas, attendendo-se ao deficit orça

mentario já previsto e cujo algarismo deve ser, não augmentado, mas reduzido; 

Considerando que a creação do novo instituto de instrucção, cuja decretação 

se propõe, além de importar um novo encargo para os cofres da União, contra

riaria o proprio intuito do Senado, expresso na votação que determinou a fusão 

dos dous externatos do Gymnasio Nacional, reduzindo por esse modo a despeza 

que se fazia com a manutenção desses dous estabelecimentos de ensino secun
daria. 

E' de parecer que, ainda mesmo reconhecida a uWidade do projecto, seja 

a diada para melhores tempos a realização do nobre a patriotico intento de seu 
r. utor. 

O Senaào, porém, deliberará o que fOr mais acertado. 

Sala das Commissões, 24 de Outubro de 1892. - Saldanha Jiarinho, Presi

dente. - Q. Bocay1wa, Relator . - Ramiro Barcellos. - .A•·istides L obo. - J oa

quim ele Souza. - 1Jfontei1·o de Bctrros. - Rangel Pestana. - C. B. Ottoni (ven· 
cido). 

Na sessão de 10 ele Novembro é o projecto approvaao, sem aebate, em 2• dis
cussão. 

SESSÃO DE 12 DE MAIO (1893 ) 

O Sr. Americo Lobo tem necessidade de apresentar uma emenda a o 
projecto que está em discussão. Não vê, á excepçào da família, da Patr la e da 

grande família a - humanidade - nada tão querido como a terra e a luz do 

Parecer da Com
miss~o de lnstr. 
Publica 

3• discussão 
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$ t Qntl~ no~ t'rnbnlnrnnl ~n' u1n ber{! llnnnonioso. onde tiven1os a prin1cirR 

n<><:ih• ,1-1 dhindRd~ ,, d<' nulo quanto ~ g•·nnde neste mundo. Xesse in tnnte su

Ph'lllt"'. t'nl q\~t.~ 1s tg·onLJ..s \lO ln1prt~Yisto nos lançnn1 qun i p ra alê-n1 tun1uto. 

Yt.'llt ;;\ an...:nl l'h\ d"" 1'Hlttft1\go todo o con1pendio dn sun ,·ida da otttr'orn; e. carta

m.-nt<>. ,, -pm·l mai:> . dlvin.l. a m, i b<llln. d<!ssa vida ~ o nosso primeiro vu~ião, 

Q \lt\ -.:ln t}lh.: o holnt'nl p"''d~ t\sph lr peln printein.l ve-z. 

li: muh :;: nnnos distante do seu torrão natal. onde floresce a civiliznc;;il.o. 

,,n t~ ~t.' t'ultiv~un as lt?ttT'i:\S. t:" qu llortuin outr'orn en1 un1 leito de ouro. nu\s que 

h >j,, tSt. pt>bre. t>ml• >rn go <llldo dtc' um ·lima pujante, o orador l!'mbrou-se de 

t)U~ .: l!l 'll~Hi~ b1'1lsiu."ir~l fk .. u·i~' xyg~nad t:' forte si para alli se muda se o 

.un~ h Gymu•slo. i ven!'ldo. por~m; e. como con.equencia du 

\i "tortt ,\dn~ _-,u-io,;. f rmulou o orador e te projecto, que nem me mo 

i'lle ú>l inspirndc P<>lru; -~·mpnthia de todo os collt"gas. 

jà ri:•o i'ra ~o orndt'r. era do enndo que o animara a propôl-o. 

l) pn.>j~•o r,,i logo n primeir.l Ye:& - o facto singular! approYndo unanime-

l\~1\lt:'-~ ...-\ s~gtt!lti. vot..._ t;ào ioi t .. lnlbetn una.nime- e por occa.sião de encerrar-se 

<1mU1do -" dLcutin a necessidade ou nil.o neces -

si\!Ml<' do> proroi;<>Ç::i - ~nt qu. I o orador votou : aproYeila a opportunidade 

P.,.'l..r-3 t.le-c-T.1.t":.lr ~ DlOt.iYO$ de ~~U YOtO. 

Protest>\n,io o r. en, ' o r u:r;a ~<X>Iho contra a declarac;;ão do orador de que 

a -• v tao,:ii d proje;:to iõra unanime. o orador declara. não ter \'isto . Ex. 

,. t. r ntra : ignonn -o. 

X<'SS s empos d<> )::l.lerr.\ em 

o QUi' ti'Vt) o F..st. -

nulla<> a resl)<'ito 

u~ a "L-nião ga_tou com os Estudos somma 

do orc;;amen o~ Todos os ::Uinis-

,tparti'. din o orador qui' a gu<'rra de :::l.lina_ é a guerra 

f :em revoluc;;õe, e nem usam 

t: : que m qu<l a mocidade bra · eira tenha um 

r.-!\~gio. que l<>lt\ Y irgilio.. toou <l~es desejos 

n:io foi d. d,\ d. tribmM. ::Uin. s quer milicia d 

ntgal-n. 

uma ,ô 1"\'sposts. que 

e a L"nião não pôde 

si 

tiç!l. 

11 s 
Ui' 

i to 

X.1o ha pi'rft'ita Igualdade. u::í.o h' rembuição equi tiYa. O orndor sentir-á 

porcion. r ml 3.11!. gor. :-.:"o h:l n:td ~ior do que uma inju_

on-tituic;;:io d€-u t'\ l'niào o <'n~a.rgo dã insrrucc;:ã.o secl!lnd:rri ou _ }><"rior 

.1da l}\Hll qui' pr.>tend. li'! guma ins 'tui!;.'i.o deste genero e 

enten er E>m su. justic;;._ O orador julga rer 

não n~gue 3.0 Sê Esu o esse h.rr no 
uilo -> 
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Ao art. 1". •'nt vez de regu'amento apptovaclo pelo decreto n. 1. 075 de 22 

de :\fovembTo de 18tl0, diga-se: - Regulamtlnto approvado pelo decreto n. 1.194 

de 28 de Dezembro ele 189 2. 

Sala das Sessües, 12 tle Maio de 1893. - Alllm·ico Lobo. 

E' lida, apoiada e 1;osta conjuntamente em discussão. 

O Sr. João Neiva diz (Jt!e, na êr;oca em que foi apre eutado o projecto 
em discussão, estava supprimido o internato do Gymnasio Nacional, cujo pesso.:~.l 

docente, dispensado em virtude da fusão desse estabelecimento com o externato, 

o !Ilustre Senanor a quem se deve a autoria do l'eferido projecto, desejava aprovei

tar, creando o internato na cidade de Campanha. 

Hoje, porém, attendenclo a que jà não permanece em disponibilidade ess" 

pessoal, pensando o Governo em restabelecei-o, segundo consta da Mensagem do 

St'. Vice-Presidente da H.epublica, parece-lhe que não tem razão de ser a lei que 

a uto1·izasse o externato naquelle ponto do Estado de Minas Geraes . 

.Aclcluzindo outras considerações com o fim de justificar a sua opinião sobre 

o assumpto, lembra que o professorado, habilitado em concurso, para exercer 

o ensino na Capital Federal, não aceitaria, de certo, a necessaria transferencia 

nara aquella cidad.J longínqua, onde esses funccionrios ficariam sem ter que fazer, 

do mesmo modo que os professores da Escola Polytechnica, que estão percebendo 

vencimentos em completa inactividade, porque niuguem mandaria seus filhos 

para tão longe. 

Depois o nobre Senador pe:o Estado de Minas Geraes sabe que o seu Estado 

tem já uma poderosa fonte de repda da União, a Estrada de Ferro Central, 

que percorre quasi todo o territorio mineiro e que trata de prolongar as suas 

linhas augmentando consideravelmente o auxilio prestado á. laYoura e á lndustria 

pastoril de que, havia pouco se eccupara em discussão, assim co.110 as indusuias 

manufactureiras que no norte de Minas Geraes vão se desenvolvendo rapidamente 

com o estabelecimento de fabricas. 

E o autor do projecto, que é irmão de um dos membros do Governo, conhece, 

sem duvida, pensa o orador, as grandes despezas que têm sido feitas e a que 

está. obrigada a União e não achará com certeza plausível que se pense neste 

momento na creação de um internato na cidade ela Campanha que, à evidencia, 

não o reclama eom tamanha urgencia. 

O Estado de Minas Geraes merece muito ao orador; o seu illustre represen
tante tambem muito lhe merece. 

Respondendo a um aparte diz que, o Congresso é um poder constituído como 

os outros poderes e os seus membros devem caminhar barmonicamente. 

Pergunta si o proj.ecto é de utilidade geral, qual a vantagem que resultaria 

para a União da transferencia claquelle estabelecimento para aquella cidade 

de Minàs e julga que ella apen.as redundaria em ben'eficio desse Estado e para 

alguns paes de família residentes nas immediações da Campanha. 

Era o que tinha a dizer. 

Emenda 
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Sr. Americo Lo·bO admira que o nob t'e S n ador, tão amigo da justiça 

e da equidade, se erga contra phantasmagorias, á ultima hora, depois de ficar 

emmudecido na ultima votação que snffragou. 

Pen~a oue •) !>'ojecto nenhuma relação t em com a M nsagem do Vice-Presl- · 

dente da Republica. O internato, cujo es tabelecimento deve ser autorizado por 

esse projecto constituído em lei, não depende de p es. o ai n em de material do 

antigo internato do Gymnasio N acional; depende apenas de uma tJll stão pu r a

mente administrativa. 

Acha lnutil combal r a i cléa por sse lado, pel o facto informado na M ensa

gem. e acha que o nobre General n ão manteve a precisa taclica da idêa principal 

do conteúdo elo pt ojeclo. A idéa principal ê a ct·ea ção do Gym nasio. 

Em nome da justiça unh·er sal. em nome da d usa protectora dos povos, o 

üt'ador pede, francamC'nte, o clirei lo cl 1\Iinas Ger:tes, di r eito, r pele, porque o 

Estado que rept·esenta peu" com justiça uma instituição qull corresponcla aos 

cursos supplrmentarcs elas faculcla cl es. uma institu ição, emfim, cu j·1 estabe:cci

mento não tinha oulr'ora quem o combatesse no Senado republicano. Não sabe 

que possa justificar essa opposição á ultima hor a. 

O orador falla em nome da luz, porque pede a creaç.lo de uma esco'a; d i>' 

quo seu !Ilus tre coll ga, ao contrario, falia em nome das t revas, porque impugna 

o projecto que a u toriza essa creação. 

Quanto ãs suas considerações r el a tivas ao local, r esponde lembrando a sal u 

bt·idade rlo sitio em que se acha a cidade da ampanha, n egando-lhe a difficul

dade de accesso que se lhe apresenta como argumento. 

Nilo acredita que a Campanha seja desconheci da do nobre SPnador pe:a 

Pat ahyba, cujas B!l.brlonias o orador desconhece. As pequenas cidades silo pro

prias dos paizes ch•i lizados e felizes ; a Suissa é formada de pequenas cidades. 

O transpotle para a Campanha, como já informou o orador , é facil e está 

depe11dendo apenas da r emessa de tril11os para t erminação dos trabalhos em 

construcção. dA uma via f errea. Essa estrada não se demorará em commun!car a 

Capital com a cidade mineira. M as o orador está certo, entretanto, de que antes 

elo trem de ferro lá ha de chegar o Gymnasio, si a justiça triumphar. 

Ningu _m mais pedindo a palavra, encena-se a d iscussão. 

Indo proceder-se á votação verifica-se não haver mais na Casa numero 11i1gal 

para deliberar, pe!o que se faz a chamada dos Srs. Senador s que compar cera m 

á sessão, deixando de responder os Srs. Gommensoro, Theodoreto Souto, Oliveira 

Galvão, Amaro Cava!cant!, Almeida Barreto, Rosa Junior, Coelho e Campos, 

V irgílio Damaslo, Domingos Vicente, Braz Carneiro, Saldanha M arinho e PinhPiro 

Guedes. 

A votação fica ad iada por f a lta de numero legal. 
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SESSÃO DE 17 DE MAIO ( 1893) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o lD' creado na cidade da Campanha, no Estado de Minas Geraes, 

um ex ternato ou gymnasio nacional, sendo-lhe applicavel o r gulamento approvad.l 

pe!o decreto n. 1.194 de 28 de Dezembro de J892, e servindo nelle não só o pessoa' 

que acceitar, como o material elos dous externatos que não fôr aproveitado na 

sua fusão. 

Art. 2.° Fica o Poder Executivo auto1·izado a completar as primeiras nomea

ções, independentemente de proposta ou de concurso e a abrir o credito necessarlo 

para as desp zas ile lnstallação do novo externato e de sua manutenção durant~ 

o exercício elo anno em tu e f ôr installaào. 

Art. 3 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 16 de Maio de 1893. - Ubalclino elo Amm·al. - Ame

rico Lobo. 

Na sessli.o de 18 ele llfcdo ele 189~ é approvada a r edacção final elo projecto e 

enviado !í Cama1·a dos Deputados. 

Red . final 





C AMARA DOS DEPUTADOS 

SI~SS,\ OI~ 30 DE ~~\!O I 8 1. ~3 

A 'ommissão Je lnHtruccão Publica, a qu m foi nt•·egue o projecto do Senado Parecer da Com-

n. 3, que crea na cidade da ampanhn, no Estado de Minas Geraes, um externab missão de 
ou gymhas!o nacional, sendo-l he applicavel o regul::.mento approvaclo pelo dct"rcto lnstrucção Publ.ca 

n. 1 . 191 de d<> Dez.,mhro de 1 92, sen·inclo nelle não s6 o pessoa!, que o accei-

tar, como o material dos dous ext rnatos, ,,ue não for aproveitado na sua fusilo, 

ficando o Pocler ~xecutlvo autorizado a completar as primeiras nomea~ões ind. · 

pendentemente de proposta ou de concurso e abrir o credito necessario para "' 

despezas de installação do novo ext rnato de sua manut nçào durante o exerc!cil 

do anno, em que ell for !nsta!lado, - ~ de parecer, attendendo á ut!!!dade e 

lmportancia do a!!ud(c!o projecto, que o mesmo entr e na ordem dos trabalhos e 

Rt• jo, adopta do. 

Sala lias Sessões. 30 de ?.Iaio de 1893 - F•·eclrrico L. Borg ·s. Relator. -

r,,.,,_ Macl•culn. Presidente. - Pcwla Gnimal'Cics. - Homero EJaptistct . - E1·ir ·• 

Coe lho (vencido). - Carlos Garcia. 

S" sessrio r/e 1° ele J•wllo é sem debate encerrada a 2• discussão do project~ . 

A!mrovado em 2• . 

.Yu sessrlo rlc J • ele J11111lo é encerrada sem d'bate a 3• dl~cussão e approvado 

P projecto. 





SENADO FEDERAL 

SESfiÃO I'E 8 11!.!: JULHO (1893) 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. • A apPJovação do exame de madureY.a ou o titulo de bacharel em Projecto A. Lobo 

sciencias e lettras, dados pelas instituições de ensino secundaria que se organi-

zarem nos Estados federados, em conformidade do regulamento approvado pe:o 

decreto n . 1. 194 de 28 de Dezembro de 1892, e que forem e~·eadas ou reconhe-

cidas pe!o Governo estadual, habilita a pessofl. approvada ou diplomada á matri-

cula nas instituições do ensino superior rla Republica. 

Paragrapho uni co. Emquanto se não torna r effecl iva a exigencia constante do 

art. 430 do decreto n. 1.232 F, de 2 de J aneiro de 1891, o Governo do Estado é 

competente para mandar proceder aos exames de preparatorios indi spensave:s 

nas institui~ões que ell e crear ou reconhecer, assim tambem para fiscalizai-os , 

produzindo as approvações nellcs obtidas todos seus effeitos, dentro e fóra do 

Estado. 

Art. . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sa !1 da~ Sessões. 8 ele Julho de 1893. - Amel'ico Lobo. - Domingos v;cente . 

Jiess;as ele G1•smâo. - Sa.lclcmha Jlfc11·inho. - Pa1·anhos. 

E' approvaclo em 1" discussão, sem debate, na sessão de 12 ele JHlho. 

SESSÃO DF. 14 DFJ AGOSTO 

O nro jeclq do Senado n. 24, do corrente anno, !lispõe que o exame de madu· Parecer da Com
missão de lns

trucção Pub!icz reza ou o titulo ele bacharel em sciencias e lettras, elaelo por instilui~ües <los 
Estaclos ou recon hecidas por elles, e org·anizadas em conformielaele elo reg-o!a

mento approvado pelo decreto n. 1.194 ele 28 ele Dezembro de 1892. habilita a 

pessoa approvada ou diplomada á matricula nas instituições elo ensino superior 
da Republica. 

Accrescenta o mesmo projecto que emquanlo não se tornar effectiva a exigen

çia CÇ)pFtante do a rt. 130 do cl ecreto n. 1. 232 F, qe ~ cje .Janeiro de 1891, 0 Gn· 
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''et·no do Estado é competente 'para mandar proceder aos exame do!> prepara

torios nns instituições que elia r a r ou reconhecer, assim t am bem para fiscail

zal-os, proiluzindo a npprovações neiies oblida todos os seus effeitos dentro 

e fóra do Estado. 
A ommisi'lo de Instrucç'i.o Publica não diverge em principias da cloutrina d::l 

projecto e do pensamento qoe o diton. 

DP'de qtm tem s](]o plano a ·sentado do legislador republicano confiar o ensino 

s cundario aos Est"ldos, é mistér que se lhe dêem para desempenho desse 

encargo todas as •·egalins e todo o apoio que o mesmo nsino reclama. Ha, entre

tanto, no projeclo a expr ssa determinação de que tnes regalias só podem ser 

conferidas âs in•titui<:OO- do ensino secundario, organizadas em conformidalc do 

rPg;ulnmento appro\·at1o pelo decreto n. 1 .194 de 2 de Dezembro de l 92 o;ote 

!ornm crendns ou reconhecida pe:o Go,·erno estadual. 

A quem coube, pois. 11 verlfi ação dessa conformidalle. no acto da cr<'ar;ão, 

durante toda n exi. tenciu da instituição~ 

~aturalmente ao poder red~rnl ou ao seu delegado Como se exerce e sa 

fiscalizn<;ào? Pelo reconhecimento dos poderes da 'Un ião, pe~a competencla para 

cassar as r galias que o_ projecto concede~ ::>;ada dizem os artigos da Pt'e>posição. 

Nota-se, aién' disso, que não se trata sômente do institutos creaclos pelos 

Estados, mas igualmente dos que elles reconhe<;am. 

De referencia aos exames do preparatorlos emquanto não !;e tornar effectiva 

a. exig nela elo bachnre:ado, o projecto in,·e.te o (h)\·~rno 'dos Estados ::In com

P tencia não só para mandar proceder a esses exame nas instituições que elle 

cr ar ou reconhecer - como para fiscaliz:tl-o . de,·endo as apprO\·ações llPlies 

obtidas produzir todos os effeitos dentro e fóra do Estado. 

Entretanto, ê fóra de duvida que o legi lador quando confiou aos Estados o 

ensino secundaria, cotlta\'a com o intere. se que elle teriam, e com a emulação 

que naluralnPnte despertaria entre todos para aperfeiçoar e acredita o 
m smo ensino. 

A qui\•alt•ncia tlos exames, porém. é a morte de ~e estimulo, e dar-se-l:Ja o 

qu e se tem al6 agora oh eryado; tanto maior erá a affluencia de examinando<;. 

quanlo m nos n se,•orhlncle e o escrupuio do!' esaminaaores. 

E tluvem ns instituiçôes de ensino superior de um Estado receber á matricula 

os alumnos examinados em outro, onde não exista o mínimo cuidado, a mais 

trivial fiscnliznç"'o nos exames? ::-:ão pnre e razoaYel .. 

meio, 110is, de corrigir os incom·enientes da propo ição, como ella foi elabo

ntdn, ~ erea r a fiscnliza<:üo so'ria por into:-rmerlio daquelles que por dever e habi

litações presume-• .- quE' sejHm os maL intcrPssados e competentes para exercei-a. 

Quer se trate elo exame de madureza. do titulo de bacharelado, quer se trate. 

par emquanto, do. exame_ parcia.es. desta ou daquella di!>eiplina. a fiscaHzaçào 

o o voto elos jurys de e_"<ume. constituídos por commissarios das concregnções 

d • n.ino supt'ri r onde ella e.:dstam, sabidos do seio de-tas congre~açõ>e e por 

<.'lias e~colhidos. ou por pessoas de reputaç:lo liueratia ou -cienti:fica. e"<tranhos 

110 magl:;terlo secundario. que a juizo fio Governo da 'União merP am essa inves-



tidura, seJ·ão os meios de corr igir os inconvenientes das disposições do projecto, 

elaboradas como f oram. 

Attendendo, conseguintemente, âs considerações em!ttidas, é de parecer a 

Commissão ele Instrucção Publica que seja acceito o projecto com os artrgos 

add i tivos abaixo : 

Art. Para que os exames, a que se referem o art. 1" e o para~;rapho unieo, 

gozem das regalias ahi mencionadas, é mistér que elles sejam realizados pet'ante 

um jury composto, p lo menos, de tres comm1ssarios, scolhitlos pelas congrega

ções de ensino superior e qu e não ex rçam magisterio publico ou particular d•: 

instrucção secundaria. 

Paragrapho unico. Ond não houver instituições de en ·ino superior, o Governe• 

nomeat·ã o jury de exame, compondo-o de pessoas de reputação litleraria ou scien

t!Cica do logar, e que não exerçam geralmente o magisterio publico ou particula" 

de instrucção secundaria. 

At L. Quando em tres annos succe8sivos o jury de exame verificar que nã:> 

só a organização do ensino secundaria na instituiço deixa de ser conforme ag 

exigencias da lei, como que por incapacidade de direcção. do pessoal e mateL'iai 

elos methodos e programma, e insufficl nte ou mrto o prepat·o dos aiumnos, set·:i 

por acto do Governo, ouv ida a instituição sobre as informações dadas pelo jury, 

cessadas as regai ias que esta lei confere. 

Sala das Cornmissões. 1'1 de Agosto de 1893. - .Jla.to I Victorino. - Virgilio 

Dcwwsio. 

Na SESSÃO DE 18 DE AGOSTO é approvado, sem debate, em 2• discussão. o 

proj elo com as emendas. 

Na SESsii.o DE 19 Dl'l AGOSTO é encerrada, sem debate, a 3" discussão. I];' appro

,·aclo na sessão de 21 do mesmo mez. 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO 

nedacção <lo 1n·ojeclo dr, Senado, n. 24 ele 1893, que clispõe que a CL[J1Jrovação no 

exame lle mc"ll"·eza ou titulo de brwharel em scicncias e lettn•s, <laclet pc1· 

illstituiç<io " qnc se •·ejere o clecreiQ n. 1 .1n -1 de 1892, het/Jilil<t á JJWtl'icnl<b 

nos estabelecimentos lle ensino S1tJ•C1'io•· <la Republic:rt 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• A approvação no exame ele madureza ou titulo de bacharel em scien

cias e lettras, dada p las instituições de ensino secundaria que se organizarem 

nos Estados Federaes, em conformidade do regulamento approvado pelo decreto 

n. 1.194 de 28 de Dezembro ele 1892, e que forem creadns ou reconhecidas pelo 

Emen da 

Red. final 
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Governo estadual, habilita a pessoa approvada ou diplomada â. matricula nas 

Instituições de ensino superior da Republica. 

Paragrapho unlco. Emquanto não se tornar effectiva a exigencia constante 

do art. 430, do decreto n. 1. 232 F, de 2 de Janeiro de 1891, o Governo do Estado 

é competente para mandar proced r aos exames dos preparatorios indi~oP.n~~v .. •s 

nas instituições que elle crear ou reconhecer, assim tambem para fiscalizai-os 

produzindo as approvações nelles obtidas todos os seus effeitos dentro e fóra 

do Estado. 

Art. 2. • Para que os exames a que se referem o art. 10 e paragrapho uni co 

gozem das regalias ahl mencionadas, é mistér que elles sejam realizados perante 

um jury composto, pelo menos, de tres commissarios, escolhidos pelas congr ga

ções de ensino superior e 'que não exerçam magisterio publico ou particular de 

instrucção secundaria. 

Paragrapho unico. Onde não convier instituições de ensino superior, o Go

verno nomeará. o jury de exame, compondo-o de pessoas de reputação litteraria 

ou scientifica do Jogar, e que não exerçam geralmente o magisterio publico ou 

particular de instrucção secundaria. 

Art. 3. o Quando por tres annos successivos o jury de exame verificar que 

não só a organização do ensino secundario na instituição deixa de ser conforme 

âs exigencia da lei, como que por incapacidade de direcção, do pessoal e do 

material, dos methodos e do programma, é insufficiente ou mão o preparo dos 

aJiumnos, serão por acto do Governo, ouvida a instituição sobre as informações 

dadas pelo jury, cessadas .as regalias que esta lei confere. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 22 de Agosto de 1893. - .II.Jne•·ico Lobo. - Manoel 

Barata. 

Na SESSÃO DE 23 Dl'l AGOSTO é approvada a redacção do projecto, que é enviado 
J 

á C amara dos Deputados . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS_-o DE 2 DE SETEMBRO _(1893) 

T.liB 'IJÕe q·ue a rt.J!pl·ovaçcío 110 exmne de 1nad1<reza ou titnlo ele bacharel em scie1. · 

cias e lettra•, elada por institniç?es a que se •·ete•·e o decroto ''. 1 . 194, ele. 

1892, habilita cí mntdcul a nos estabelecim.Rntos ele ensino su7Jerior da !te

publica, com emendas da Commissâo . 

Ampliando o principio constitucional que attr ibue ã. União, sem expresso Parecer da Cor 

caracter privativo, a faculclade de animar o desenvolvimento das lettras, art~s de lnst r. Pub. 

o sciencias, creando nos Estados instituições de ensino superior e secundaria e 

provendo a instruc~:io desta ordem no Dislricto Federal, o projeclo. corno s · 

vê fom6nta a disseminação do ensino, e favorece a creação de institu los, segundo 

o~ moldes do Gymna~ i o N?.cional. Trata-~e. pois, de materia de fundada relevan· 

cia que reclama cuidarlosa attenção dos poderes publicos. 

O 1·egirnen da centralização do ensino, caracterizadamente official, tem do· 

rnir.ado, pôde-se dizer, até hoje, em nosso paiz, e os resultados colhidos têm sico 

~<·brantes para a sua condemnação . 

Verdade é que, ha cerca de 12 annos. deram-nos, com a retumbancia de uma 

!·eforma liberal completa, o chamado ensino livre, que não teve o <lesdobramento 

le;>al decorrente do principio superior que exprimia. Liberdade de ensino se tra

duz pela liberdade de estudos, pela liberdade de methoaos, pela liberedade de 

doutrina, pela liberdade de profissão, Que são as suas consequencias inilludiveis. 

Não só tivemos a liberdade de frequencla; não fomos a lém do acto mate 

ri ai que a reforma permittia. 

Seguiram-se os dous planos confeccionados pelos Srs. Ruy Barbosa em 1882 

e Cunha Leitão em 1886, os quaes não fructificaram, apezar dos sa lutares prin
c.iJ. i os que consignavam. 

Depois da transfo rmação elo nosso r egimen politico, animadora impulsão à ·~ 

in _cin.J i va individual. em ma teria de ensino, produzio a creação de institutos li

vres, que hão offerecido debii concurrencia aos estabelecimentos officiaes. 

Ko Governo Provisorio, o eminente Professor Benjamin Constant elaborou 

a reorganização geral do ensino; mas, essa reorganização não tem sido prati

cada, e, pa rece, estã. destinada a não ter urna regular e intelligente applicação . 

. O Senado, com o seu projecto, vem animar a iniciativa individual e promo

vc:r a orientação dos espíri tos sobre a necessidade imperiosa ~e cuidar-se da 
lnstrucção nacional , 
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nev:Yendo a id~a. na quelles planos decisivamente accentuada, da equipara

ção das Instituições geraes ás fundadas pelos poder es locaes, estabelece a sub

ordinação destas ao pro!'"r~.mma pelas pl"imeiras a daptado, e, permittindo ao~ 

E Rtados o •·eco?lhecimento de institutos pa rticular s na f ruição das reg-alias dos 

in ~ti tnto~ officiaes l'ertencen tes, como o decreto de 19 de Abril de 18 79 , que 

nesta parte não foi compr ehendidu n em executa do. como convinha, avi!',_or a as 

fo,·ça~ inõiYidu aes e estimula-a~ á concurrencia, em materia ele ensino , em con

diç;õe ... fav0ravais. 

Uma tal mudida, ap>;lzar de lacunosa, como ~e acha consig·nada, está con

soante com os princípios cnrdeaes elo novo regimen político e constitue um avan-

ço, r,ue não pôde ser en travado pe-los poderes governamentaes ela R epublica . 

O ~tuo é ind isr'Jnsavcl f> que a Camara compl ete o pensamento do Senado, 

~irnmn• o o fundamP.nto l!beral para esse r econhecim ento. 

Dlr-se-ha, pela disposição Ilttera l do projecto, apreciada sob um crit.Jrio r es

tr tc th·o, que a uniforrnidaile do programma demarca esse fundamento. 

"\tas, um tal mnclo ele ví'r , sobl'-3 contrastar com as normas e intuitos do re

g-lmen republicano federal, que não pôde justa mente crear limitações ao livre 

clc~Envo!Yim<nto elo ensino, e tá muito áquern elas necessidades (jtt e o nosso de

ploJ'avel a trazo impõe-nos a tten der com a maxima urgencia. . 

Se pudesse prevalecer um tal modo de ver , poder -se-hia, em certa occaslllo. 

dizer <'Orr>o um illustre ministro f r:t.ncez : "Neste momen to , os alumnos de 4• 

classe ele to elos o~ !yceus dP França fazem o m esmo thema". 

Se devesse preYalccer a de limitação aos institu Los pa rticula res da preroga

tiva que é propri2 e exclusiva de sua direcçlo - de ensinar livremente, conforme 

os princípios e m·aticas pedagogicas que adopta, ficaria a nnullada a vantagem 

decorrente do rPconhecimento que houvessem a lcançado. 

::--:ão parec<> acertado comp rehender como cl'iterio desse r conhecimento a 

l•Piformidacte d<l programma desses institutos aos estabelecimentos officiaes . 

O cri t rio deve assenuu· sobre o maior aproveitamen to intellectual em r ela

ção ao a lumnc> e a maior vantagem social em r ela-;ão ao proprio en ~ino. Aquelle 

~ ' 'erificado pelos jun;s do examp continuamente, esta pelas condições ma terlaeb 
da org:tnizaç:ifo rJo instituto. 

N<~ l nglfl.t rra positiva-se esse cri terio pela commissão de exame e pela pro

tecção <' once--:lida aos institutos que n 'i.o fazem da minis tração do ensino uma 

f•·ntn ele luPro particular e que emprega m todos os proventos do trabalho em be· 

nPficic elos mesmos ir.slitutos. n:ssa protecção consiste não ô na equiparação 

deste~ , para totlos or< cfCeitos, lis instituições officiaes, mas, no subs idio que lhes 

dispr nsa o Estado e nas .;aran tia~ que lhes são asseg-uradas contra a concurren
cia offlcial. 

Alll cornprehende-se rtue é pr ecizo dat· toda a elasticida de legitima ás for

Gtt~ indivitlv:t.es, P que o Est3do só dev fazer em favor da communida de o nue 
,·ant.ajosamen tl' não póde fnzer o indiv iduo ou a as ociação. 

No snntido da amplia<:ão das regalias constantes dos arts. 1• e 2• do Prr>· 

Jcctt .lO:;> institutos que tenham um programma livre de ensino int-~gral, abran-
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gendo a~ materJHS con~titulivas do curso de madureza, que l nham utn patJ~imo

nio capaz para manter a instituição e reversivel á municipalidade, e que nenhun1 

luf'ro 'l istribuam ou tirem de suas rendas, appli cando-o exclusivamente ao des

envo lvhnento do ensino, a Comn1issão ousa offerecer uma emenda. 

Se pelo projecto é permittido a os Estados reconh cer estabelecimentos par

ticulare:; como aptos para o g-ozo das r eg-alias que estabelece, por que não se ha 

de jf.t t>stabelecer o r econhecimento dessa aptidão, para os institutos que obede

cerem a õeterminadas condições, na mesma linha de igualdade com os institutos 

cffirlaes :· 

H a um:::. t endencia· injunt.ificada para reservar ao Estado a concessJ.o de 

;;rúos ~ de · ti tu los, a inda mesmo os de ordem secundaria . Procurar-se-hia vã

mente, diz insigne public iBta moderno, uma razão para interdizer aos estabele

cimeutob particulares o direito de conferirem ti tu los analogos. Succede muitas 

vezes que o graduallo de uma universidade livre é preferivel ao g-raduado cor

respondente da FaculdadP official. E' assim que na America um diploma de 

doutor em meõicina confer ido por Hanvm·à Coll.ege não será jámais posto em 

parallelo com um diploma identico conferido pot· uma universida<le do Estado, 

cuja <!elr,brida de não fõr ig-ua l á do co lleg-io de Cambridge. 

O mesmo se dará cum os nossos institutos secundarias, uma vez praticada 

a medida ora proposta. O estimulo da concurrencia só nos proporcionará bons 

r~,sttl ~ & dos. 

Para concessão dos titules de madureza, institue o projecto a inspecção e 

exame dos jn?·ys, compostos pelo menos de tros commissarios escolhidos pela 

congregação de ensino superior e , que não exerçam o magisterio publico ou par

ticular de ir,strucção sPcundari a . Nem mais competentes e Interessados na real 

habilitação dos candidatos se poderia encontrar do que os professores que lhes 

Yào ensinar nos cursos. super iores e que têm a maxima conveniencia em que 

s.•u ensinamento encontre solido alicerce na intellig-encia de seus futuros dis

Ci l,ulos. 

Cumpre notar uma falta, que se nota. no projecto e que levamos á conta de 

inadvertencia. Referimo-i10s á não inclusão do Districto Federal no art. 1•, 

qt:ando é ce rto que o seu Governo p6de legislar sobre ensino secunda.rio e, por

tanto, ~~tá nas mesmas condições dos Estados, para a fundação e reconheci

mento cie estabeleciment o de instrucção. 

· Na contingencia, em que nos achamos, de escassez de tempo, a. Commissão 

ar res3a-se a offerecer o seu parecer nestas ligeiras considerações, que visam 

erincipalmente chamar a attenção da Camara para o assumpto do projecto, afim 

de estudai-o e convertel -o em lei, como urge e é indlspensavel. 

Eis as emendas que confeccionou e entrega á sabedoria da Camara: 

Art . 1. o Accrescente-se depois da palavra - Estados federaes: - . e Dis-

tri<'to l''ecleral ; e depois· da palavra 

Add_itivos - Depois do a rt. 2•: 

estadoal : - e do Districto Federal. 

A.rt. São comprehendidos nas disposições dos artigos antece<lentes, para 

iodos os effeitos, os es tabelecimentos particulares que: a) tenham um progt·am-

Emenda 
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ma livn de ensino integral, abran~endo as materias exlgidas como preparato

r ios ou que de futu r o o venham a ser; b) que hajam constituído ou venham 

a constitui r um patrimonio nunca in ferior a 100 :000 $, reverslvel âs municipali

dades no caso da extincção elo mesmos es ta b I cimentos e o) que nenhum lucrn 

distribuam ou tirem de suas r endas, exclusivamente d stina das ã manutenção e 

desenvol\'imento do ensino que darem. 

Paragrapho unlco. A prova destes r equisitos s fará pela exhibição de do

cumentos validos da constituição do pa trimonio e fins institucionaes, em face 

'"' <Jue o Governo da União, dos Estados ou do Districto Federal os r econhecerã. 

Art. Os comm issa rlos, a qu e se refere o art. 2•, serão elei tos pe las con-

' •·e;;nções, a requerimento dos dlrectores dos estabelecimentos de ensino. 

Art. Pelos commissarios ou pelos jm·ys de ex mes ser ão apresentados 

fis respE-ctivas congregações e ao r espectivo Governo, r ela torios, nos quaes, a lém 

<lE expür a sua opinião minuciosa sobre as condições do ensino, processo dos 

exames e o r eeultado da s provas, exhibirão a relação dos examinandos que, se

gundo o seu juizo, tenham dado provas completas ele sua habilitação, e sOmente 

• ~tes serão consider a dos habilitados pela r espectiva Faculda.d . 

Paragrapho uni co. Desta relação entregarão os co mmissarios duplicata aos 

,Jirector.-s dos estabeiE>cimentos para expedição dos títulos ou certificados aos 

E-xaminandos, assim julgados habilitados-

A1·t. Os r elatorlos de que tra ta o artigo serão publicados a expensas _da 

Institu ições, e os certlflcados ou diplomas exped idos ficam s ujeitos ãs ta xas em 
Yigor. 

Depois: - O a rt . 3• do projecto. 

O art. 4° com a r espectiva numeração. 

Sala das Cornmissões, 1 de Agosto de 1 93. - Cos ta Machado, Presidente. 

Alvc11·o Botelho : - Lopes 'l'!·ovã~, com r estri cções. - Pauln 011imm·ães. -

Homero Bnptistn. 

Na SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO é encerrada sem deba te a , 2• discussão do 
]:l rojecto . 

Na SESS.'-0 DE 28 DE SRTEMBRO DE ] 94 é rt"novada a 2• di. cussào do proje

Ctc•. E' encerr a da sem debate. 

1a ~ESSÃO DF. 1• DE OUTUBRO é o projecto a pp•·ovado com as emendas da 

Commissão, st"ndo rejeitado o a dditi vo ao art. 2°. O projecto é enviado ã Com

nlissãc, para redigi l-o para 3• discussão. ( •) 

• ( •) O projccto não teve andamento . 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 28 DE JULHO (1893) 

O Sr. Americo Lobo allega que a Republlca tornou a mocidade bras! · 

lf ira tributaria de COI.\Sas impossiveis. 

Ella es tftbeleceu em seu programma scientifico que a matricula nos cursos 

superiores dependesse de um bacharela to em lettras; enb·etanto, poucos gymna

sios for a m creados. De sorte que .a mocidade vê-se nesta difflcil posição de qu e

rer seguir uma carreira scientifica e não poder, visto a falta de gymnaslos mo

delados pE>lo Nacional. 

J!:sta exigencia, portanto, de mab·iculandos sabias estâ. dando os pelares re· 

sultaclos e ~E'm palpaveis. 

Os preparatorios de hoje não são tão bem estudados como eram outr'ora 

quando em menor numero. 

O paiz não póde permlttir uma semelhante estufa, que muitas yezes em ve:o: 

d" crear plantas cheias ile viço e intelligencia as atrophia e as mata, 

Mas es ta não ê a questão. E' realmente o ideal republicano o ensino, crean· 

do Jovens robuslos, fortes, cheios de saude e com lnstrucçã.o correspondente. 

O lado das scicncias naturaes não foi esquecido; ê esta sciencia que hoje 

mndifica os conhecimentos humanos. A sciencia natural ê por assim dizer a lente 

rNa. qu:,.l penetramos, diz o orador, as co usas que nos cercam. Com o auxilio 

della Yi'em-se specimens curtosos como por exemplo aquelles apresen tados pelo 

i.luHre Senador pelo Cear!\.: quando estabeleceu a contusão ou a falsa interpre

lllf;ãt· que se ã â. entre os sére~ que pertencem a este ou aquelle reino. 

Mas, já q11C o or ador tocou n este bello exemplo dado por S. Ex. da trlbu

ra, pede llcença para dizer que ao ouvil-o fali ar pareceu-lhe ver em S. Ex. o 

re:Jvblicano arrependido de o ser . Julgou ver na bandeira de S. Ex. a corOa. 

O SR. KATUNDA dâ. um aparte. 

O SI<. AMERTCO Loso, continuando, diz que de outra fórma não procediam 

os reacc:ionarios de 1837; porque não se sabiam os enos da anarchla existente 

n~ Brasil. elles morriam abafados no silencio; os paquetes do norte, no tempo do 

lr<~pcrio, eram gonrtolas portadoras de esquifes, istQ ê, uma lista de assassinatos 

là commettidos. Portanto, havia uma anarchia. 

l'<ão se tenha saudades desse tempo. 

Folga muito o o•·ador de saber que S . . Ex. niio qulz hastear aquella ban

c'<;lra. Voltando o orador ao p•·ogramma ela Republica, vem, em nome da mo

cidade brasileira desta Capital, offerecer á consideração do Senado uma repre-
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Scnlto<;ão para que a submetta â sabedoria da Commlssão de Instrucr;ão Publica, 

o. fim de que se fac;a al~umn co usa sobre o que exi. te,. para que essa mocidade 

~nib.i .. 11. que te•·reno e UL 

Exige-se para apresentação a exames de medicina o bello titulo de bacharel 

em ~ciencia . . 

lsto deve- e !\'uarllar para mais tarde; para agora é a\•ançar muito. 

·. lgem- e a<::ora premtratorios excessivos para a matricula em certos-cur

so<. pr;,paratorio quE' ão verdadpiras antecipações. 

As;;>im, as sclencias n:tturaes podem sen·ir para o~ homens de direito e de

vem en·lr para a escola de medicina. 

O homem que e tu da pllde conhecer a verdade e isso independente de titulo. 

A verdade não ê um ponto interdlcto; não é uma deusa que negup o seu conhe

cimt'nto aos eus cultores sinceros e devotados; ella é universal, não é privile

I,:io. Portanto, o preparo nas academias é uma simples esgrima pa1·a o cultivo 

d~sa '!'rdade. 

uppõe o ora<lor quP .:> enado não e tá muito cheio das idéas da antlguidad• 

e que a memoria da mocidade ha de despertar em si uma atmosphera de sym

pathla. 

Entregs-lh , portanto, a causa destes moço que hão de ser para o futuro 

o., sacPrdotes d!l Rt>publica; <tue hão de sentar-se nestas cadeiras e encher o 

Brasil de glorias e de felicidade quando um dia elles aqui E'stiverem. 

O R. A~IARO CAV-\LCAXTI: -- E que não estejam. estarão no bancos da scl

t>ncia, que sabE'm mais do que estes. 

O SR .• ~YERICO LoBo respondE' que não ha obre isto a menor duvida, n!\o 

c:~~cluio a sciencin.; e como elle ~e dirieem de preferencia ao enado. manlte -

!ando a~sim um'l espE'cie de afieiGão, serâ. uma occasiil.o, ctuando elles estiverem 

deliberando nos con~elho~ d11 patria, de lembrarem o nomes dos que não pro 

curaram <:ncher de urzes o espinhos o seu caminho. antes facilitaram o seu ac

ces o :1.0 templo da sciencia. lJl11ito bem; mui/o bem.) 

\em â )lesa a seguinte representação, que ê enviada ã ommissão de Ins

lrucr;ão Publica: 

Ao Congres~o ~Rcional - A commi são abai'to assignada, representante da 

classe l'os estudante. de prepa.ratorlos, e de accôrdo com o parecer de seus mes

tres, ,·em A vo sa presença pedir-vos que modifiqueis a lei de de Xovembro de 

1890. <tu" reformou o ensino publico, ou que. pelo menos, adieis até ã occnsião 

c pportuna a su~ plena execução, o que poderâ ser ,·erificRdo pelas congregações 

llc~ institutos federaes de lnstrucção secundaria. 

As exigencias excessivas e aliegada que aquella le.i determina para a ma

tricul~ nos institutos de inE"trucçJ.o superior não podem ser acceitas. a menos 

que 11ão sejam burlados :>s intuitos do legislador. quer pelos examinadores, quer 

prlo estudantes o que produz praticamente effeitos ainda peiores, em relação â. 

ecucação social da mocidade. 
s a pedido das rr pectivas congregaçõe ·, têm sido modificados os regula-
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lN:J.to.• dos institutos de lnstrucção superior, e até do Gymnasio Nacional, attenta 

a impossibilidad~ de serem sériamente respeitadas suas exigencias, como persis" 

ti"' em nada alt~rar, quanto ao que aquella lei estabeleceu em relação ao ensino 

dnô ~sludantes livres ele preparatorios, elevados ao numero de quatro, pelo ac" 

cre~;cimo dos sP;guintcs: algebra, trigonometria, physica e chimica e historia 

n~t tural·~ 

Certo de quo a simplc~ leitura das exigencias da lei d·~ 8 de Novembro de 

Jh9ú vos mostrará a necessidade pratica de a.lteral"a, ou, quando menos, de adiar 

sua cxl'cu~ão para quando mais elevado rõr Q nivel do nosso adiantamento in" 

ll'llectual pellt evolução normal da instrucc:ão publica em todas. as suas csphe" 

ras, PSPEram os estudantes de preparatorios que em consid~ração se1·á tomada 

a justa r clamação que ora vos fazem. Saude e fraternidade. 

Cap•tal Federal, 22 de Julho de 1893. - A Com missão: Benjamin Laoo. -

Octavio de Fm"ia Souto. - .Auonsto Paulino c!e Souza . - EdJtanlo Guilhenne 

Pr,llol. - Pecll'o Ccwlos c!c Anclnule. -Joaquim 'l'avm·es Gue?Ta Filho. - Jostl 

Tat•a: es Bastos Netto. 

SiiJSSÃO DE 1o DE AGOSTO 

A Com missão de Instrucção Publica tendo examinado a petição que ao Se" F arecer da Com. 

nado dirigirctm os Srs. estudantes ele preparatorios da 'apita! Federal, solici- de lnstr. Pub. 

lr.ndo dispensa de Pxame de algumas disciplinas exigiçlas pela lei de 8 de No-

Yemhro de 18~0. e -~onsidPrando que a alludida dispensa é pedida sob o funda-

mento rle c1ue a m~sme. lei trouxe os maiores emba,·aQos de execução, de sorte 

C!ue ~onlra a sua appllcação se têm pronunciado as proprias congregações dos 

'n~titutos de ensino sectmcl:trio, é de parecer que por intermeclio do Governo s~ 

nta nden1 ouvir as referidas congregações acêrca da dispensa solicitada. 

Sala das Com missões do S ~ nado, 1 de Ago~to de 1893. - "lfanocl Victorino. 

- v;,·ryilio Damasio. 

SESSÃO DE 9 DE AGOSTO (1893) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Terão plena execução, a partir do anno de 1900, os arts. 33. zet- Projecto A. Lobo 

trJ. C, do decreto n 981, de 8 de Xovembro ele 1890 e 15 do de n. 1.194, de 28 

ele Dezembro de 1892 e m:tis disposições relativas aos exames de Jiadm·eza que 

c\( nnJ ser prestados no Gymnasio Nacional ou nos institutos de instrucçlo se-
cundaria a este equiparados; bem como os arts. 430, do decreto n. 1. 232 II, de 

2 de .rareiro de 1S9J ; 258, do decreto n . 1. 270, do mesmo mez e anno; e 62 

e ~12, <lo decreto n. 1. 073. de 22 de Novembro de 1890. na parte em que exl-

.-en;, a contar ele 1 93, novos preparatorios para a matricula ou exame dos cur-
so; d(• instrucção superior . 
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Art. 2. 0 Até áquclla data permanecerão em vigor as disposições que ante

ric.rillenic· regulavan1 a materia. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contr a r io . 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1893. - Ame•·ic:o Lobo. - P a1·anhos. 

Joaquim Felicio. - Estcres Junio1·. - B,-az Curnei?"o. - Gomensoro. - Fil·

mino ria Silvei>·a. - Rosa Junio1· . 

:xa sesscio tle 16 de .4gosto é approvado o projecto, sem debate, em 1• dis

cussfw. 

l'\a se::Hio rle 31 t/e Julho de 1 94 o proj ecto, a r equerimento do r . Mano~! 

Yictorino, volta ií Commissão. 

SESSÃO DE 28 DE SETE:IIBRO 

A Commissão de Instrucção Publica, á qual foi devolvido, por deliberação do 

Senado de 31 de Julho ultimo. o projecto n. 3~. de 1893, acerca de exames pre

paratorios, afim de modificai-o conforme conveniente entendesse, no sentido da 

discussão havida na sessão de 30 daquelle mez, pensa que interpreta bem os 
intuitos demonstrados nes~a discussão, offerecendo a seguinte emenda additiv::t: 

Accrescente-se ao art. 2°. - Sendo, entretanto, desde jâ admittidos a exame 

de madureza os alumnos dos estabelecimentos que parà. isso os tenham pre

parado. 

Sala das Sessões. ~8 de Setembro de 1894. - João Barb<tlho. - Antonio 

Bacna. - Virgilio Da»tasio. 

Xa SESSÃO DE 3 DE OuTUBRO o projecto é rejeitado, sem debate. 

SESS"\0 DE 12 DE AGOSTO (189~) 

O Presidente da Associação Instituto H. Kõpke, allegando: 

1•. constituir a mesma associação uma instituição litteraria e scientifica, com 

o fim de promover e propagar a educação da mocidade pelo desenvolvimento har

monico das faculdades mentaes, mediante a ministração do ensino integral e a 

adaptação da capacidade theorica ou pratica de cada um á carreira que definiti
,·amente escolha ; 

2•, ser o plano de ensino integral o que as leis da Republica tem adaptado 

para a organização dos estabelecimentos officiaes; 
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o", a competencia profissional, official e gerabnente conhecida, do director 

technico do instituto por elle mantido, o Sr. João Ktipl;:e e 

4o, que os sesultados do ensino correspowlam ás informações do seu pro-

gramn1a; 

Requer ao Senado que seja 1uiparado u Instituto H. Ktipke, para os fins 

de sua instituição, aos estabelecimentos officiaes da Republica, para que tenham 

identicas r egalias os diplomas por elle expedidos; equiparação, que só pôde ter 

como effeito a promoçlo do interesse publico, visto que, conform dispõem o. 

estatutos da referida astociação, o seu primitivo capital passou a constituir um 

patrhnonio, que, no caso de dissolver-se a institu ição, reYerterá a<? municipio, 

o que tirou ao instituto o caract·3r de estabelecin1ento particular, dando-lhe o de 

publico e imprimindo-lhe nesse caracter os intuitos de uma alevantada e patrio

~ica tentativa de· efficaz animação e apoio aos poderes publicas em fayor do 

ansino popular. 

A Commissão de Instrucção Publica do Senado julga do seu dever n de 

inteira justiça attestar que as allegações do re:querente, para honra do magisterio 

e do ensino nesta Capital, correspondem a uma realidade diariamente evidentA 

na alludida instituição, e cujo conhecimento ê pena c1ue nlo tenha maior vulga

rização, e não colha mais copiosos e abundantes fructos. 

Em nenhuma das instituições officiaes de ensino, a perfeita comprehensão 

elo plano de instrucção geral, mediante a ministração de ensino integral, e a 

adaptação da capacidade theorica e pratica de cada um á carreira que definiti

vamente escolha, foi melhor adquirida e mais concreta_ e positivamente applicada 

do que no Instituto H . Ktipke desde os primeiros dias de sua ftlnclação. 

O apostolado exe•·cido pelo seu creador, constituindo-se o mais ardente de

fensor elos methodos modernos ele ens ino, e praticando atravez de todos os emba

rr.ços e r esistencias estes mesmos methoclos, a sua incansavel actiYidade advo

gando pela imprensa, trabalhando nas commissões offiéiaes que desempenhou. 

sacrificando-se em esforços constantes consumidos no magisterio tem sido a maib 

vigorosa e convicta das campanhas em favor da moderna orientação da pedagogia 

e da educação. 

Alêm disso cumpre que os poderes publicas animem as primeiras tentativas 

honesta-s e dignas da iniciatiya particular em favor do ensino publico. 

Kão se trata de animar a exploração mercantil de uma industr!a. triste 

situação a que se tem reduzido em geral a creação e desenvolvimento dos collegios 

parti cu I ares. 

Não se procura acoroçoar a multiplicação de fabricas de examinandos, feiçd.o 

deploravel que tem assumido o magisterio particular. 

Pelo contrario procura-se proteger e garantir uma instituição que é um pro

testo vivo contra o falseamento do ensino, da concurrencia sem escrupulos e sem 

seriedade que substitue o sacerdocio da profissão pelos lucros do negocio. 

Com a creação e manutenção de instituições semelhantes puderam paizes doo 

mais cultos e adeantados realizar o grande ideal, o mais perfeito objectivo do 

ensino pop<.;!ar, dispensar por inutil e superflua a acção do Estado, por ser o 

ensino do povo obra do proprio povo. 
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Longe ainda estamos de conseguir esse resultado, mas por isso mesmo devem 

os primeiros ensaios receber lodo o acolhimento e apolo dos poderes ela Nação. 

Attendenclo, pois, a que o instituto Kiipke offerece não só quanto ao objectivo 

d sua crea!;ão, como ele referencia á sua direcçio, ao seu pessoal c material de 

ensino, aos seus planos e methodos pedagogicos, as me:hores garantias para 

desempenho das funcções que a lei confiou ás ií1stitu ições co r respondentes de 

ensino official ; 

Attendendo a que os exames parciaes e de sufficiencia ou ele madureza pres

tados no referido instituto, desde que soffram a fiscalização de um jury com

posto de delegados dos diversos estabelecimentos do ensino superior, podem e 

devem me1·ecer igual ou superior confiança áquelles que são prestados pe1·ante 

~3 mesas de exames comtituidos por professores nomeados de entre os que exer

cern particular ou publicatnente o magisterio; 

Attendendo a que as garantias conferidas aos exames prestados no Instituto 

H. Ki:ipl<e podem ser cas5aclas quando a direc!;ão elo referido instituto, o corpo 

docente, os methoclos de ens:no, a severidade nos exames deixem de corresponder 

aos Intuitos ele exigencias ela lei; 

E' de parecer a Commissào de Instrucção Publica que fique attenclida a 

peti~ão allu~ida e que seja adaptado pe:o Senado o seguinte: 

O Congresso X acionai resolve: 
Art. 1.o Os exames parciaes e ele madureza prestados no Instituto H. Ki:ipke 

s rão validos para matricula em quaesquer dos estabelecimentos do ensino offi

cial ela Republica; outrosim, os diplomas expedidos pela referida instituiçlo 

gozarão das mesmas reg-alias dos que forem conferidos pelos institutos officiaes. 

A rl. 2 . o Para que os a c tos e diplomas do mencionado in•tituto se equiparem 

aos elos estabelecimentos officiaes de ensir:o. é mistér que elle nio só mantenha 

o programma de ensino integral. comprehPndendo as disciplinas exigidas para a 

rnatricula nas in~tltuiçl1es de instrucção sup~rior, con1o se suj ite: quer no pr o

cesso dos exames quer no julgamento da capacidade dos alumnos á fisc:alização 

e juizo de um jury composto de commissarios das respectivas congregações no 

meados por ellas. 

Paragraplco unico. ~ão prc,·a:ecem para a mat1·icula das faculdades ou esco

las superiores os exames que tenham soffrido a repron<ção dos seus commis

sario;:;. 

Art. 3. o O r.oYerno cassará ao Instituto H. Ki:ipke as ,·antagens e regalias 

que e~ta lei lhe confere ~i nlo fô r observado o que dispõe o art. 2°, ou si, dada 

a hypnth se aa ohse"·ancia da referida disposição, attestarem os jurys de exame 

por tres n1mos successivos que o dilo instituto decahiu do merito e aptidão de 

sua direcção e corpo docente. e que ê manifesta a sua incavacidade no preparo dos 

alumnos. 

Art. l. o Revogam-se as disposições em contrario . 

Snla das Commisões, 11 de Agosto de 1893 . - Jlanoel liciorino. - rirgilio 

Damasio. 
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SESS2\.0 DE 18 DE AGOSTO 

O Sr. João Neiva : - J u lga que fal tam medidas complementares para se 

conced•3r tal favor a um i nstituto particular. 

Não vê no proj ecto fallar- se na fiscali zação por parte do Governo ou de 

alg·uma com 1n issão. 

E' um privil egio especial qu e se dá a esse i11stituto, cujo chefe ou cu jo dono 

aliás merece toda a consideração como um dos primeiros preceptores do Rio de 

Janeiro. 

O illustre pae deste senhor foi um educador emerito e dedicou-se especial

mente á educação da mocidade. 

O seu maior prazer. o seu gosto maior era vêr-se cercado de meninos. edu-

cando-os. 

0 SR. GOMENSOHO - Apoiado. 

O SH. JoÃo 1\ETVA: - Pergunta: o filho estará nessas concli<;;ões? 

Não tem a honra ele conhecei-o . 

O Sa. GoMENsono : - Perfeitamente. 

O SH . .JoÃo NEJTVA: - O projecto cerca ele garantias os exames prestados no 

institqto dirigido por este cidadão, afim de transformai-o em um instituto desti

nado a preparar alumnos para os cursos superiores elo ensino. 

Qual é a fiscalização? A honrada Commissão, tirando ao orador estas duvi

das, conquistará o seu voto. , 

O Sr. Manoel Victorino pensa que o honrado Senador pela Parahyba 

encarou o assu mpto j ustament-3 sob o aspecto que mais pócle despertar a con 

fiança e a acqu iescencia elo Senado em relação á pror::osta que lhe foi feita. 

Os autores do projecto não o apresentariam si não conhecessem o merito 

especialissimo ela pessoa a quem vae ser confer·ida pe:a primeira vez neste paiz 

o encargo ele substituir as instituições officiaes do ensino. 

Deve o Senado recordar-se de que no anno passado foi approvado pelas duas 

Casas do Congresso um projecto ele lei que não mereceu a sancção elo Poder 

Executivo e que não obteve depois os clous terços ele votos; este projecto confiava 

aos institutos particulares de ens ino o encargo de distribuir o ens i no secundaria, 

gozando, mediante condições est ipuladas, das regalias elas instituições officiaes 

de ensino. 

As razões da não sancção e ela não sustentação do voto primitivo do Con

gresso for am estAs: que não nos acha vamos em condições de confiar a institutos 

particulares essa tarefa, que seria a anarchia elo ensino, e mais elo que isto, serh 

confiar ao me1·cantilismo ela instrucção uma tarefa que só caberia á fiscalização, 

ao dever ou competenda creada pelo Estado e seus institutos. 

Ora, todos os qu e se i nteressam pela causa do ensino comprehenclem que 

n unico objectivo er a o ele confiar á i n i ci ativa part icular o desenvolvimento elo 

ensino; obj ectivo aliás ambicionado por todos os ilOvos cultos e posto em praUca 

na Inglaterra e nos Estados Unidos. 

2" disc uss::ío 
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Infelizmente não estamos habilitados para isto; mas o instituto areado I;>elo 

Sr. Kopke acha-se em condições especiaes; o seu fundador tem sido o homem 

ruais convicto e mais enthusiasta em materia de desenvolvilnento e progresso na 

pedag·ogia e ensino moderno; ê um verdadeiro aposto:o do ensino moderno e 

tem-se dedicado exclus iva m ente a essa tarefa quer em S . Paulo, quer nesta Capi

tal, onde creou um externato modelo (o Sr. Kopke ê contrario aos internatos); 

tem sido taxado de utopista e ideologo nesta mate•·ia, ma!!_ p6cle convencer-se do 

contrario quem quizer visitar o seu instituto, frequ entado por um grande numero 

de alumnos e resistindo á feição de mercanc:a qu? têm em r;eral os collegios. 

E esta a razão pela qual a protecção official é indispensavel, afim de asse

gurar un1a iniciativa fecunda e f eliz. 

; \ Commissão de In trucção Publica não acceitaria tal encargo si não tivl"sse 

•le vis11 verificado o progresso do Instituto Kopke. 

O honrado Senador pe·a Parahyba disse. [Jorêm, que não haviam sido inclui

•dos no projecto os meios de fiscal izaçào indispensavel por parte do Governo; 

J)O!~ ben1, esses 1neios alli são expressos e são muito n1ais rig·or"osos · elo 

que os que foram cr"aclos pe:o decreto do Governo Provisorio, que confiou aos 

institutos elo~ Estados ou por elles reconhecidos o ensino secundar:o. 

A fiscalização cr eada pelo projecto é exercida po r um jury que emitte o seú 

'coto, que julga das habi litações dos alumnos; este jury ê composto de extranhos 

·w J)rofessorado, mas ha um professor tjue interroga, por es tar m a is familiarizado 

c:om o met}lodo ele ensino do instituto, como simpl s interme.diario. 

JI:ste systema estã consagrado em çliversos pai.:es e ê o mais moderno meio 

ele fiscalização em estabelec imentos de ensino. 
Demais, o projecto admitte para um instituto particular adeantado e bem 

elirig·iclo aquillo que os Bstados poderão conceder a outros estabelec!mentos parti

culares, tendo passado ainda hoj nesta Casa, em 2• discussão um projecto neste 

sentido. 
o Senado não deve impedir esta tentativa, que se aeha cercada das maior&s 

g-aranti as. 
Dã.-se mesma a c ircumstancia, que milita particularmente em favor da lnsti· 

tuição, el e não ser ella hoje particular propriamente, porquanto a associação que 

a fundou renunciou aos seus cap itaes. creou um patrin1onio (cuja escriptura vem 

junto á petição) a favor elo instituto ele uso e gozo publico E' que reverterã. ao 

município caso a associaçlo se dissolva. 
O Senado cl e\·ia mesmo votar o projeeto como um incentivo para que SP 

multipliquem taes institui<:ões, vasadas nos moldes da que t êm · a Inglaterra e os 

Estados Unido 
Combate o orador o parcellamento do ensino, defendendo o exame de rnadu

,·eza como uma necessjdade, con1o o resultado de uma organização hHrn1onica, 

que obriga o alumno a r epetir as d iscipli nas gradativamente de m<>do a ter no 

ultimo anno o ensino integTal elo curso secundaria. 

Os exames parcellaclos são um abuso e um grande prejuizo par a a instrucção 

geral dos alumnos, e o orador vae, pois, propôr por meio de uma emenda a sup

OJ'essão das palavras - E xames 1JCL1'ciaes - só ficando o exan1e d ~ m r .. dureza. 
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Uma outra emenda que apresenta é a que manda accrescentar a palavra 

actnctlmcnte depois das do projecto - clisci7>linas exigidas, afim de que, deante 

das instancias dos alumnos que reclamam a diminuição ele taes disciplinas, o 

Senado e a Camara não sejam Jevados a reduzir o progL·amma. 

Outra emenda ainda vae apresentar o orador ao paragrapho unico· do art. 2°, 

obfigando os certificados dos exames do instituto ãs taxas que pagam os outros. 

O que o orador pede para o Instituto Kopke não é um favor particular, em 

virtude mesmo da lei que o Sena lo votou em o anno passacto e que não foi sanc

cionada. O que está em jogo é a sciencia moderna do ensino, é a orientação nova 

ela pedagogia, é o estimulo para que taes instituições sigam este novo methodo. 

Só assim teremos um meio de revolucionar a educação popular e dar aos 

cidadãos os meios ele desempenhar as funcções elevadíssimas que a Repub!ica 

confiar a qualquer de seus filhos. (Mnito bem.) 

Yêm á mesa as seguintes emendas: 

Ao art. 1 o - Supprimam-se as palavras: parciaes ou 

Ao art. 2° - Depois das palavras: - não só mantenha o - accrescente-se: 

seu. 

Depois das palavras - disciplinas exigidas - accrescente-se: - actual

m ente. 

Ao art. 2", paragrapho unico, substitua-se por: 

~ 1. o Os commissarios, de que trata o artigo 2°, serão eleitos pelas congre

gações em virtude de requerimento do director do instituto aos directores das 

faculdades. 

§ 2. 0 Pelos commissarios das congregações lhes serão apresentados re:ato

rios, nos quaes, além de expôr a sua opinião minuciosa sobre as condições do 

ensino, processo dos exames e o resultado elas provas, exhibirão a relação dos 

examinandos, que, segundo o seu juizo, tenham dauo provas completas de sua 

habilitação e sómente estes serão considerados habilitados pela respectiva fa

culdade. 

§ a. o Desta relação entregarão os commissarios duplicata ao director do 

estabelecimento para expedição dos certificados dos examinandos assim julgados 

11abilitados. 

§ 4. 0 Dos relatoric>s, a que se refere o § 2•, e cuja publicação será feita por 

conta do instituto, serão enviados exemplares ao Governo para os effeitos do 

art. 3. o. 

§ 5 . • Os certificados e diplomas expedidos em virtude destas disposições, 

ficam sujeitos ás taxas em vigor. - .lianocl Victo1·ino. 

E' lida, ~endo apoiada, e posta em discussão a relativa ao art. 1°, ficando 

a outra para ser opportunamente apoiada. 

O Sr. João Neiva crê ter conseguido os seus intuitos; era que um profis

sional respeitado por todo o Senado viesse esclarecer o assumpto com a sua pala

vra autorizada. Não negou o orador a capacidade do fundador desse instituto; 

quiz simplesmente provocar o debate para que este projecto não passasse sem 

discussão. 

Emendas 
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O honrado Senador pela Bahia, membro da Comm issão ele Instrucção Publica, 

acabou ele apresentar algumas emendas, que, segundo parece, completam o pen

samento da Commissão e contêm algumas medidas que convém sejam tomadas 

en1 con::.:ideração. 
Agora pede o orador licença á honrada Commissão para apresentar tambem 

uma pequena emenda. A Commissão não disse quem retribuiria os commissarios 

eleitos pela congregação e o orador não faz injustiça ao magisterio, dizendo ao 

Senado que a retribuição é uma grande cousa. 

Viu-se aqui no anno passado, quando votou-se a lei ele incompatibilidades, 

que muitas cadeiras ficaram vagas em diversos institutos, porque os nomeados 

para substituírem os lentes catheclraticos, desde que não tinham vencimentos, 

deixavam de ser frequentes nestas cadeiras. O honrado Senador, po rém, não fez 

nenhuma referencia a isto. 
Os fiscaes destes exames são effectivamente os membros ela congregação, 

eleitos por ella, mas sem r etribuição, pelo menos por ora; não sabe mesmo si 

será preciso para o futuro. A sua emenda, pois, attende, á capacidade elo 

Sr. Kopke e ê a maior prova de consideração que o orador p6cle dar ao 

m!lsmo senhor, fundador do instituto que tem seu nome. Realmente elle tem ct-n

sumido toda a sua viela nisto, e mostra-se mais que habilitado. 

Nomeado professor de geographia e historia, como consta aqui ele uma carta 

imperial, assignacla pelo Sr. Francisco .Antunes Maciel, quanclo Mini tro do Impe

rio, deixou sua cadeira para co llocar-se no externato. 

Viu-se mal collocaclo alli e preferiu cercar-se ele seus alumnos. 

Chama o orador a attenção elo Senado para o modo porque elle organizou o 

instituto. 

Formou uma sociedade com o capital de 120 :000$, mas os accionistas não têm 

direito alg-um. 

Diz o art. 3• (le) : 

"Este fim será levado a effeito por meio elos seguintes recursos: 

1°, as entradas realizadas na importancia ele 120 :000$, pe!os accionil.'tas rla 

Associação Anonyma Instituto Kopke, os quaes abr em mão ele todo direito sobre 

as respectivas entradas, em favor elo patrimonio da associação, etc ... 

O art. 16 diz: 

"O prazo de duração da associação será indeterminado; caso, porém, esta 

venha, por qualquer moUYo a dissolver-se, passarão o seu material e o patrimonio 

que nessa occasião lhe pertencerem, á propriedade do município de sua séde. ·• 

Ora, um homem que faz i to, realmente não é um homem que Yae ensinar 

por mercantlismo; é um homem cleclicaclo ao ensino. 

Parece, portanto, que o favor, que aliás é muito g rande, deve ser feit0 ao 
individuo nestas conc1ições, e não simplesmente ao instituto. 

Si o Sr. Kopl<e ficar impossi~ilitado ele reg-er o institu~o. necessariamente Yirã 

elle pela agua abaixo; os seus fins não serão realizados. Está justificada a 

emenda e destruída qualquer impr ssão que o meu pedido de informação possa 
suscitar. (M11ito bem.) 

E' lida, a 1 oiacla e serâ opportunamente discutida a segu inte emenda : 
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o favor concedido por esta lei cessarâ. quando, além das condições definWas 

no art. a•, fallecer ou deixar a direcção do instituto o Sr. João Kopke, seu fun

dador. 
s. R. - Sala elas Sessões, 18 el e Agosto de 1893. - Joüo Neiva. 

Xinguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Segue-se em 2!1. discussão o art. 2°. 
E' apoiada e posta conjuntamente em di<>cussão, a qua l encerra-se sem debate. 

Entram successivamente em discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

arts. 3° e 4• do projecto. 
E' postn em discussão, a qual encerra-se sem debate, a emenda do Sr. João 

Xeiva. 

A votação fica adiada pela hora. 

Na ses ão seguinte o projecto é approYado com emendas. 

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO 

A Commissão de Instrucção Publica offerece para a 3• discussão, red.igido de 

accõrdo com o vencido em 2•, o projecto do Senado, n. 40, de 1893, que considera 

validos para a matricula em qualquer estabelecimento de ensino official da Repu

blica os exames parciaes e de madureza prestndos no Instituto H. Kopke e con

cede aos diplomas expedidos por essa instituição as mesmas regalias de que 

gozam os estabelecimentos officiaes. 

O Congresw Nacional resolve: 

Art. 1.• Os exames de madureza pres tados no Instituto H . Kopke 

serão validos para matricula em quaesquer dos estabelecimentos do ensino offi

cial da Republica; outrosim, os diplomas exedidos pela referida instituiç'io 

gozarão das mesmas regalias dos que forem conferidos pelos institutos officiaes. 

Art . 2.• Parn que os actos e diplomas do mencionado instituto se equiparem 

aos dos estabelecimentos officiaes de ensino, é mi tér que elle não só mantenha 

o seu programma de ensino integral, comprehendendo as disciplinas exigidas 

actua hnente para a matricula nas instituições de in trucção superior, como se 

su jeite, quer no processo dos exames quer no julgamento da capacidade dos alu 

mnos ã. fiscalização e juizo de um jury composto de commlssarios das respectivas 

congregações nomeados por ellas. 

§ l . • Os commissarios, de que trata o arti'l"O 2•, serão eleitos pelas congre

gações em virtude de requerimento do director elo instituto aos directvres das 
faculdades. 

§ 2. • Pe!os commissa1~os da congregações lhes serão apresentados relato

rios, nos quaes, além de expõr a sua opinião minuciosa sobre as condições do 

ensino, processo dos exames e o resultado das provas. exhibirão a relação dos 

examinandos, que, segundo o seu juizo, tenham dado provas completas de sua 

Emendas 

Parecer, da Com. 
de lns~ r . Pub. 



-76 -

habilitação e sOmente estes serão considerados habilitados pela r espectiva fa

cu ldade. 
§. 3. o Desta relação entregarão os commissarios duplicata ao direc tor elo 

estabelncimento para expedição dos certificados dos examinandos assim julgados 

habilitados. 
§ 4. o Dos re!atorios, a que se refere o § 2°, e cuja publicaçlo será feita por 

conta do instituto. serão enYiados exemplares ao Governo para os effe itos do 

art. 3 . 0 • 

§ 5. • Os certificados e di p'omas expedidos em virtude destas disposiçfies 

t:cam sujeitos âs laxas en1 Yigor . 

..l..rt. 3 .• O Go,·erno cassará ao Instituto H. Kopke as vantagens e regalias 

qu~ esta lei lhe confere s i não fôr observado o que di spõe o '\rt. 2°, ou si, da da 

a h~·pothese da observancia da referida disposição. attestarem os jurys de ex::une 

p"r trcs annos successh·os que o dito instituto decahiu do merito e aptidão de 

sua direcção e corpo docente, e que é manifesta a sua incapacida ·le no preparo 

dos alumnos. 

O fa,·or concedido por esta lei cessará quando, além das con1ições definhlas 

no art. 3•, fallecer ou deixar a direcção do instituto o Sr. João Kopke. 

Art. 5 . • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commisüses, 21 de Agosto de 1893. - J1cmoel Victorino. - Vi1·gilio 

Damasio. 

Sl!:SS.ÃO DE 23 DE AGOSTO 

O Sr. Virgil io Damasio faz algumas consicler'l.çücs com referencia ao 
artigo .Ju do projecto Pn1 cl lscus!::ào e termina enviando á l\Iesa a seguinte 

cni'JHla: 

'upprinut-~e o art. 4". 

Sal~ das Sessi>es, 2~ de Agosto de 1393. - I 'i1·gi/io Damasio . 

E' lida, apoiada e posta con juneta mente em discussão. 

O Sr. João Barbalho pede a palana para offerecer á consideraçlo do 
S<·nadc, uma emenda te>rn:tndo extensivas as ga1·antias. de que trata o projecto 

E'm discussão, a um collegio desta Capital. 

ReferE'·SE' ao C'olle;,!io Abilio, fun da do pelo primeiro educacionista, cujo nome 

é lembrado com todo o respeito e veneração, porque foi um homem qu e dedicou 

t< da a ~'ua vida â causa d:t instruc~ão publica, e que mais serviços prestou 
nc!:t(" P<i.iz. 

A c·oncessão conforme está no projecto em discussão, vem cercada de taes 

l;"-rantias pa ra o e:1sino publico que o orador não hesita em tornai-as extensi 

\'as, c, uma yez que ellas têm de ser E' ffec tivas nenhum PE'ri..<:o, nenhum incon· 

vcniPJJte pôde resultar dC'sta extensão, desde ctu e seja rodeada das mesmas re· 

~·f~ lias c do mesmo processo com qu? s pretende da r ao I ns tituto Kopke . 
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Sendo assim, o Seuado, que conhece os trabalhos da instrucção publica, que 

covhcce tudo ciuanto se tem feito com relação a este importante ramo do ser

viçc, publico, clam é que não pôde desconhecer o que em prol da educação pu

J; lica tem feito o Barão de Macahubas, succedido hoje por um de seus dignos 

filho :•, que se tem reYelado igual no talento e no merito. 

Excusado ê ins istir nas vantagens e nas conveniencias que o orador pro

Jl Õt em sua emen da. 

Pede., pois, ao Senado que a considere como uma proYa de apreço e venera 

<; lo inc1eleveis. que merec0 a memoria dess~ ~ rande homem qu e foi un1 dos fun

dadores da educaçlo nacional . (Muito ben~; mnito be11~.) 

\Tem á Mesa a seguinte emenda add;tiva : 

Gozará elas mesmas regalias o ColJen·io Abilio, fundado pelo insigne edu

..:at·ior.iBta brasileiro Barão de Il!acahubas . 

Sala elas Sessões, 23 de Agosto de 1893. - Jocio BaTbalho. 

O Sr. Presid e-nte : - O Sr. J oão Barbalho mandou á Mesa a emenda 

qu<, acaba de ser lida. 

O projecto em discussão, occupando-se elo Instituto Kopke, estabelece con 

c'i(;ões J•1ecliante as quaes os exames a lli prestados poderão ser admittidos para 

matricula nos cursos auperiores. 

A. <•menda manda amplia r as disposições deste projecto ao Collegio Abilio. 

O art. 109 do Regimento dispõe o seguinte (lê) : 

''X:ic podem ser apresentadas em projectos de interesse individual ou Jeca! 

vm(:nclas que tiveren1 e Efeito gera l Ou con1prehenderem pessoa ou co usa diYersa . . , 

Por conseguinte, parece-me que, nos termos deste artigo do Regin1ento, não 

s~ póde estend .r a disposição deste projecto a. outros institutos, a lém daquellc, 

ele que trata o art . 1• : por isso não su jeito a emenda a apo iamento . 

O Sr. Elyse u Martins diz CIUe houve um tempo em que se dedicou com 

,tl ~:um esforço ao estudo das ma terias que se referem ao ensino publico do pai:.. 

Conv-enceu-se depois que to tios os esforços empregados a este r espeito er a m 

mais ou menos inuteis. 

Via com bast.ante pezar que todo o começo ela organização de ensino em 

P.<•SSo ;Jaiz, a d:üar d<; 1866, pelos regulamentos expedidos pelo fallecido Sr. VIs 

<!in de tlo Bom Heti.-o, iam-se obliterando de tal modo que a mais completa i' 

ct eploravel confusão principiaya a r einar em ma teria alUis tão importante. 

Abandonou, portanto, esses estudos por não poder lutar contra a onda, e 

a~ vJ'a. mesmo obedecia a esta r eso lução do seu espirito deixando passar sem 

111 a ior exame o projecto que se acha em discussão. 

Prestando toda a a ttenção, vê qu e se tra ta de conceder ao instituto em 

C!Hcdtão um privileg·io odioso, exclus jvo. 

l'\o desejo. por conseguinte, de salvar o pl'incipio, o orador toma a liber 

dade de offerecer á consideração do Senada a seguint e emenda: 

Emenda 

Emenda 
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Yem á :lfesa a seguinte emenda: 

Para ser collocada onde convier : 

Que sejam concedidas a todos os institutos de instrucção organizados O ll 

coe se organizarem segundo o programma e methodos do Instituto H. KnpJ'e 

oq m esmos favores constantes desta lei. 

Sala das Sessões, 23 de Agosto de 1893 . - Elvseu .Um·tins . 

O Sr. Presidente : -- O art. 109 do regimento dispõe o seguinte (lê): 

•·::-.:ão podem ser apresentadas em projecto de interesse individual ou local 

cnwnclas que tiverem effeito geral ou comprehenderem pessoa ou cousa diversa." 

A emenda elo Sr. Elyseu :\1artins tem effeitos geraes; por conseguint·J in

corre na disposição do art. 109 . Poderá constituir assumpto para um projecto; 

nas sob a fórma de emenda, pelo R egimento, não se pôde submetter á discnssfto. 

Ninguen1 mais pedincll) a palavra. encE-rra-se a discussão. 

Procede-se á votação . 

E' r ejeitada a emencla do Sr. Virgílio Damasio, suppressiva do art. 1• do 

projecto. 

E o projN:to r ejeitado em 3• discussão. 



CA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSAO DE 19 DE DEZEMBRO (1894) 

.J.: : ~tm· i:~a o Pocle1· Executivo a revc1· o 1'egulantento e 7Jrog1·anuna ele estuclos 

elo 111te1~wto llo Gymnasio Nacional 

A' Com missão de Saucle e Instrucção Publica foi presente o projecto do Sr. 

P cputado Luiz Domingues. autorizando o Governo a rever o regulamento do 

r: ymnnsio NaciPnal . 

Que a proposição é inutil. a C'ommissão não poderia em caso algum negal-o, 

porqnftnto e lia próprift já se empenhftra nesse, te11tamen. Sentindo a necessidade 

de alterar um programma, defeituoso por muitas razões, dirig ia tuna circular 

,.·opondo cm·to numero rle quesitos a tal respeito, circular que foi submettida a 

"trio~ professores, rtner daquelle ctuPr de outros estabelecimentos de ensino. E 

r.,, .im& a resposta de todos reclamou a r evisão. 

"'- t&r de dar, porém, a utorização para o Go,·erno fazer a r e forma, prefere 

:ão o fazer com as limitaçües qu& ahi introduzia o i!lustre Deputado maranhense. 

Que o Governo tenha plena liberdade de a cção, para se lhe poder exigir 

~ ·esponsai.Jiliãacle do que fizer - mesmo porque é, pelo n1enos, discutiv:31, 

"e o Pnsino serundario deYa ser uma preparação meramente utilitaria, espe

·io ; a Pacla uma elas Faculdades Superiores, e não , ao contrario, um curso de 

"l.umanidades", cur~o encyclopedico de preparação commum para todas ellftS 

<:; irr v1Lanean1ente . 

Assim, a Commissão propõe o seguinte sub~titutivo: 

Artigo uni co. Fica o GoY~rno autorizado a expedir novo regulamento para 
n Gy:nnasio ~acionai. 

Sala das Commissões, H ele Dezembro de 1894. -Oscar Gocloy, Presidente . 

• llerldros e Albuque1·que, relator . - B1·icio Filho. - Frede1·ico Borges. -

Ccwimh·o da Rocha . - Pe1·e;,·a de Lyra. 

0 Congresso Nacional decreta: 

P;;1·ecer da Com. 
de lnstr. Pub. 

Substitutivo 

Art . 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a rever o regulamento e pro- Projecto L. Do-

gramma de estudos do Inter nato elo Gymnasio Nacional, de modo a melhor co r - mingues 
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responder ã e:ldg ncias do ensino secundaria e proporcionar ao a lumno que não 

asoire ao titulo de bacharel em ciencias e ! ett1·as, o estudo . tão sómente dos pr e

paratorios necessarios ao cu rso de cada escola superior ou ao exercício da pro
fissão a qu se destin e. 

Art. 2. t• Revogam-se as dispo ições em contrario. 

Sair, elas SPssões, 24 ele . ovembro de 1894. - IJ!ciz D omingues . 

Na ~essc7o ele 22 ele Jfaio ele 1895 é o projecto substitutivo approvado em 1• 

tii~cussào, sem debate. 

SESSÃO DE 5 DE JU1 IIO DE 1895 

i) Sr. Ribeiro de Almeida: - Pedi a palavra, Sr. Presidente, parn 
enviar á l\[esa uma emenda ao proj 2cto em discussão . 

'I'olla a Ca1nara sabe, e es tá na opinião geral, que pôr-se em execução jm

p,ecliatamente o r egulamento para a matricula nos cursos superiores com a xi

gencia f)ue or:l. se faz elo exame ele madureza, é prohibir que grande numero d0 

est~tclanles aispersos nos estabelecimentos de difCerent 0s Estados, onde não 

e: :<te p~ssoal docente sufficienle para o ensino das materias ex igidas e accres

clc1as: para o exame dr madureza, não possan1 matricular-se nas esco~as supe

:·iores. 

Assim sendo, e altendPndo ãs reclamações ele e3tudantes de preparatorios do 

meu Eslaõo. que são mais ou menos accordes com as recla mações dos de outro > 

~~slaclos, apresento a seguinte emenda ao projecto em discussão. (Lê) : 

Vem á l\Iesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em di cussão a se

t. ninle emenda: 

Ao projecto n . 205 -~. de 1894: 

.Artigo unico. Fica o Governo autorizado a expedir novo regulamento para 

o Gymnasio X2.cional, dispensando desde já, até a reforma, o exame de maclu-

reza. 

S. R . - ala d:t.s Sessões, 5 de Junho de 1895. - B••eno ele And•·Mla. 

Catn!lOtina.- Ribei?·o de A.!mciela.- Manoel F'!<lgcHcio.- Simüo da Cunha. 

IJeoncl I • i111o. - F'ei'?'Ci1'a Pi1·cs. Pinto ela Fonseca. - Joüo Penielo . -Cha-

tr•a1t liTiancl. - Jlcwçal Escoba1·. Avt>al'icio Mm·iense. - F'l'allcisco Alencas-

(l·o. -- Rocha Cavalcanti. -- Máriano Rmnos. - An.Q1!Slo Scve1·o. - Neiva . -

0111111 pio ele Campo.s. 

l\inguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a vo

tação. 
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Na sessão dP 6 ele Junho é approvado o substitutivo com a emenda Bueno 

de Andrada em 2" discussão. 

SESS.:>.O DE 1 O DE JU:.'>"HO 

ReclCiução parn 3' discussão elo 1n·ojecto n. 205 A, ele 1891, qne anto1·i~a o Go

·vcrn o Cl ,·eve1· o ,·cgnlam.ento e 1JI'OYI'CIIIt111CI ele estnclos elo Gymnasio Nc<ciona! 

O Congresso Nacional r esolve: 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a expedir novo regulamento para o Red. para 3" d i se. 

Gymnasio ~acionai, dispensando desde: já, a tê a r efo rma, o exame de madurez1.. 

Sala das Commissões, 7 de Junho de 1895 . - Oscar GoeLoy. - Pecl1·o Ve•· 

rme. - B1·icio Filho . - Hel-vecio Monte. - Pe1·ch·a ele L11ra. - Americo .i!Iat

to.v. - Eelnanlo ele Bel'l'eclo. 

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 

O S r. Bueno de Andrada de<reja dar uma explicação a respeito de 

uma rmenda que \'ai apr~sentar ao projecto que determina a suspensão 

P0l 11Jl1 certo prazo. dos exames de 

~ princip::-J - a pnssagetn dos exames 

g('gica ~-doptada no OymnasiO ~acionai. 

madureza, sem determinar 

de preparatol'ios para a prova 

o (J'!.lC 

peda-

O exame de madureza ê uma prova pedagogica que presume um preparo es-

celar longo, methodico, regular e que não pôde ser exigido de alumnos que têrn 

os seus estudos feitos par~ aquillo que se chama '·exame de preparatorios". 

O regulamento, exigindo o exame de madureza no final dos estudos de pr,e

paratorios, faz uma grave injustiça a esses moços, que não podem satisfazer a 

taes Pxigencias . 

Dizer que a medida cle>e ser acceita só porque outros paizes mais civiliza

i"" a iém estabelecido. ê não comprehender que ha progressos que não podom 

SPr realiz~dos ele chofre em todos os paizes e que a questão é de opportunidade 

na appl'cação da medida! 

'os paizes onde o exame da madureza ê exigido, os estudantes são todos 

sujeitos a um methodo de preparo que os habilita sufficientemente; ora, isto 

nãfJ se dá entre nós ... 

A medida, pois, embora acceitavel, não ê opportuna. 

O C•J'ador entende meEmo que não convém continuar a mocidade a ser mal 

::,Jrepara,la para essa prova a que se chama "exames de preparatorios·', prova 

qae, na maior parte das vezes, ê o resultado das relações dos pais com os exa

minadores, é o resultado do empenho! 

3" discussão 



82 -

O Sr . Medeiros· e Albuquerque pediu a palavr a para mandar á Mesa 

algumas emendas ao projecto em discussão, limitando-se a justificai-as muito rapi

damente. 

Já teve occasião de dizer que não lhe parecia regular dar autorização ao 

Poder Executivo para fazer o que é da exclusiva cornpetencia do Legislativo. 

_\ autorização eleve estender-se apena~ aos detalhes regulamentares. 

Não defenderá as emendas que va<:> ter a honra de àpresentar, tanto mais 

quanto vê tão pouco calor na discussão ele um projecto que encerra materia de 

alta importancia, como é a instrucção publica. 

O Sr. Bueno de Andrada: - Alg·umas cla;s emendas apresentadas pelo 

illustre ot·aclor que acaba de abandonar a tribuna são acceitaveis, mas outras 

não o são absolutamente, e eu proporia a S. Ex., que em vez ele apresentar essas 

emendas, as justificasse no projecto com obrigação de voltar depois ele organizado 

l)e!o Executivo á apreciação da Camara. 

As emendas ele S. Ex. ass i m apresentadas não podem ser acceitas, porque 

não formando corpo de doutrina em urna n1ateria tão in1portante, con10 esta, deixa 

lncunas que S. Ex. mesmo com o seu talento poderia preencher mais de espaço. 

Um exemplo: S. Ex. com singela emenda elimina do ensino secundaria toda a 

tendencia para o ensino classico; eu ta.mbem sou daquelles que preferem o ensino 

technico profissi(lnal moderno mas util para o Brasil, ao ensino classico; mas 

entendo que ni.io s pócle eliminai-o ele uma vez, porque não fica o paiz servido 

em toda a sua aspiração scientifica e intellectual. 

Não ha ensino classico possivel, perfeito, se~ o estudo elo grego, porque a 

lingua grega fornece a mais larga base para meditação, e S. Ex. cortando esta 

materia elo Gymnasio, corta ele uma vez a tenclencia para o ensino classico. 

Prefiro seguir aqui o exemplo elos republicanos ele S. Paulo, a quem cabe 

.l gloria ele ter reformado o ens ino daquelle Estado, por que nós republicanos 

co.-rmrehendemos que, sem uma instrucção publica devidamente det·ramacla e intel

lip;Pntemente dirigida, a Republica não será uma verdade, não poderá offerecer 

t·esistencia a todas as tentativas que contra ella no futuro se possam levantar; 

prefiro, digo, seguir o exemplo de S. Paulo, exemplo emprehencl ido e levado á 

pratica pelo nosso illustre companheiro o Sr. Dr. Cesari o Motta, auxiliado pel a 

lntendencia e Setiaclo ele S. Paulo, por todos emfim os que nos preoccupamos 

dPssas questões com a ma!or attenção, e é essa a razão que faz com que eu venha 

occupar a nttenção da Camara, wbre materia que jul go da mais a lta importancia 

para a vida presente e futura da Republica. 

Das cmenclas ele S. Ex. algumas são ele facto muito boas e outras i nacceita

Yei ; 111as não ê, a meu vêr, agora o mmnento de apreciai-as, nem ele votar emen

das tle tal importancia, tratando-se ele uma 3" discussão ele projccto. Si S. Ex. 

entendia que a este ramo elo Poder Leg·islativo compelia assumir a r esponsabi

lidade pela reforma elo ensino secundaria, S. Ex. escolheu má occasião para apre

sental-as. 

0 SR. ERICO COELHO : - Não apoiado. 



u !:)n: HU.B.NO J)ltJ J.\ NDH.ADA; - j~::;tan10,\:; na. a a discussão, que está quasi en 

cenada. 

O SR. EH!CO COWL.HO: - lsto nada quer cli~er, porque poclemos te1· uma 

4" UISCUSSão com a !OIça de 3". 

O Sn. EDUARDO HAMOS dá um aparte. 

O Sn. BtrnNO DE ANDRADA: - O que eu cljsse e affirmo é que é inopportuna 

a occasião, etn urna 311 dtscussão, quasi encerrada, para apr esentar idéas. 

S. Ex., parece-tne, conseguiria o seu fim, apresentando uma en1enda simples, 

autorizando a organizar o Gymnasio Nacional e ficando esta organização depen

dente ela approvação no Congresso; porque para o anno S. l!:x. poderia então 

mais descansadamente corrigir as faltas que porventura se dessem e estabelecer

se-h ia então longa discussão. A verdade é que estas emendas, á pressa, apresen

tadas por S. Ex. não representam tudo quanto S. Ex. pensa a respeito. 

0 R. l\1EJDE1ROS E ALBUQUERQUE: - Não, eu já tinha. as bases promptas. Não 

tive tempo de defendel-a.s, porque recebo o Dim·io Officic•l um pouco tarde, mas 

já tinha as ba.ses. Depois, o ma.l ela. reforma. tem sido estes x·emendinhos< para 

mais tarde. 

O SR. BUENO DEl ANDRADA: - Não me compram tto desde já a acceitar ou 

não a reforma. Digo simplesm ente que é preciso estudar a organização que, feita 

pelo Poder Executivo, vier ser sujeita ao nosso exame. As emendas de V. Ex., 

permitta-me dizer, é qu são emendas de occasião. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUEJRQUEJ dá um aparte. 

O BuENO DE ANDRADA: - Não estou discutindo. Ha muitas destas emendas 

que á simples leitura me fazia acceitar, mas ha outras que recuso, e desde já 

declaro que não acceito a annu llação completa do ensino classico. Quero a predo

minancia do ensino technico, mas o diagramma do meu modo de iJensar é -

uma parte de estudo commum de certo ponto em deante unificando-se, parte 

para o ensino terhniro e parte para o classico ; sendo porém, mais desenvol· 

vido e cuidado o ensino technico, de que mais precisamos. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um aparte. 

O SR. BUENO DE ANDHADA: - Entende que o ensino profissional de materlas 

concretas convêm mais para que a nossa mocidade possa aproveitar-se na luta 

pela Patria. 

Outro motivo, e ponderoso, que me faz não acceitar já todas as emendas, 

é reconhecer que no Gymnasio ha algumas causas a corrigir, ma..q que a reforma 

conquistou para aq'llel la instituição uma grande vantagem. 

0 SR. MEDEIROS El ALBUQUERQUEJ dá um aparte. 

O SR. BuENO DE ANDRADA: - Toda a instituição que tLver os concurre•tes 

que tem o Gymnasio em exame de preparatorios, ha de ficar deserta. 

O desapparecimento dos alumnos do Gymnasio explica-se, Sr. Presidente, 

pela facil idade dos exames de preparatorios. 

Assim as emendas de S. Ex. não representa tudo aquillo com que S. Ex. póde 

concorrer para o melhoramento do Gymnasio, sendo como é um trabalho feito de 

momento, embora meditado longamente. Pediria a S. mx. que apresentasse uma 
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~menda . simples que satisfaria principalmente a n cessidade do estudo, pelo 

Poder Legislativo, desta questão de· ensino. 

Assim, Sr. ;presi~ente, vou mandar mais uma emenda á i\~esa, no sentido 

de ficar dependente de approvação do Congresso a reforma elo Gymnasio apre

sentada pelo Poder Executivo. 

Tenho concluído. 

O S ·r, Erioo Coelho: - Sr. Presidente, venho propôr a rejeição do pro

jacto, parte do qual ê ociosa, outra parte intempestiva. 

E' ocioso o Congresso Nacional conceder autorização ao Poder Executivo 

em materia de sua exclusiva competencia, como o direito de regulamentar lodos 

os serviços publicos, inclusive as instituições, sejam de ensino secundaria assum

Pto do projecto. 

A competencia de regulamenlat· os in.;titutos ele ensino publico, assim como 

outros ramos de administ1·ação, ê exclusiva do Poder Executivo, conferida· pela 

Constituição da Republica, não depende de autorização do Congresso. (Apoiados.) 

Este projecto, pot·tanto, está errado neste particular. 

A segunda parte é aquella em que o legislador, sem cogitar da reforma 

que porventura o Poder Executivo ache opportuna introduzir no programma o 

regimen escolar do Gymnasio, insinúa que o exame de madureza deve ser dis 

pensado, tanto assim que o dispensa desde já, isto ê, antes da reforma ser pro

mulgada neste sentido. 

"Tão concordo com o alvitre lembrado pelo orador que me precedeu na tri

buna, digno representante do Estado de S. Paulo, isto é, obrigar o Governo em 

materia de sua exclusiva competencia, a submetter a obra relativa á reforma do 

Gymnasio Nacional á a'J)provação do ongresso. (.tl7Joiados; muito bem.) 

Srs. Deputados, não é a primeira vez que me manifesto contra esta pratica 

abusiva da Constituição da Republica; i so é prova irrecusavel do nosso desco

nhecimento a respeito das attriuições constitucionaes conferidas de parte a parte, 

ao Executivo e ao Legislativo; é a inversão dos papeis. Em vez de ser uma 

lei que parta do Congresso para t1ella collaborar o Presidente da Republica, seja 

approvando-a, seja vetando-a, é um regulamento cuja autorização parte indevi

damente do Poder Legislativo, devendo o Poder Executivo recambial-o pa~a o 

Congresso, examinai-o e dar ou negar a sua approvação. 

Isto é tudo que ha de mais incongruente com a Constituição, é uma pra..xe 

escandalosa, contra a qual não cessarei õe protestar, como já fiz ha dias. 

Cada qual no seu papel ; nós, Congresso, legislamos, o Poder Executivo trate 

de regulamentar a materia. (Cntzctm-se apm·tes.) 

Mas, que se autorize o Poder Executivo a regulamentar, isto ê, que se lhe 

dê uma faculdade que elle jã possue ex-vi ela propria Constituição, sob a con

diç!ío dessa obra de reforma ser submetticla em tempo ao Congresso, afim deste 

dar a s ua annuencia ou não, é tudo que ha. de mais confuso em materia de discri

minação das attribuiçõe>;; que a Constituição distribue, entre o Poder Executivo 

e o Legislativo. 
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l'ortanto, entendo que s te pro jecto eHfL errado, sim]Jlesmente errado, na 

i-:.rma e na substancia, e que deve ser rejeitado pela Camara. 

Podia-mé nmitar "' essas consiueraçõe;,, mas prosegulrei. 

De qu e regulamentação se trata neste projecto, Sr. Presid nte? 

::;ez·á de crear novos orgãos de ensino, e definir as funcções respectivas'! 

Não, porcÍue ao Congresso compete exclusivamente crear os cargos publicos, 

traçar-lhes o exercicio e marcar os vencimentos aos funccionarios. 

Portanto isto só se póde referir ao progTamma de ensino, e ao · r'eglmen 

escolar, ao systema ele instrucção secundaria que o Governo julgar mais con

veniente acla.vtar ao Gymnasio Nacional, afim de garantir o aproveitamento elos 

dinheiros federaes. 

Admira-me que. a Camara dos. Srs. Deputados, que se tem preoccupaclo tanto 

com .o programma de ensino das sciencias sociaes e juriclicas, affecte ao Go;,•erno, 

como m!rteria de somenos importancia, o systema ele instrucção secundaria no 

Districto F ederal. 

Senhores, a instrucção do 3• grão, chamada superior ou, para melhor dizer , 

!>l'Ofissional , depende incontestavelmente da instrucção secundaria. 

A instrucção secundaria é, por assim dizer, a base do ensino s_up rior e 

technico, que representa a superstructura da instrucção publica. 

Ora, preoccupar-se o leg islador com o ensino profissional do 3• grão, e 

conferir ao Governo ambla faculdade de editar, no tocante ao regimen escohr 

e ao programma das disciplinas do instituto do 2° grão, parece-me incongruente. 

O SR. BuENo DEI ANDRADA dá um aparte. 

O SR. ERrco COELHO : - Na opinião do dig'Tlo representante de S. Paulo, 

S. Ex. confere ao Poder Executivo a attribu ição de reformar a instrucção secun

daria, porque ha pouco que fazer. . . Mas a questão não está em saber si ha 

muito ou pouco que reformar no ensino do Gymnasio aciona i, a questão versa 

sobre competencias; si da parte do Congresso ou si do Poder Executivo, a alter

nativa não é de muito ou de pouco qu~ fazer, é de incumbencia absoluta, seja 

da nossa parte, seja da do Governo, e é neste terreno que estabeleci argumen

tação. 

O SR. BUENO DEI ANDRADA: - .Y. Ex. desculpe, pois não sou formado en;z 

direito. 

O SR. ERICO COELHO: - Nem eu tão pouco so.u bacharel, infelizmente, 

Sr. Presidente; ma, não é preciso ter leitura de Cujactus Vanguerves e Cubar

rulias para interpretar a Constituição da Republica e dizer onde começam as 

a ttribuições do Congresso e onde acabam as do Governo. (Apoiados.) 

O SR. MEDEmos E ALBUQUERQUE: - ;E' um dos pontos mais delicados do 

direito constitucional saber onde acaba at lei e onde começa a regulamentação. 

Nos Estados Unidos o P residente da Republica não regulamenta. 

O SR. ERTCO COELHO: - Mas aqui regulamenta, ou pelo menos a presump.,;~o 

constitucional é que regulamez;ta; comquanto o Poder Executivo nem sempi·e 

interpreta as le is do Congresso, e quando se vê embaraçado, den,nte de uma ~ei_. 

verbi gratia, como essa, gue se discute, dos Bancos em iss01:es, devolvel-a dizendo 
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_ dê-me uma s"gunda edição da obra legislativa - dig·a a cousa por outras 

palavras. . . (Riso.) 

o projecto diz no art. 1": "Fica o Poder Executivo a utorizado ... 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE: - Esse é o projecto primitivo. 

O SR. Earco CoELHO: - Tenho á vista o impresso do projecto para enum.r 

em a• discussão, por outra, o debate em que estamos emPen hados versa solore 

estes termos do projecto : 
"O Congresso Nacional 1·esolve: 
"Artigo uni co. Fica o Governo autorizado a expedir novo regulamento para 

o Gymnasio Nacional, dispensando desde já, até á reforn>.q, o exame de madu

reza." 
Senhores, ou bem que somos, ou bem que não somos. Ou nós temos confiança 

em que o Governo, bem orientado, é capaz de fazer uma obra asseiada, refor

mando o Gymnasio Nacional, e então niio tracemos regras de regulamentação 

do ensino secundario, ou nós não temos bastante confiança . na obra que o Go

VIIrno possa fazer em materia de ensino, e neste caso proponho que rejeitemos o 

projecto e façamos toda a reforma nós m esmos .. A experiencia que temos foi 

dura, pa·ra não dizer desairosa, com esse afamado Codigo das disposições com

muns dos institutos de instrucção superior. O Congr esso concedeu indevidamente 

ao Governo autirização para formular esse Codigo, isto é, abriu mão de uma 

attrlbuição legislativa, que a Constituição confere exclusivamente ao Poder 

Legislativo, em beneficio do Poder Executivo, e o Governo mesmo e mais tarde 

ponderando que essa autorização fôra exorbi tante fez baixar o Codigo ao exam e 

do Congr esso, afim de ser approvado ou rejeitado. E cousa notavel, o Poder 

Legi.slativo emendou e dahi subiu o Codigo, ou antes, ::>.s emendas á sancção 

presidencial ! 

Ora, Sr. Presidente, esse processo de legislar não é só inconstitucional, é en

graçado. (Apoiado; muito bem.) 

O que é mais, Sr. Presidente, esse Codigo, afamada obra do Sr. Fernando 

Lobo, não só uniformizou disposições communs nos institutos de instrucção supe

rior, conforme os decretos do Sr. Uchôa Cavalcanti, como tatnbem enx ertou 

materia nova, sem que o Congresso extranhasse a transgressão do Governo á 

autorização que lhe fôra dada, pelo contrario ... (Riso.) 

Temo l-a travada de .novo, Sr. Presidente; desta vez, porém, é uma autor!· 

zação do Legislativo afim do Executivo exercer funcção que é de sua exclusiva 

connetencia; sob condição, se nisto está o requinte da precaução, segundo o al

vitre :lo digno D eputado ele S. Paulo), sob condição elo Governo submetter a 

sua obra regulamentar á ~ancção elo Governo. Já não é a inversão dos papeis, é 

a subversão das funcções. ( A.poia<fos.) 

Sr. Presidente, ou eu me engano muito, ou h a muito que r eformar no pro· 

rr.mma de ensino do Gymnasio Nacional. 1 ão é de momento, não é de sorpreza 

e porque tambem fui sorprendido pela inclusão do projecto na ordem do dia -

nã:o é ;;em detioo exame que a Camara póde prescrever a lterações no programma 

d" ensino do Gymnasio, onde h a muito que reformar. Uma de duas: ou deixemos 
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a·J Governo plena liberdade de modificar o r egulamento do Gymnasio nesse par

ticular, ou nomeie a Camara uma commissão para formular novas regras de en

sir.o secundario no Districto Federal; em todo caso rejeitemos o projecto, que 

estt:. errado na fôrma e na su bstancia . (Mwi.to bent >· mwito bem.) 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão !I.S 

ser;uintes emendas: 
Onde convier: - O Governo sem prejuízo de fazer vigorar a reforma, sub

rnettel-:t-ha, no entretanto, á approvação do Congresso. 

S. R. Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1895. -Bueno ele And1·ada . -

M q(tei?·os e Albu.q"m·qne. 

§ 1. o Poderá o Governo, entretanto, admittir desde já a prestação desse 

exame daquelles. que assim lh'o requererem, ou os alumnos das instituições para 

eJse fim preparados de conformidade com as exigencias actuaes para a matri 

cula. nos cursos superiores da Republica. 

S. R. Sala elas Sessões, 3 de Setembro de 1895. - Augusto de F1·eitas. -

Pa1t la Q1tei1·o.~ . ·- D ·ino Bueno. 

Art. 1. o O Governo reformará o actual regulamento elo Gymnasio Nacional 

so lJ as seguintes bases : 
a.) O curso dispôr-se-ha por tal fôrma que fique assegurada nos primeiros 

a r no~: a predominancia das linguas vivas que serão, obrigatoriamente para to.

doc, francez, inglez, italiano e allemão, cujo esttldo essencialmente pratico deve 

esta1· terminado no quinto anno . 

I•'eito o exame final de uma lingua viva, os al umnos terão dahi po1· diante 

~ ma aula de qualquer outra ãis~iplina exclu s ivamente leccionada na referida 

lingua, na qual igualmente será prestaxlo o exame. 

b; O estudo de portuguez, comprehendido nelle o da litter atur a portugueza 

e brasileira, irá do primeiro ao sexto anno. 

c) Os exames de linguas, quer da portugueza, quer das extrangeiras con

terão sempre uma primeira prova escripta elimina to ria, de composição. 

c/.) Fica abolido o ensino de grego; o de latim r eduzido ao necessar io para 

C•lmplemento do de portuguez, será dado nas aulas desta disciplina. 

e) São obrigatorias constituindo materias de exame as a ul as de desenho e 

d' philosophia, ensino este ultimo que abr~ngerá a psychologia, a logica e a his

torla dos systemas pbilosophicos. 

f) Para admissão nas Faculdades Superiores haverá um exame de madureza 

que será prestado perante os lentes das referidas Faculdades e que será subdivi

d!d;, em tres exames parciaes: 

a) Sciencias mathematicas; 

b) Sciencias naturaes e philosophicas; 

.c) Sciencias historicas. 

C:ad:;, um desses tres exames constará de uma prova escripta eliminatoria, 

t.Olnposta em a lguma das línguas extrangeiras anteriorh1ente estuda das; de uma 

prova oral e de uma prova pratica, que será para as sciencias historicas d" 
e.·nographia . 

Emend: 
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g) Ficam abolidos os exames parciaes de preparatorlos. 

Os exames passarão a ser feitos pelo conjuncto de materias de cada anno 

·Jo curso do Gymnasio N~cional, ou ·sejam de sufficiencia ou finaes. 

Esta medida só não se estende aos que completarem os referidos preparato· 

rfos dentro das duas primeiras época;s de exames depois da promulgação desta lei. 

h) Serão creados !.'eis lugares de substitutos com obrigação de concurso. 

que será de secção . 
Lentes e substitutos ser ão privativos de cada um aos es tabelecimentos ·do 

Gymnas~o. 

i) Do progJ.-amma serão eliminadas as cadeiras de geometria descriptiva, d~ 

mineralog ia, geologia e de m eteorologia e da de sociologia. 

S. H. Sala das Sessões, 3 de Setembro de 1895. - Mecleiros e ALbuquerqJ<e 

Ào art. 1. o Accrescente-se : - Até a r eferida reforma, que deverá ser feita 

Centre do prazo de um anno, não poderão. ser admittidos a: exame de prepara· 

to~ios .>enão os alumnos que já tenham sido approvados em uma ou mais ma· 

terias, sendo facultado para estes o exame de toda a série de preparatorios, 

findo o qÜal poderão elles matricular-se em qúalquer curso de ensino superior. 

ln•lependente de prova de madureza·. 

S. R. Sala das SRssões, 3 de Setembro de 1895. - Bueno rle AncL?-aàa . -

Al/reào Ellis. - Ribei1·o àe Almeiàa. - Fen·az Junior. - Carvalho Mou1·ão . 

Fica a discussão adiat1a pela hora. 

SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO 

O Sr. Serzed ello Corrêa )ulga de seu dever fazer algumas obsérvaçÕe·; 

referentes ao p~ojecto n. 35. 

Trata-se de autorizar o Poder Executivo, sem r estricções, a fazer a reforma 

do ensino secunàario nos estabelecimP.ntos onde o Estado tem a direcção official 

do mesmo ensino. 

Antes de outra consideração, devo reproduzir aqu i, com a mesma sincer i

dade e energia, a censura formulada a esse systema de autorizações a mplas ao 

PC'de1 , l!.'xecutivo, pelo illustrado Dr . Erico Coelho. 

R. Ex. com a competencia profissional qt,.e possue no magisterio superior, 

tem a comprehensii:o exacta dos ])Qrigos que ha em conferir ao Poder Executlvd 

a attribuição de fazer reformas de ensino . 

V~m de longa datfl. este systema, mas tambem vem de longa clata a série 

de decepçóes que soffremos, sempre que se· dá uma . r eforma de ensino. 

Quando não fosse o facto de ser attribuição nossa estabelecer bases 'tara 

estas l e formas; quando não fosse inconveniente êssa inversão de papeis, na o 

facto fornecido pe la experiencia. sobre o quál não tem receio de contestação, a 

i~compet<ncia elos que ·· fiz.eram as reformas. trazendo a ·balburdi:i: e a ·falta de 
Rybtema r;o ensino. 
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Não dará, por conseguinte, autorização ao Poder Executivo para fazer a 

reforma do ensino secundaria. 

ras ·ando a tratar das bases offer ecidas pelo Sr. Deputado Medeiros e Al

Luquerque, diz o orador que, a sPrem acceitas, o ensino secundaria estará per 

cl;do por muito tempo. 

S. Ex . começa ent endendo que o ensino das linguas v ivas em séria app!l 

cação pratica deve ser um dos principaes objectivos do ensino. 

S. Ex. dá tal importancia ao estudo pratico destas línguas, que estabelece 

a obrigação do ensino e do exam e das outras disciplinas em cada uma das lín

guas vivas. 

Ora, isso é um erro, porqu e fallar uma língua pra ticamente é uma ques

tãi secundaria. 

S. Ex . faz abstracção do grego, e do latim S. Ex. ·quer o quantum sati.ç. 
Se S . Ex. percorrer a escala scien ti fica ; se descer ao domi nio da physica, 

d. \ chimica, das sciencias naturaes; comprehenderá a importancia das classifica

ções e nessas classifiC3.ÇÕes o estudo da nomenclatura, nomenclaturas em que o 

la tim e o grego são um grande elemento ! ! 

As em endas, diz o orador, não têm sys tema; são a a ntithese de todos os 

systemas exist entes . 

Não sabe se ter emos necessida de de pedir lições á França e á Allemanha 

du;.ois das reformas feitas pelo espírito eminentemente culto de B enjamin Con

stant sobre ensino. 

A r eforma do ensino feita pelo primeiro Ministro da Instrucção obedeceu 

a um systema e isso é alguma cousa, senão tudo, em uma r eforma . 

O nobre Deputado por Pernambuco considerou a psychologia como fazendo 

parte da philosophia. Que ·psychologia é essa? 

O orador não comprehende - porque a psychologia que· conhece não fa z 

parte cl:t philoRophia, que é a explicação racional ela natureza e · elo homem . 

. A p~ychologia que conhece é uma sciencia cujas bases . estão se accentuan

clo e que não sabe b em se pertence á biol ogia, se á sociologia. O que sabe é que 

será impossível estudar a psychologia sem o co!'hecimento das leis da vida indi

vidual, do m esm o modo que é impossível estudar astronomia sem o conheci

mento e~ sciencia que ensina a medida das grandezas - a mathematica. 

O orador refere-se ainda á inclusão da logica na tal philosophia do substi

tutivo, e mostra como hoje n ão se confunde m ais a logica com a math ematica. 

Não comprehencle ta mbem as sciencias historicas: que sciencias historicas 

são essa:;:? Modernamente e só modernamente o es tudo de historia começa a ter 

um caraclilr scientifico; os m a te riaes agor a é que começam a ser a r gamaçados 

--: _ll ~6 moderna mente é que um ou outro historia dor começa a entrever cer

tas le(s. 

E ssas s<>iencias bistoricas se reduzirão , pois, á lústoria? Mas, •se é ~fj~)m, 

es~e estn clo exige Hm Jargo preparo, ·não da philosophia c itada, mas elas , ~(!itln

cias reaes e positivas . 
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O orador extranha ainda no exame de madureza a cxistencia da 2• série de 

~eieuclas - naturaes e philosophicas. Que sciencias philosophicas são essas? 

Estudando as classificações de Bacon, Ampêre, Spenc-~r, omte e Bour deau 

não encontrou essa denominação de sciencias philo ophicas ao lado de sclenclaH 

ma rhnnaticas e naturaes. 
O orador refere-se ainda ao d3senvolvimento -que o projecto dá ao ensino 

de desenho. 
Está de accõrdo, mas a lettra i, manda supprimir a cadeira de geometria 

clPscriptiva? 

Como ensinar desenho sem conh ~cimento da descriptiva? 

Como desenhar sem conhecer· a theoria das projecções, a theoria elas som

bi as e as regras relativas á perspectiva? Como deseHhar sem conhecer a theoria 

doe panos cortados? Tão. O orador, po1· maior que seja o respeito que tem pelos 

tniertos do nobre Deputado por Pernambuco, vota contra a autorização e vota 

contra as bases que irão permittir uma reforma sem systema e em desaccOrdo 

·.•li' o desenvolvimento scientifico. (Jlfnito bem; muito bem.) 

O Sr. Costa Azevedo : - Sr. Presidente, bem triste e desvantajosa é 

''· minha posição neste momento. Obrigado a fa11ar sobre um assumpto que foi 

td.u brilhantemente discutido em duas das ultimas sessões desta amara, e a 

fa11ar para divergir de todos os meus !Ilustres col!egas que o discutiram; reco

,r l·,cço e confesso que nada espero conseguir. 

O talento, a illustração e a competencia de todos esses collegas são tão ad

mirados por esta Camara, a sua palavra faeil, eloquente e autorizada influe de 

tal modo no espírito de todos nõs, que a contradicta do mais obscuro e humilde 

<los membros da Camara (não a7Joia.r!os) não pôde m er ece•·. e não merecerá de 

certo a mertor consideração. ( Nüo a[Joiados.) 

Mas, membro ela Commlssão ele Instrucção e Saude Publica. afigurou-se-me 

que não tinha direito de deixar transitar por esta Camara um projecto de r e

forma do ensino secundario, sem externar ligeiras considerações no sentido de 

justificar aquillo que me parece mais consentaneo com os interesses elo ensino 

publico. 

E' o q1.1e me proponho a fazer; prometto, porém, fazel-o em mui poucas 

palavras, e ser breve. E sirva esta minha promessa de attenuante para o acto 

d' grande temeridade que co mmetto, fallando sobre um assumpto de tanta ma

g•litude, ante tão douta e !Ilustrada Assembléa, quando nll.o tenho competencla, 

e absolutamente faltam-me dotes oratorios. (Não a110iados.) 

O projecto en: discussão autoriza o Governo ~ rever o Regulamento do Gym

llasio Nacional e a dispensar desde já, até á r efo rma, o exame de madureza. 

Não posso absolutamente concordar com essa abdicação do Poder L egisla

tivC', de uma das suas mais importantes attribuições. Por maior que seja a con

fiança que hos mereça o Poder Executi\'O - e devo dizer neste momento que 

(• Poder Executivo merece-me a mais absoluta con1'iança - mas, por maior que 

seja estu confiança. penso nue é mão precedente, commetter a acção cliscricionaria 
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ch Governo, a a ttribuiçãc de legislar sobre ensino secundaria (apoiaclos) ; grão 

de· ensino qu e, mais do que qualquer outro, póde influir sobre o desenvolvimento 

dP. in tel!igencia da mo c i da de, sobre a orientação civica e patriotica dos cidadãos 

e sobre a cu ltura e a propria reputação intellectual da Nação. (Apoiados.) 

Ji:sFa tarefa deve evidPntemente caber ao Poder L egisla tivo , oúde esses as

SU Jllptos são discutidos pu bl icamen te em tres turnos, da ndo lugar e tempo ás 

reclamações e indicações dos competentes, permittindo os debates os ma is a m

plo.-;, <.,S m ais livres, sobre tudo o que tem r elação com o ensino, provocando mes

mo a co ll a boraçã o da imprensa, etc. (A7Joi.aclos, ?JMtito be1n.) 

Portanto, não posso da r m eu assen timento e meu voto a essa a u torizacão 

constan te da primeira parte do proj ecto. 

Mas o projecto tem a inda uma outra parte qu e é uma limitação a essa au

torizac;ão amplissin1a concedida na parte anterior e consis te na dispensa, até 

á r eforma, do exam e de madureza . 

Se a primeir a parte nã o póde m erecer o meu assentim ento, a segunda não 

só x~ão merece o meu voto nem o meu assen titnento, mas exige que eu lavre o 

me•1 :o>rotesto, porqu e é att enta do de lesa-ensino que vai sacrificar uma con

quista c] ue devemos á experi enda e á competencia de B en jamin Constant, que é 

ho),, um a nllelo dos pa izes c ivilizados onde não está a inda introduzida, nue en

coulra fortes propagand istas n'a França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e 

que tem produzi do os m elhores resultados na A llemanha. 

D esde que o projecto não designa prazo, dentro elo qual deva ser ! eita a 

reforma, não indica mesn1o que o exame de n1adureza deve ser mantido na re

for ma, é claro que o Governo pócle adiai-o indefin ida mente ou su pprimil-o . Por

la uto, a inda n es ta segunda pa rte o projecto não eleve ser a cloptado . 

O exam e de m a dureza tem a gr a nde vantagem de obrigar o es tudante a 

recordar inc;essant emente o qu e aprendeu, f irm_a nclo assim os seus conhecimen

tos e clantlo-lhe um ponto de vista dÔ conjuncto, elle desen volve a observação 

provocada pela coraparação elas disc.iplinas congeneres e crêa a noção do en· 

catleam ento loglco das que obedecem "'- uma hierarehia mental , é, a meu ver , o 

unlco m eio ele levantar o nível elo ensino secundario, tão abati do entre nós, se 

não mesmo desmor a lizado. 

Além disto, tem mais uma outra vantagem , a de facilitar a diffusão do en

si·, 1 secundario, p ermittindo ou favor ecendo a CJ"eação de estabelecimentos par

ticulares de instrucção secun daria n ás localida des salubres do interior, onde a 

rnoci clacl e póde estudar todo o curso secuncla rio in tegra l sem a necessida de de 

vir ás cidades, onde se acham as m esas examinadoras dos es tabelecimentos pu 

hlicl)S prestar exam es pareiaes, arriscan do muitas vezes a existencia, e tornan

dn-su o. ensino muito mais oneroso pelas d-espezas qu e ex igem a viagem e a as

taãia dos estudantes nos grandes centros ; bastando qu e no fim elo curso ell es 

pr es1em o seu exame de madur eza, que lhes dará entra da na vida pratica os 

n1ais ins titutos de i nstrucção superior. 

P or conseguinte aincla nesta pa rte não posso da r o m eu voto ao projecto 

em discussão. E devo dizer, para orie ntação da Camar a, qu e todos os professo-
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res de instrucção secundaria que, no anno passado, responder am ao questiona

ric, for.nulado pelo Presid~nte da Commissão de Instrucção e Saude Publica, o 

s~ 0Hcar Godoy, sobre o ensino secundario, opinaram pela cons rvação do 

exame da madureza. 

Portanto, Sr. Presidente, nenhuma das duas' partes do projecto póde · m e

r ecer o meu assentimento e o meu voto, e passo agor a a estudar o substitutivo 

apresentado pelo nobre Deputado por Pernambuco, o Sr. Medeiros e A lbuquer

que, de cujo talento, illustração e competencla folgo de confessar-me sincero ~ 

enthusiasta admirador. 

0 SH. MEDEIROS E ALBUQUERQUE: - E' bondade de V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO 'l'OLENTINO: - A 

I Apoiar/os.) 

amara pensa geralmente assim. 

O SR. COSTA AZEVEDO: - O substitutivo do nobr e Deputado por Pernambuco 

estabelece as hases, ll.s quaes deve moldar-se a reforma; mas, Sr. Presidente, 

err. relação á p r incipal accusação feita ao actual p r ogramma do ensino secun

dario, 5u l gado por quasl todos os seus impugnadores como excessivo, o substitu

t'vo dt• nobre Deputado m" parece o.ue pouco differe, porque a quantidade de ma

t erias <·ontidas no programma do substitutivo é mais ou menos a mesma que a 

a<loptada no actual programma, de modo que, consider an do debaixo deste ponto 

de Yi~ta, não sei se valerá a pena r eformar o ensíno, remodelar o programma, 

]Jertu rbH r medid:Js a dministrativas tomadas não só em relação ao Gymn asio 

:Kacional como aos lyceus de differ entes Estados e_ es tabelecimentos partícula 

r es que procuraram equipara•·-se ao Gymnasio, para fazer tão pequena modi

ficação. 

·-E: assim que o nobre Deputado supprime os estudos das linguas g r ega e lati

na, ma~ accr escenta o ensino das lin~uas italiana e allemã, e exige que o es

tudo não só dPstas duas línguas, como de outras incluldas no programma, seja 

mnito mais profundo, de modo a h abili tar o alumno a assi stir com proveito ás 

?ulas de disciplinas novas feitas nessas linguas. prestando tambem exame dessas 

disciplinas nas referidas linguas . 

O nobre D eputado supprime tamb m o estudo da soc;ologia, mas inclue m 

se.1 lu;..;ar a philosophia, comprehendendo a psychologia, a Jogica e a hisloria dos 

sys1 emas philosophicos. 

0 5H. MEDETROS E A LBUQUBRQUE dá um aparte. 

O 8R. CosTA AZEVEDO: - Este é o lado mais atacado do regulamento, não 

per mim que não o ataco, antes o def en do por este e por todos os l ados. 1\fas 

Estou fazendo a compar ação apenas sob o ponto de vista quantitativo el as m a

ti'. ia,. )Jara provar que não ha quasi differença. 

O nobre Deputado suppr;m"' a cadeira de metereologia, mineralogia e geo

i.J;..;Ia. mas conserva as sciencia. naturaes qu e abr an gem o estu do cl aquellas 

materias. 

O nobre Deputado supprimp ainda a g-eometria descriptiva, e é talvez a 

unica climinuic;ão de materia rtue contém o seu substitutivo compara do .com o 

~ctua: programma. ma~ esta suppr essão não se pód admittlr, porque a geome-
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tria :lescripti\la vai fazer falta extraordinaria ao estudo de desenho, reputado 

11c,r todos os pedagogos modernos como indispensavel nos programmas de ensil1o 

secundalio; neste ponto estou de pleno accôrdo com o !Ilustre Deputado pela 

Capital Federal, Sr. Serzedello Corrêa. 

Por cor.seguinte o substitutivo em relao;;ão á quantidade de mataria, encerra 

o rne-sn1o erro irrogado ao actual progran1ma, se erro ha, porque minha opinião 

ê que não ha excesso de ma teria no programma vigente do ensino secundario. 

A distribuição do ensino secundario está disposta de tal modo que apenas 

ocCL;JJa quatro horas por dia ou 24 horas por semana; poderá haver sm· menage 

se os pr·ofessores não forem bons, se não adoptarem bons methodos, se não com

pr<;l·rnàerem os fins e os caracteres essenciae"l do ensino secundario, ensinando 

as rUfferentes materias com um desenvolvimento e profundeza que só compor

tam . os cursos superiores. Não ê uma ma teria de mais ou de menos nos pror/ 

grammas, que poderá produzir o srw menage e sim os mãos methodos de ensino. 

Não poderá haver na execução do actual pr.ogramma srw menage, mas sim 

mal mmwge, como muito bem disse o Professor U. Treta, em" relação ao ensino 

secundario na França . E o Professor Luys, da Faculdade ele Pariz, demonstrou 

l,erCeitamente que o cerebro do adolesc"<nte pôde comportar uma somma de tra

ballio igual ao cer ))ro do adu lto; esse distinctissimo profissional, em uma nota

vel discussão travada na Academia de Medicina de Pariz, em 1887, sobre o en 

si ne! secundario e a su1· me1wge, quando os lyceus da França eram classificados 

pr· 'o Professor PeU;r. como instituições de torturas para os a lumnos, fez ver e 

tocar o cerebro de um adolescente de 16 annos e o cerebro de um adulto de 36 

a 1mos e. mostrou que a semelhança entre ambos era profundissima, que eram 

instrumentos quasi completamente equivalentes. 

As humanidades. portanto, não merecem o epitheto de deshumanas que lhes 

deu r. Professor Peter nessa memoravel discussão, senão quando os professores 

~mpregam mãos m e thodos e introduzem no ensino das cliCreren tes disciplinas 

detalhes minuciosos e vã erudição, que não correspondem ao f im do ensino se

cunclario, que deve ser a cultura de todas as facu ldades do espírito, e não a 

acquisição de a lgum as scien.cias ou a apr endizagem de uma profissão. 

Seria faltar a todos os deveres de nossa época, sob o pretexto de trabalhos 

forçados e de sur · ?nenage, deixar quasi inactivo o admirava! instrumento cere

bral do adolescente, :tnimando assim a preguiça natural de muitas organiza

ções médias, para as quaes a inactividade cerebral ê infelizmente a suprema fe

Ueiç!ade . (Apoiados.) 

Em relação á qua,lidacle, a substancia elas materias contidas no ensino se· 

cundario pelo programma actual, e ás materias que elle deverá conter se fôr 

aoprovaclo o substih1tivo, eu estou em completo desaccôrdo com o nobre Depu· 

tado . ( T1·ocam-se à·imw .. os apartes. ) 

· A Allemanha, citada por S. Ex., está em pleno desaccôrdo com o nobre 

Dr:patado em re)a~ão ao plano do ensino secunclario. ( T1·ocmn-se rlive1·sos apor

tes.) 
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Mas, differe principalmente o substitutivo do nobre Depu tado do actua l pr o· 

gramma de ensino secundario, pela suppressão do ensino de sociologia e inclu· 

são do ensino de philosophia, comprehendendo psychologia, logica e historia 

d0s systemas philosophicos e pela suppressão do ensino do gr ego e latim, e in

clm ão do italiano e allemão. 

Pouco direi sobre a suppressão do estudo· de sociologia e inclusão do ensino 

1 ._ ]Jhilosophia no programma; parece-me que não vale a pena r eformar , par a 

fazo=r esta substitu ição. 

PenRo que a sociologia deve ser mantida. e penso tambem que a psych olo · 

giJ. pódc ser estudada elementarmente. considerando os factos psychologicos 

como faculdades na cadeira de psychologia e como productos na cadeira de so

ciologia. 

Penso tambem que a logica aprende-se melho'r quando se estudam as scien 

cias que applicam os d ifferentes processos logicos do que com a r egr a da sclen

cia, da disciplina logica. 

Entretanto, não insistirei sobre isto, que ju lgo pouco importante. 

O 81<. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um apar te. 

O SR. COSTA AZEVJDDO: - Mas, a minha divergencia ê mais profunda, e 

penso que se trata de uma questão muito mais importante, quando S. Ex . quer 

supprimir do prograrnma do ensino secundaria o ensino de grego e latim . 

Sr. Presidente, esta guerra ao grego e latim como parte impor tante do p ro 

gr;,mrna de nsino secundaria, vem de longe, data do 16• seculo, qu ando Bacon, 

F.rasmo c Monta'gne insurgiram-se contr a o systerna de ensino puramente clas

sic<· de então. 

Continuou no seculo 17• com os Oratorianos e J ansenistas. 

Avultou muito no seculo 18° com Rollin, Rousseau e com a r evolução f ran

ceza !'epresentada neste particular por mentali dades do valor ele Talleyr a nd, i!e 

Mirabeau e Condorcet e continúa ainda nos nossos dias. 

Durante o nosso seculo deu lugar a lutas rnernoraveis, como foi a notavel e 

brilhantissima discussão travada na Camara dos Deputados f r anceza, em 183 7, 

em qur. a educação scientifica, positiva, uti!itaria era defendida principalmente 

pelo grande sabro Arago, e as Jlnguas antigas tinham em seu favo r o talento e 

1 <'loquPncia de Lamartine, que terminava um elos seus bellissimos discursos ch a· 

nmndo irnmortacs as linguas denominadas mor tas. (li'Ittito bern . ) 

Ainda recentemente no Parlamento h ungaro sete sessões inteiras foram con

sagradas a defender e atacar o grego corno disciplina do ensino secun dario e 

mais à e vinte discursos foram pronuncia dos. Nessa notavel e b rilha n t issirna 

•:tiscussão o Sr . Akos de Beothy, professor de direito da Faculdade de P estl':/ 

declarou que não sabia o grego, o que deplorava, porque sentia que a sua ins tru

cção não assentava em uma base so!ida. 

A maioria dos oradores pronuncipu-se pela conservação do grego, a llegan do 

que f! suppressão dessa Jingua faria c.om que a Hungria per desse sua ordem en· 

trc as 1•ações civilizadas, e importaria a confissão da inferioridade in tellectual 

C'.'t Hung!'ia em relação !i.s ou tr as nações . 
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O SR. MEDEillOS E ALBUQUERQUE dá. um aparte. 

O SR. CoSTA AZEVEDO: - Penso que a Hungr·la, em relação ao ensino, es tá 

a diantadissima: ha Já. peilagogos muito notaveis. 

Mas, dizia um dos oradores do Parlamento hungaro, não ha nenhuma litte

ratt•ra mod_~rna tão perfeita e tão bella como a litteratura grega. 

I" a luta continúa. S€' o gr ego e o latim têm contra si pensadores e publl

cistas da competencia e elo talento de Spencer; por outro lado, vemos outros 

publicistas, não m enos notaveis, defen derem com ardor e convicção a educa

çãú classica. 

Se Spencer , em seu notavel livro sobr e a educação physica, intellectual e 

moral compara o estudo das lettras aos ouropeis de que se ornavam as irmãs 

futeis e vaidosas de Cendrillon, emquanto esta se consagrava aos cuidados vul

gares 1nas uteis do 1nenane e assim conseguia reinar sobre suas irmãs con1o so

berana ; Gerard com muita razão faz ver que é precizo não esquecer que Cen-

6n:Jon, â. afilhada das fadas, não era só industriosa menagé,·e, ella era tambem 

>t graça, o encanto, a alma do lar. (Muito bem.) 

De modo que, Sr . Presidente, por este lado das autoridades, ha autoridades 

tão poderosas a favor, como contra a suppressão do ensino de grego e latim. 

Vê-se, por exemplo, Paulo Bert, em p lena Camara dos Deputados, franceza, 

<l?clarar que seria a transformação da França em uma nação de contra-mestres, 

a s uppressão do ens ino de grego e latim no programma de ensino secundaria. 

Vemos o Sr. Real, em uma brochura notavel sobre ensino secundaria, pre

fac.iada com os mais justos e elevados encomios por Julio Simon, decla r ar que a 

su ppressão do grego e latim, seria a decapitação intellectual da França. 

O SR. MEDliliROS E ALBUQUERQUE dá. um aparte. 

O SR. COSTA AZEVEDO : - Se V. Ex . quizesse crear, ao lado do ensino clas

sleo o ensino moderno, eu me acharia com S. Ex. Mas, desde que não se póde 

~rear um ensino secundario especial, o ensino secundaria classico não deve ser 
sacrificado. 

Na u ltima revisão do programma do ensino secundaria da França, o grego 

~ o latim foram mais largamente contemplados que nas anteriores e, Sr. Pre

sidente, estas duas disciplinas continuam a figurar nos programmas do ensino 

seeundario em todos os paizes civilizados. 

Ora, Sr. Presidente, quando urna organização, uma instituição ou uma dou

trina 1·es.lste por tanto tempo, por tantos seculos a tão fortes embates, e con

linúa a persistir em todos os paizes civilizados, tem com certeza um grande fun

de de verdade, e, portanto, devemos ponderar, reflectlr muito antes de suppri

mir esta organização que tem por si o assentimento de todos os seculos, de to
dat as nações. 

Além disto, todos conhecem os grandes serviços prestados pelas duas linguas 

a1 tigas â.s sciencias naturaes: mathematicas e outras nas suas nomenclatur~s. 

Não Posso, portanto, acceitar o substitutivo do nobre Deputado por Pernambuco. 
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Ma~. Sr. Presidente, como já disse, não julgo excessivo o actual program

o• de ensino secundario; l>enso que a existencia deste programrna é de hon

ll·m; não ha tempo ainda de bem apreciar os seus resultados. 

De modo que, senhores, não julgo prudente tocarmos já nesta pagina bri

liHt.nte àa obra monumental de Benjamin Cpnstant. 

Vamos executai-a, vamos e..xperimental-a, e mais tarde, quando nos conven

c rmos que ella não corresponde aos elevados intuitos que inspiraram o seu au

tor, então bem, discutamos e reformemos o ensino secundario. Até então, a 

nessa tarefa deve consistir em facilitar a execução do programrna . 

O SR. l\IEDEmos E ALBUQUERQUE: - O que está em vigor no Gymnasio Xa-

cional já não é o programma de Benjamin Constant, elle soffreu uma reforma, 

O SR. COSTA AZEVEDO: -E' quasi identico. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQt.;ERQUE: - Alterou. 

O SR. COSTA AZEVEDO: - Não alterou absolutamente a substancia do pro

gramma, repetio quasi ipsis ve1·bis o decreto de );ovembro de 1 90, fazendo pe

quenas moõificações de di! talhes, sem a menor importancia. 

Penso que em relação ao ensino secundario, como em relação a muitos ou

tro'l assumplos, .precizamos ser mais conservadores, devemos nos guardar de 

legislar sem muita ponderação e muita reflexão, muito estudo e muito cuidado . 

O ensino secundado atravessa actualmente um periodo de verdadeira crise. 

Ç)s proi<"ctos de reforma do ensino circul m em todos os paizes civilizados. Por 

(!ue não havemos, pois, nós, de aguardar que se realizem essas experiencias nos 

differentes paizes, continuando, porém, a estudar a questão, deixando que tam

Lr.n, se faça a expcriencia da actual reforma do ensino, <tue ainda não produzio 

um só bacharel ou outro candidato que concluísse o curso; para depois de mu

nldor. com os subsídios fornecidos pela experiencia feita em outros paizes e no 

nosso podermos com perfeito conhecimento de causa reformar o programma 

de ensino secundario? 

O SR. MEDEmos E ALBUQUERQUE : - Isso não impede o estudo. 

O Sn. COSTA AZEVEDO: - E' o que eu digo, continuemos a estudar, mas não 

a reformar. E' precizo mais estabilidade. Estou de accôrdo com um professor 

que, respondendo ao queslionario a que tenho alludido, disse que um dos maio

! e~ males do ensino secundario provém das reformas successivas, que trazem 

s~mpre defeitos essenciaes, irrcmedia,·eis, e consequencias desastrosas para a 

eclnca~i;o da mocidade e para a economia administrativa dos estabelecimentos 

tle f!ns1no. 

O lllustre Deputado por Pernambuco, porém, julga que o programma de en 

~In c não é excessivo ... 

O f!R. MEDEmos E ALBUQUERQUE: - Na quantidade. não, na qualidade é. 

O SR. COSTA AZEVEDO: - Mas eu não estou de accõrdo com S. Ex. 

O SR. J\I[EDEmos E ALRUQUEHQUE dil. um aparte. 

O SR. COSTA AZEVEDO: - Naturalmente. Os professores em geral querem 

t'Dtcncler-se muito, cada um na materla que professa e em que são especialistas, 
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quE-: <;m ensinai-as como se professassem em um curso superior ou especial. s~. 

p1n·ém, elles coruprehenderem o papel, o fim do ensino secundaria, que ê apenas 

o desenvolvimento da intelligencia, o seu preparo para os estudos superiores ou 

para a vida pratica, e ensinarem as differentes materias de accôrdo com o grão 

tle ensino a que pertencem e não como se pertencessem ao ensino s uperior, o 

acLU~l programma, longe de ser excessivo, é de uma simplicidade extraordinaria. 

Peneando assim, tomei a liberdade, commetti o a rrojo de formular um sub

s t itutivo ao projecto em discussão. O fim desse substitutivo é apenas facilitar 

,, execução da r eforma de Ben jamin Constant. 

Attendendo aos justos reclamos dos que allegam não Ler tido tempo e m ios 

•lc se pré-pararem para o exame de madureza, adio a exigencia desse exam e para 

a matricula nos cursos superiores, para 1900, mas ao m esmo tempo procuro fa 

c:Iitar s. execução do prog:ramma, a nima ndo, estimulando os candidatos com 

uma vantagem concedida áquelles que conseguirem esse exame. Essa vanla

:~e:rn é formulada no art. 2• do meu substitutivo, da seguinte fôrma. (Lê) : 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE: - V. Ex. quer manter O exame de ma

riu r eza tal como está? 

o SR. COSTA AZEVEDO: - Sim, senhor, porque é o unico meio de levantar 

nivel do ensino secundaria en tre nós. 

O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE : - ERtou de accôrdo com a vantagem do 

<xam e · à e madureza, m as tal como está, não . ( T!·ocCMn-se OtLtros apartes . ) 

O SR. COSTA AZEVEDO : - Sou conservador na ques tão da reforma do en 

s inv secundaria, entretanto, jul g·o que o exame de madureza não pôde deixar de 

~e.· .;.diado. 

O Sn. MFJDEmos E ALBUQUERQUE: - V. Ex . quer que continuem parcellados 

r,., exames de preparatorios ? 

O SR. COSTA AZEVEDO: - Até 1900; até entã o os candidatos poderão optar 

pr >os exames parcellados de prepar a to rios ou pelo exam e de madureza; de 1900 

en• diante será obrigatoria a approvação no exam e de madur·~za para a matri

cul~ nos cursos superiores . (H a ont1·os apa•·tes.) 

O meu substitutivo va i tambem fazer desa pparecer um defeito da r eforma 

Benja;,,in Constant, que é o seguinte: vigorando essa reforma desd e 1891, a 

r.rimeira turma de alumnos do Gymnasio Nacional, preparados pelo seu pro

gramma, deve concluir o eu curso no f im do anno de 1897 e entretan to a re

forrr•a exige o exame de madureza em 1896 . 

l::lãc:- estas, Sr. Presidente, as considerações que julguei dever fazer para 

itfslificar o meu substitutivo e o m eu voto contra o projecto e contra o substi

tutivc:- do nobre Deputado por P ernambuco. 

Vou enviar o m eu substitutivo á Mesa, pedindo a V. Ex., Sr . Presidente, 

qnf' o submetta a apoiamento e discussão; e termino agradecendo a V . Ex. e 

9.0~ meus illustrados collegas a benevola attenção com qu e ouviram as desal!

nhavadas e despretenciosas palavras que acabo de proferir. ( i]lfuito bern; muito 

l•em . O orador é cumprimentado . ) 
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\'em á Mesa, é lida, apoiadA. e posta conjunctamente em discussão a se

l;uinte r:menda: 

Art. 1. • O certificado de estudos secundarias ou o titulo de bacharel em 

sciencias e lettras, de accõrdo com os arts. , 39 e 40 do decreto n. 9 O, de 8 

de Novembro de 1890, só serâ. exigido para a matricula em qualquer dos cursos 

supe!·icres da Republica, do anno de 1900 em diante; até então darâ. direito â. 

matt·icula a approvação no exame de madureza ou nos exaMes de preparatorios 

actualm(•nte exigidos. 

Art. 2 .• Poderâ. ser nomeado lente do Gymnasio Nacional, independente do 

concureo, o bacharel em sciencias e lettras diplomado de accõrdo com o art. 38 

<.lo mesmo decreto. 

Paragt·apho unico. Quando houver mais de um candidato assim diplomado, 

o Cl)ncut·so será obrigatorio. 

_-\ rt. 3 . • Revogam-se as disposições em contrario. 

S. H. - Sala das Sessões, 9 de Setembro de 1 95. - Costa A.zeveclo. 

O S r. Bueno de Andrada - Volta novamente a discutir a questão do 

onPino secundaria, na parte relativa ao exame de madureza. Esta medida tem 

le\"anta•lo nesta Camara algumas objecções que não parecem justificaveis. 

Não ha hoje um educador que não apoie o exame de madureza, como a prova 

mab perfeita do desenvolvimento e do preparo do alumno no ensino prepara

torio . 

Jslo não quer dizer que devemos entrar logo neste reglmen; não ha, nin<h 

entre nós, o preparo sufficiente para a sua execução. 

O que convém no momento ê uma medida de transição. Por isso que, com 

u nobr~ Deputado Sr. Augusto de Freitas, o orador apresentou uma emenda . 

Com a sua adopção fica desde jâ. determinada a interrupção do mâ.o regl

men de preparatorios por séries e o começo dos exa'!les de madureza. 

Exigir, actua)mente, de uma geração mal preparada no ensino secundaria, 

preparada parcialmente em cada materla, um exame geral de madureza, ê que

r e!" urr. fructo S'l.zonado com gomos amadurecidos diversamente. 

O substitutivo do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, determinando o adlan

tnmento desse exame, não dâ. providencia alguma para acabar com o mâo r egl

men em vigor. Porque não creou uma certa seriação? 

Ora, o exame de madureza presuppõe um preparo gradual desde a escola 

pr lmaria, dirigido por methodo racional. 

Niio acha tambem conveniencia em marcar data certa pa1·a a execução do 

ex<Lmc de madureza. 

Conclue fazendo algumas considerações sobre a constitucionalidade do pro

jecto. (Muito bem. ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

O Sr. Medeiros e Albuquerque lastima, ao começar, que não haja 
no debate algum escandalo politico ou "' forte competição de interesses indivi

duaes - unicas ma teria a que se presta bem attenção ... 

Vem defender as idéas que apresentou. Mostrará que não subscreveu levia

namente as emendas sob1 e as quaes a Camara tem de deliberar. Si, como st>us 

collegas estão vendo, está munido de tantos volumes, é para responder material 

mente aos que o arguiram de ler feito um trabalho "sobre a p r na". Já que a 

primeira vez fallando sem o soccorro de autoridades, foi de tal accusado, fará 

o contrario da presente vez: mostrará volumes e volumes, autores e mais autores. 

De resto, por muito que quizesse desconhecer· o assumpto, a cousa lhe era 

impossível. Menino, foi alumno do internato e externato. Por occasião da reforma 

Benjamin Constant, era vice-reitor e escreveu sobre ella diversos artigos no 

Con·eio do Povo, orgão então existente. 

Mais tarde, em 1~92, quando se tratou de nova reforma, discutiu-a no Figa•·o. 

Posteriormente, emfim, em 1894, quando de novo se alterou o plano estava no 

gabinete do respectivo Ministro e seguiu de perto essa elaboração. 

To correr do anno passado, membro da Commi~o de Instrucção Publica, 

obteve do seu !Ilustre presidente que fizesse um inquerito a esse respeito, inque

rito cujo questionaria redigiu. :!\essas condições, é força convir que não lhe toca 

a arguição de leviano. 

Entrando no assumpto, allude á preliminar de - um dos oradores sobre a 

intervenção do Estado em materia de instrucção. 

To longo parecer com que fundamentou na sessão anterior a necessidade 

de um Ministerio da Instrucção Publica, discutiu o assumpto. Lá está provado 

com a comparação dos orçamentos de diversos paizes como em todas .as des

pezas com a instrucção tendem a crescer de anno em anno. 

Aquelles mesmos, como a Inglaterra, que ao principio seguiam outra norma 

estão procurando recup rar o tempo perdido, votando sommas de uma progressão 

quasi fabulosa. A proposito, . lê citações do Sr. Alcorta, o eminente publicista 

argentino, que analysa a questão em geral e especialmente na sua Palria e nos 

Estados Unidos. 

Entra na primeira critica que foi feita âs suas emendas. Disse o primeiro 

orador e repetiu o segundo que ellas "não tinham systema ". 

Que systema conheciam os nobres Deputados, a que ellas violassem? Can

çou-se de perguntar em apartes que chegaram â impertinencia. Mas sem ohter 

resposta. Vae provar que, si ha cousa que não tenha systema, são as criticas 

que lhe foram feitas. 

Em primeiro Jogar, nesta classificação de "ensino secundaria" não ha uma 

expressão muito definida. A limitação dos tres ensinos nada tem de scientifico 

e tanto é as im que em todos os paizes, onde h a o chamado ensino 11rhnario sn-_ 
?Je!·im·, elle contém materias que são ensinadas tambem na chamada instruccão 
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secundaria. E· o que occorre entre nós, onde as escolas prima ri a s ào z• gl'ilo 

incluem no programma disciplinas qu e tambem estão no do Gymnasio. 

Portanto, já ahi ha uma falta de "systema•· - cousa que tanto incommodou 

o_ Sr, Serzedello Corrêa. A verdadeira distincç;ão do ensino é em comnmm e p•·o
l issional: commum, abra ngendo o primeiro e o s ecu n clario; 1n·oji.ssional, prepa

rando para as d iversa~ . carreiJ·as. 

Acceitando, porém, a significação média da locuç;ão, os systemas que conhece 

s3.o dous: o do ensi no c lassico e o ens ino moderno, scientif ico ou t echn ico. E sse 

é o nó das grandes refot·mas pedagogicas actuaes. Afóra isso, ha ainda a questão 

principal do classicismo ou scie ntici smo. o c hamado ens ino concent•·ico é tam

bem, não um systema n a escolh a de materias, mas um simples m ethodo p ed a 

gogico, no modo de ens ina i-as. 

Para que se veja como está organizada essa parte ela instrucção no mundo 

inteiro, expõe um a um os programmas da li ranÇa, da Hespanha, da Beigica, 

da Hollanda, da Italia, de Portugal, dos -Estados Unidos, cujo ultimo reiatorio 

lê, do Mexico, de Guatemala, de V en ezu ela, da Colombia, do P erú, da Bolivia, 

do Chile, da Republica Argentina e do U ruguay. Mostra os pontos de accõrdo 

e as originalidades de cada um. A proposito da Inglate rra, lê trecho do Sr. Bryce, 

o conhecido a utor de obra celebre sobre os Estados Unidos e, h a pouco Ministro 

do gabinete Roseberr;.•, onde elle m ostra a anarchia e o n enhum va lor da instru

cção secundaria do seu paiz. Xão é, pot· consequencia , exemplo a ser citado. 

At1 a vez ele todas essas l eg i s l açõ~s . queri a qu e. o Sr. Serzedello Corrêa viesse 

indicar os systemas de cada um. Pensa ter demonstrado que a ques tão essencial 

é esta.: sab r si devem ou não predomin a r estudos classicos ou scientificos. 

A solução da escola bifm·cada é má: te m occasiáo de demonstra r a superiori

dade, elo cur,so unico. 

~ssim, pôde afiançar que, si a questão é de systema, sua~ emendas são niti

damente ~ubordinadas a um: - o que defende H er be rt Spence r, o que defende 

Bain, o que defende o Sr. Alcorta - o systema ela abolição elo ensino classico. 

Qual foi, em compensação, o que propugnaram seus contraclictores? Elles 

só é que poderão dizer, porque ao orador chegou a vez de ignorai-o. 

Fallou-se na obra ele Benjamin Constant. O argumento seria el e a lgum 

VtLiqr, s i as refo~mas tivessem sido inteiramente delle e si ainda estivessem em 

vigor. Mas não s uccede nem uma nem outra cousa: o programma actual é o 

s~gundo .. depois de 1890. 

A um aparte que diz ser isso motivo ele evitaT-s" novo, promette que r espon

derá. cabahrymle a ~eu tempo. 

Não sabe si o programma de Benjamin era a fina flõr da orthodoxia posi

t\~ista, s i era tão systematico como suppõem alguns dos seus collegas. 

O que não crê, todavia, é que basta saber-se a classificação das sciencias 

de Aug·uslo om te para pot' elle se cortar um curso de ensino. 

Soccorre-se, para provar o que seria um bom curso desse gen ero, o pro

gramma de Charles Roblm,.o famado physiol ogista francez, sectario da doutrina, 

qúe· iê e amilysa. 
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Mostra que a o-rgam.,ação absurda seria essa e está. convencido que· mesmo 

o mais caloroso defensor de systemas repudiará. semelhante systematlzação. 

Assim, em primeiro logar, é contestavel que o proprio curso de Benjamin 

Constant fosse rigorosamente adstFicto a elle; em :segundo Jogar, esse curso 

já. foi alterado. 

Advertido de que a hora está. terminada, o orador fica com a palavra para 

a sessão segu inte. 

Fica a discussão acliada pela hora. 

. 
~-

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO 

O Sr. Medeiros e A·lbuquerque, PToseguindo na defesa das bases que 
apresentou, pensa ter demonstrado que ellas obedecem a um systema m uito defl-

nido, muito accentuado. 

A proposito, chama a attenção da Camara para a importancia do ensino 

secunda ria, que ella, pelo pouco caso que liga ao assumpto, parece desconhecer. 

O valor extraordinar io, qud alguns publicistas attribuiam â. lnstrucção prima

ria está. hoje s ingularmente cliniinuido. 

Quer pelo muito elementar Ciue é esse ensino, quer pela idade extremamente 

tenra em que é recebido, influe pouco sobre o desenvolvimento individual. São 

os ,conhecimentos ministrados na adolescencia e ua juventude os que mais deci

dem do futuro ele cada um. Demais, o ensino sdcundario é o que aproveita â. 

classe que faz á força ela opinião, á classe ele onde geralmente sahem as C!!-ma

das dirigentes 

A esse proposito, lê uma pagina do Sr. Alcorta, para a qual !!-inda uma vez 

chama a attenção, vois que se trata de um pensador notavel, não apenas de gabi

nete, mas habituado â.s responsabil idades de homem politico rumericano, em uma 

t1ação muito semelhante á nossa. 

Responde em s~guicla aos que se oppõem a novas modificações, por isso 

mesmo que muitas e recentes têm siclo feitas. Isso é o natural. Em, toda a parte 

do mundo os programmas variam muito - e variam porque a escola deve ir 

preparando para a vida, e as ·transformações da vida moderna são muito rapidas 

e ·incessantes. 

No nosso paiz, cuja evo lução é ainda mais vertiginosa que a dos outros, 

transformação semelhante não é de admirar, nem de censurar. 

Si, todavia, ella "tem sido mais do que devera, Incerta e instavel, deve-se Isso 

em falta de uma firme decisão, ou por uma ou por outra das direcções que ·o 

ensino moclerno aponta: a classica ou a scientifica. Não podendo satisfazer a 

ambas ao mesmo tempo, n o regimen de compromisso em que se est!í, cada r~
forma é um remendinho, uma modificac·ão inutll e oerturbadnra. E' preciso 

escolher. 
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f. Si· a Camar;L repudia as vistas do orador, adopte as oppostas - mas adopte 

firmemente, resolutamente. 

Como receia ser accusado de trazer os seus radicalismos políticos para o 

éan'rpo da instrueção, quer· mostrar que essa é a opinião dos grandes mestres do 

pensamento, que se occuparam do assumpto. Cita para provai-o a de Herbcrt 

Spencer e .Jê um trecho de Bain na Sciencia da Ec/meação. _Do inquerito a que 

no anno passado procedeu a Commissão cie Instrucção destacada nesse sentido as 

palavras do professor João Ribeiro, do Gymnasio Nacional, que o assignala em 

termos eloquentes. 

O conservantismo não se justifica nessa questão. Elle seria um crime: seria 

sacrificar a lgumas gerações, á espera que os erros actuaes chegassem a um es

tado agudo, tão forte que não fosse impossível resistir-lhe. E que o estado 

natu ral é insustentavel não ha quem o negue. o. inquerito feito no a.nno passado 

foi a esse respeito perfeitamente unanime. 

O S1•. Serzedello Corrêa attr ibuju-llle o intento de dar excessiva predorni

n ancia ao estudo de linguas. S. Ex. não confrontou as suas emendas com o 

programma actual e só assim eJJas podem ser avaliadas. O numero de Jinguas 

;não está accrescido nas bases que propoz; retirou duas, substituiu duas; t irou 

lioguas mortas, coJJocou linguas mod rnas, indispensaveis. O facto de ter indi

çado que as lin,guas fossem ensinadas nos primeiros annos, é da mais elemen

tar pedagogia. Os estudos que dependem mais · de memoria que de raciocínio 

<,levem ser f~tos nos annos em que a memoria ê mais propria para sustentar 

esso esforço. 

Apezar de ser esse um principio corri,1ueiro de pedagogia - e de boa peda

gogia firmaaa em princípios indiscutíveis de J)sychologia - e JJ e foi frequente

·mente violado na organização de programmas do antigo CoJJegio de Pedro II. 

Dahi a conven iencia de estatu il-o claramente. 

· O Sr. Serzedello affirmou tainbem a pouca importancia do ensino das linguas, 

chegando a dizer que eJJe, para usos pratlcos, chega apenas a ser a acquisição 

de 300 a 500 palavras, que constituem o vocabulario médio dos indivíduos. 

S. Ex. está illudido. Em primeiro Jogar, o vocabulario de um homem de mediana 

'cultura oscllla entre 5. 000 a 10.000 termos. Em segu ndo, o valor educativo das 

"línguas é bem maior do que S. Ex. suppÕe, bem maior quasi sempre que o ensin o 

·das sciencias tal como eiJe é ministrado. 

6 ensino das sciencias é geralmente para o alumno uma aprendizagem p~s-
siva. O professor affirma-lhe um certo numero de verdades, diz-l he quaes são 

'as respectivas provas, quaes as consequencias. Resta-lhe apenas tomar nota 

.. e !J.ecorar. E' úma i!lusão imaginar que em qualquer momento o alumno está 
' quando apr ·nde uma sciencia nas condições de esp írito dos grandes homens aue 

'descobriram as súas leis fundamentaes. O trabalho pôde ser apenas e geralmente 

' o ê simples questão de memoria. Lê a esse respeito paginas do livso de Alt•·edo 

·Fimillée' - L'enseignement att pint eLe vtte nat·ional, em que se descarna essa 
t 
!Ilusão dos que exaggeram o valor do ensino de sciencias. 
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A par disso, que se attenda ao das llnguas. O poder dos professores de lín

guas fôrça necessariamente os seus discípulos a exercícios de !nte!ligencia e, o 

que é mais - de iniciativa. 
No thema ou na traducção, e!l e tem de pensar o texto em um idioma, pro

curar o equivalente, repensal-o em outro idioma, adaptando expressões, esco

lhendo-as, fazendo obra individual. 

Na composição mais a inda: para e!la tem de co i laborar o espírito com todas 

as suas faculdades. 
E o orador teve tanto em vista esse lado, não ele simples instrucção, mas 

de educação, que consignou nas suas bases, como prova, eliminatoria de exame, 

a prova de composição. 

Isto demonstra ainda uma vez qu e as suas emendas não foram. propostas 

á ligeira, sem reflexão. 

A um aparte que lhe pergunta por que então supprimlu o estudo elo grego 

e do latim, si tanto valor dá ás linguas, responde que esse beneficio está longe 

de ser um mouopolio das Jinguas mortas: a aprendizagem das modernas leva aos 

mesmos r esultados. 
Esta resposta incidente dá-lhe ensejo de abordar afinal a questão decisiva 

a suppressão das ·Jinguas mortas. 

Em primeiro !ogar, ha uma contestação ele facto: o ensino das linguas vae 

mal em toda parte: mal na França, mal na Italia, de onde lê um trecho do 

ultimo relatorio sobre o assumpto, mal entre nós, segundo. se prova com o teste

munha quasi geral de quantos responderam ao inquerito da Commissão de Instru
cção. 

J á a hi póde-se vêr um symptoma caracteristico. 

Arturo Graf, o notavel '])ublicista italiano, discutindo esse ponto, faz sentir 

que, em geral uni organismo repe!le qualquer cousa, ha nisso uma advertencia 
da natureza. 

E é incontestave! que por toda a parte os organismos sociaes repel!em hoje 
o grego e o latim. 

Tal cotisa não occorreu em seculos passados, quando essas linguas represen
tavam necessida des urgentes e inadiaveis. 

O que foi o prodigioso movimento da Renascença todos sabem. Todos sabem 
que grande conquista representa a unidade de direito dos povos modernos, cujo 

principal agente foi o catholicismo, inspirando-se no direito romano. 

Pols bem, o latim foi nessa época o vehiculo dessa conquista assombrosa. 

Era então um progresso voltar á c ivilização romana; COJll isso vinha a lndecll

navel necessidade ele conhecer a ling ua riquissima onde se achavam os seus prin

cipaes monumentos. o seu estucl9 impoz-se log icamente sem que ninguem pro
testasse. 

Quanto ao grego, além elas razões analogas que a Renascença trouxe, houve 

ainda a descoberta da versão elo Evangelho elos 70, que accendeu nos mosteiros 

- que eram então os unicos fócos ela sciencia - o desejo ele cpnhecel-o no 
orig inal. 
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Desde, porém, que essas llnguas preencheram seu fim, o seu estudo come

çou a declinar. A sua diminuição é constante. Montaigne, d' Alembert, Locke, o 

celebr e Ramus, deixaram a tal respei to pro testos eloquentissimos. Voltaire escre

veu que quando elle terminou a sua educação, não sabia, apezar ele ser franc<O'z, 

nem que Francisco I perdera a batalha de Pav ia, n em siquer onde era Pavia; 

sabia latim e tolices. 

Herbert, o r enovador da pedagog ia allemã, escreveu a respeito paginas elo

q uentes, de qu<O' o orador cita um trecho. 

Esse decrescimento é natural. A escola varia com a vida, a vida tem variado. 

O argumento da tradição não t em valor. Não h a tra dição mais antiga que a 

das guerras, porque não se oppõe esse impedimento aos que hoje propugnam 

pela arbi tragem?- Quem trouxe á nossa civilização o seu direito actual foi o 

latim : si o argumento serve para elle, que si rva tambem contra aquella gr ande 

aspiração do progresso. 

O orador, d epois de a lludir ai nda uma vez a H erbcrt Spencer, a Alexandre 

Bain e ao Sr. Alcorta, que todos clamam pela suppressão desse fardo inutil e 

pesado, passa aos outros a r gumentos, que se dão em ! avor dessas línguas. 

Diz-se que o estudo das suas obras aind~ nos pOde dar certos conh·Jcimentos. 

Kinguem crê ni sso. O que podiam dar de grande e forte, de decish·o, j á deram. 

A s bellezas que se podem ' tr.aduzir são as maiores e as melhores. As outras são 

r egalos U.e eruditos, que n ão pesam sobre as civilizações. 

Demais, para conhecei-as _e apreciai-as seria preciso saber a fundo a civi

lização desses povós e a ta n to não a lcança o ensino secunda rio. 

Finalmente, qua ndo ao l êr dos autores si pudesse ao mesmo tempo ensinar 

aos alumnos toda a philosophia, todos os thesoums da erudi ção, que dizem 

encerrar-se n elles, seria de pessima pedagogia. Cada cousa se deve ensinar por 

sua vez. O ideal da instrucção n ão é, como diz Bain, muito bem, inventar um 

ex ercício que h abilite ao mesmo tempo para a orthographia, a cozinha e a dansa. 

O orador Insiste ainda neste ponto, encarando-o por outros modos. Passa 

, depois ao argumento dos que allegam a disciplina intellectual e prova que si 

essa d isci·plina é qu anto á g ramma tica, qualquP.r ling ua chega ao m esmo r esul

tado; si é quanto ao vocabulario, o que se exi ge não passa d e uma despeza inutil 

de memoria, trabalho intellec tu a l sem com pensação pratica. Examina os a r gu

m entos· contradictorios dos def ensor es das linguas mortas na Allemanha, na 

Inglaterra e entre nós : lá, gabando a vantagem de serem essacs línguas mais 

faceis; cá, exaltando a sua clifficuldade e tudo para o mesmo resultado - a cele

bre gymnastica intellectual! 

· Chega á a! l egação da technologia. Demonstra que a etymologia • por si só 

n ão serve de nada e seria m u itas vezes um guia m entiroso, como demonstram 

exemplos numerosos. 

De r esto, ou os t ermos que têm taes etymologias são da linguagem vulgar 

e todos conhecem o seu significado, ou são da scientifica, e quando se apr ende 

·a couS"a, aprende-se a palavra.. 
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A um aparte que lhe lembra a abundancia de termos de origem grega em 

med icina, responde que en tre nós nunca se exigiu o conhecimento elo grego par~ 

as Faculdades de Medicina e os nossos medicas, alguns elos quaes são notabili

dades scientificas, não os ignoram. 

A vantagem de se escolher termos de tal origem está. precisamente na acce

pção limitada e convencional que se lhes clã.. Depois de outras considerações, 

mostra que o ·estudo de latim, para que bastasse a esclarecer-nos sobre a etymo

logia da nossa lingua, precísa.va abranger não só o ·perioclo classico, como geral

mente faz, sinão tambem a litteratu ra dos seculos ele clecadencia, de onde nós 

der ivamos mais directamente. E isso - tanto quanto é necessario - faz-se 

jâ. na parte historica elo estudo do portuguez. 

Resumindo, diz que a questão é iniiludivel. O tempo não chega para dar um 

.bom ensino classico e um bom nsino moderno. A escolha se impõe. Todas as 

meias medidas são compromissos que servem apenas para prejudicar a mocidade. 

L embra â. Camara que a sua proposta jâ. está. meio realizada. O ":egulam <>nt? 

do Coilegio ··Militar confere aos aiumnos que de lâ. sahem habilltados o direito 

de matricula nos cursos superiores, e esse curso, no emtan to, não contém nem 

grego nem latim. 

Quanto â. pr opos ta da bifurcação, mostra qu e eila não se justifica entre nós. 

Os a iumnos do ramo c lass ico não teriam cursos como ha na França, na- ltalia, 

na Aliemanha, nos paizes que adaptaram essa solução, onde pudessem comp! g

tal-os e aprove itai-os. Não ha entre nós faculdades de lettras, nem escolas nor

maes superiores, tlara. as quaes se dirigissem taes a lumnos: esse ramo de bifur

cação seria um becco sem sabida. 

Depois de outras consiclet:ações, assegura que o estudo obrigatorio elo g r ego 

e elo latim em cursos preparatorios é o q ue os sociologos- chamam uma ".s.obr.a

vivencia" - costume que perdura, embora te_nha perdido a sua razão de ser. · 

Os cachorros, quando hoje se deitam em um soalho liso e lustroso, dão ainda 

varias voltas antes de fazel-o. Por que? Porque, segundo Darwin, os seus longill

quos antepas.sados precisavam calcar a r elva em torno de 6i para evitarem. ll).or.

dedlll·as de insectos ou cobPas. Nesse tempo justif icava-se. Mas o cã'? cloroest_icadp 

'lão attencle a isso; conservou o costume. E' mais o u menos o que nós fazemos 

~om a conservação elo grego e do latim, hoje que eile não corresponcle mais a 

necessidade alguma. 

Advertido de que a hora está esgotada, o orador fica ainda com a palavz:a 

para a sessão segu inte. 

Fica a discussão a diada pela hora. 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Med e iros e Albuquerque ragistra o malicioso sorriso com ql.\.e 
o Sr. Presidente annunciou-lhe que continuava com a palavra. Realmente é com 

espanto proprio que chegou a este resultado, na obri!';'acão . em que se yju de 
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arrendar a t r ibuna por dias e dias consecutivos. Foi, porêm, tão attacado, que 

precisou defender-se longam en te. O grosso da tarefa j á está f eito. O que r esta 

é r elativa m en te pouco. 

Depois da exclusão do ensi no classico, o outro ponto capital é a inclusão 

da philosophia. Estli convenc ido que a animosidade que em muitos dos seus 

collegas suscita a apr endizagem de uma tal disciplina provêm das suas recor

dações de collegio, da l em bran ça r ealm ente descorajadora do m edonho Barbe 

- o celebre compendio official adop tado em quasi todo o B r asil. Do facto, porém, 

que um ensino foi m al dado nada se pôde inferi r contra o seu valor. Não é 

evidentem ente a esse methodo antigo que o orador pretende fazer voltar a mo

cidade. 

Mostra as accepções que tem tido o termo ?Jhi.wsop"tet. E' ao principio syno

nymo de sciencia, de conhecimento, na sua m'ais ampla signi ficaçãQ. Mais tarde, 

começa a differenciar-se em varias sciencias especiaes: segue a l ei do progresso, 

vindo do homogeneo par a o heterogeneo. 

Até o secu lo passado a inda se abrange de um m odo geral sob esáà. appell açl.o 

commum todas as sciencias. A chim ica é ainda philosophia h ermetica. E quando 

se quer representar pela imagem um typo de phi losopho, pinta-se-o cercado de 

livros, tendo pérto um oculo, uma caveira e um al ambiqu e, como a indicar a 

generalidade dos seu s estudos. 

Desde Bacon, po t·ém, uma limitação se ia accentuan dQ. 

O fundador do methodo experimental, viu bem que, fosse qual fosse a .exten

são das verdades a que pudessem chegar as diversas scienas especiaes - para 

além el e todas ellas, haveria sempr e um campo de pesquizas aber to á phi losophia. 

O dualismo do Homem e da natureza é irreductivel. Sej a embor a o homem 

um animal, se nada do divino nelle põem as religiões, toda a sciencia que elle 

ecliflca é uma sciencia humana, f eita com as suas sensações de hom em, os seus 

processos mentaes caracteristicos, as illusões, as deformações especiaes, atravez 

das quaes os seus sentidos entram m communicaçiio com a nat.ureza. Foi por 

Isso que Bacon escreveu a t h eo1·ia elo e1To. Foi por i sso que m ais tarde Descartes 

escreveu o àisc1ws o elo methoclo. Investigar o criterio da certeza, os methodos 

que· h a de chegar até ella, saber até onde a con sci encia individual é um gu ia 

seguro e desde quando começa a ser illusorio - indagar afinal os limites el o 

relativismo huma no em f ace do mundo ambiente: tudo i sto é da mais l egitima 

investigação. Dahi a Psychologia ; dahi a Logica. 

Quanclo o orador especializou que da Philosophia só se en sinasse a Ldgica 

e a Psychologia, foi para a n edar a metaphysica, para arredar a moral a inda 

n ão con stituida scientiflcamente, para arr edar a th eoclicêa. 

Na França, no correr do anno passado, este assumpto foi largamente dis

cutido a proposito de um inquerito que a Revista Azul abriu e a opinião ele 

Ribot, de Fouillée. de Marillier e outros que indica foi favoravel, sinão á suppres

são inteira, ao menos a consideravel climinuição da metaphysica. Foi o que o 

orador f ez. de um modo radical, abolin do-a de vez. 

R ecor da nos cursos que apr esentou de varios paizes a existencia dessa dis

ciplina. L ê o programma detalhado dessa aula especi a l na Italia, fazendo sentir 

como o ensino da ps~'cholo~ia e da 1o12ica podem t~r U!ll çaraçter puram~nte sçi en· 
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~ " tifico, sem entrar de fôrma alguma no estudo da natureza da a lma e suas func-

ções. Faz o mesmo para a França e indica como na Inglaterr a se dá semelhante 
ensino, embora n ão se lhe mantenha o nome. 

R esponde ao Sr. Serzedello, que lhe perg·unta o que entende por psychologia, 

que acceita a accepção em que a tomam Spencer e Ribot e outras a utorida des 

na materia, como entre ·outros o Sr. Alfredo Fouilfêe. 

Ao Sr. Thomaz Cavalcanti, que lhe diz que Fouillée é um charlatão e ao 

Sr. Aureliano Barbosa, que faz o mesmo conceito de H erbert Spencer, cliz que 

nenhuma aspiração se lhe affigura maior que a de igualar um desses charlatães. 

Julga-se bem á sua sombra. 

Séja qual fôr a · theoria que se adopte sobre o homem e sua posição na natu

reza, a psychologia é justificavel como sciencia distincta : a intelligencia é um 

phenomeno que :15 começa a apparecer ele certo ponto em cleante da escala bio

logica. Ribot clinstingue luminosamente ó campo el a physiologia e da psycholo~ia, 

clizenclo que esta estuda os phenomenos nervosos acomparrhaclos ele consc!cncia. 

Essa clistincção basta. 

Analysa entre outras considerações, a clifferença ele methodo da psycho!ogia 

moderna que sahiu elo processo unico ele introspecção do tempo em qu e Cousin 

comparava a consciencia a uma operação ela alma dobrando-se sobre si mesma. 

A psychologia moderna· aproveita todos os rccurws da experimentação; faz o 

estudo comparado das diversas raças; e os casos pathologicos - experi encias, 

por àssim dizer espontaneas - servem de larga base aos seus estudos. A asso

ciação de ic1éas, as illusões sensor iaes, outros pontos ainda, nacla têm de repu

gnante ao mais rigoroso esp irito scient"líico. 

Quanto á logica, o caso é outro. Certo, em cad>~. uma das sciencias empre

gam-se processos especiaes de raciocínio. Isto não prova, porém, que mais tarde, 

precisamente ao terminar o estudo dessas scümcias, não se deva estudar quaes 

foram os processos empregados, quaes os methodos pelos quaes se •attingiu á 

verdade, até onde alcança o cr iterio ela certe7.a. Spencer, tendo de classificar a 

logica, assignalou-lhe o primeiro Joga r na série de sciencias abstractas. 

Depois ele outras considerações, o orador passa a examinar por que o positi

vismo repelle a phi!osophia do programma secunclario: porque elle tem a sua 

philosophia e quer só ella, com exclusão elas d<>mais. 

O simples facto da sua systematica excl usi'lo da pesquiza de causas prima

rias e finaes já é uma philosophia toda inteira: : é o agnosticismo, en volve uma 

affirmação absoluta, uma ~1emarcação entre o cognoscivel e o incognoscivel_ 

O orador passa a a nalysar as outras bases do Positivismo: a affirmação 

ele que os factos mais s impl es são os mais geraes, estando a generalidade, 1101"

tanto, na razão inversa ela complexidade; a affirmação de que toda a ordem 

ele existencia suppõe como condição as ordens de existencia inferiores e mais 

simples e f ina lmente a irrecluctib ilidade das -sete categorias ele phenomenos. 

Lembra que o Positivismo, se repelle, por exemplo, a psychologia do "charlatão" 

Sp_encer, é porque tem <1 ~ua theoria ,çerebral, que é uma psychologia propria, 

especifl,l. 
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O orador não fe~ innovação alguma extravagante. A idéa de red uzir o curso 

de philosophia á psychologia e logica foi debatida pela congregação do ol leglo 

Pedro II ainda no tem110 ela Monarchia e ahi foi vencedor a . Ella se encontra 

aliás em certo numero de resposta~. que foram dirigidas á Commissão ele Instru
cção no inquerito que ella fez. 

Está entre outras na do illu s trado reitor c1o Gymnasio Naciona l, o Sr. (J osé 

Verissimo, cuja alta capacida de . elogia calorosamente. 

A expr essão scienciets 1Jhilos01Jhicas, que pareceu chocante ao Sr. Serzedello, 

é, todavia, admittida. Apezar ele S. E:x. ter contestado, está na classificação de 

Bacon, está na de Ampêre. Na de Comte não podia estar. 

A ele Spencer, pelg ponto de vista que ailoptou, tambem não a podia 'conte r 

em um g ru po á parte, quando Spencer chegou a subdividir a physica e collocar 

suas diversas partes em seis pontos differentes. Elle, porém, não esqueceu n em 

a logica, nem a psychologia . 

A proposito das designações u sciencias philosOphicas" e "sciencias historicas", 

que o Sr. Serzedello extranhou, faz sentir que as empregou no seu sen tido geral 

de corpo de conhecimentos, tal qual como se diz "sciencias jurídicas e sociaes" 

e até como se diz em os programmas ela Hollanda que teve occasião de lêr: "scien

cias commerciaes". 

Kão podia fazer duvida pant ninguem que por sciencias hi storica se devesse 

entender a histor ia e a geograph ia - p 1·imeiro, porque a expressão já é consa

. -grada; depois, porque a geographia ele tal modo se pôde considerar um a nnexo 

de historia que na Allemanha é ensinada nas aulas desta disciplina; depois ainda, 

porque a sua propria emenda falia em uma prova pratica de cartographia . 

E xaminando depois o que teve em vista com a suppressão da a ula especial 

de meteorologill., refuta a affirmação de que não se possa saber desenho, st>m 

saber geometria descriptiva. O desenho é a segunda arte que apparece na huma 

nic;lade. Pôde-se conhecer a sua pratica, sem saber-lhe as theorias. EsteNde-se 

a propos ito da s ignificação que deve ter o desenho no curso secundario. 

L ê o que diz a lei actual sobre o exame de madureza: disposição monstruosa, 

que exige 1·1 dias de exames successivos, como, pelo menos, cer ca de sessenta 

professores. 

Não ha al umno que possa resistir a tanto. 

Comprehen.de, porém, muito mal que o seu tão distincto collega, o Sr. Costa 

Azevedo, queria apenas adiar esse exame para 19oo. Ou elle é bom - e então 

não ha motivo para adiai-o além do prazo normal de 1898; ou é máo e cumpre 

reformai -o. Esse adiamento nem ao menos trará a vantagem da experi encia. 

Mostra a superioridade do systema que propoz, reduzidos a tres os sete exames 

da lei actual e feitos sob outro plano. 

Vae terminar. Annuncia que mandará á Mesa uma sub-emenda acerca da 

exigencia de aulas dadas em linguas estrangeiras, exigencia que sô deve servir 

pa.ra o Gymnasio. 

O facto de"enviar,e~sa sub-emenda, não quer dizer que espere a approvação 

de s uas ic1éas. A inda hoje, coll ega distincto, garantia-lhe _que, sem o latim, ·lr-se-ia 
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formar uma geração de ignorantes de nossa bella lingua, quando aliás o orador 

estendeu o ensino do portuguez. 
Quanto ás celebres etymologias, que se lembrem do Homer o, de Vlrgllio, 

dos grandes escriptoreG d'l Grecia e Roma, que não sabiam a etymologla dos 

termos que empr egavam. 

c;cer o, quando um dia lembrou-se d·e escrever a tal respeito, colleccionon 

taes tolices que qualquer mestre de latim do nosso tempo o corrige facilment;e . 

E n e.m ror isso elle deixou de ser o grande orador que a inda hoj e admiramos. 

O or ador faz ainda outras considerações. Para concluir cita uma hlstorla 

dos tempos de Rom!l. 

·era, o celebr e imperador romano, fez vir um dia á sua presença certo jo

ven louro e <l ebil, que com sua mãi e irmãs havia sido preso, por ter abraçado 

as doutrinas do Chrlsto e ordenou-lhe qu abjurasse. O moço resistia, soube ser 

serene ~ firme. Ne ro teve então uma facecia sinistra . Disse que perdoaria a 

vid:-.. dos que lhe eram caros, se elle conseguisse vencer llm luta aberta um dos 

ma is rortes g ladiadores de Roma. 

A rvndiçil.o era irrisoria . 

Fragil e pouco dextro, a derrota do chr istão era certa. A despeito de tudo, 

ri 0 foi, lutou e sahio vencido. Quando, porém, o imperador o escarnecia por 

esse resultado, o moço teve uma r esposta que póde ser a do orador ao con

c1vir, certo lambem da sua derrota, mas apezar ele tudo, satisfeito por haver 

feito quanto podia. 

Essa r esposta contêm-se nos seguin t~s versos do poeta portuguez que narr a 
esta his10ria: 

'·Vim; cumpri meu dever. Sabia quando vim 

Que a luta era de morte e a morte par a m im. 

Mas quando a fé domina um coração viril, 

Luta-se contra cem, luta-se contra mil, 

E, pelo sonho bom de um ideal querido, 

P ouco importa o sahir vencedor ou vencido." 

( Mttito bem; muito bem. O o•·ador é cum'primetttculo.) 

Fica a discussão adiada pela hora . 

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Costa AZ:evedo: -- Sr. Presidente, máo grado a minha reluctan
cia em occupar esta tribuna, ~nde a minha incompetencia e falta de dotes ora

tol'ios r:ollocam-me sempre em posição difficil (não apoiados), sinto necess!dac1~ 

de aind:t uma vaz adduzir ligeiras considera(;ões sobre o projecto em dlscussil.c. 

Sr. Presidente, se a fê que inspira o talento, se a admiração que produz 
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un .. t ~olida erudição c o perfeito conhecimento de um assumpto puaessem só 

cor·Y<'ncer, . quem onve attentamente um orador con·ecto, brilhante mesmo, eu 

seria um convertido, depois da notavel peça 01·atoria produzida pelo nobre 

.Cq .. ulado por Pernambuco sobre o projecto em discussão. 

Entretanto, se o diRcurso de S. Ex., notavel pelo esty lo, notabilíssimo pela 

m uclição e notavel algumas vezes pelo pensamento, impressionou-me p rofun

dar.wnte, elle não clestruio, elle não fez mesmo diminuir nenhuma elas duvidas 

que assaltaram o n1eu espirito, quando pela primetra vez li o substitutivo ao 

projecto a.presen ta do por S. Ex. 

EsBa.s duvidas persistem, essas duvidas tornarc.m-se mesmo maiores, com 

o exame mais detido, que pude fazer desse substitutivo. 

Antes, porém, de occupar-me propriamente do substitutivo cio nobre D<\PU

taclo, Jlermltta-m e V. · Ex., Sr. Presiden.te, que, em primeiro lugar, eu procu,·e 

deftn d"r proposições que emitti, quando pela primeira vez occupei-me do a»

su mr.ro, proposições que foram impugnadas pelo nobre Deputado e que, em Sb

g ur.ao ,uga r , tomando por minha vez a offensiva, eu combata proposições que 

fo! 'D nl emitti das pelo noore Deputado, proposições que ua minha humilissima c 

lncompetentissima opin ião (não azJo·iactos) são incontestavel e inilludlvelmentu 

Prronea~. 

1'}' uss1m que o nobre Deputado contestou, que o actual programma ao 

nosso ensino secundario seja o de Benjamin Constant, conforme eu affirme1 . 

E' J'acilinlo provar a S . Ex. que 1abora em equivoco. O exame minuclosu 

do que S. Ex. c11ama duas r eformas· do nosso ensino secunaano, isto é, dos 

dou~ decretos do Executtvo c1e 18n2 e 1894, referentes ao ensino secun darlo, 

demonst>·a á evidencia que as moctlficações feitas ao prog,·amma de Benjamin 

Cr.nstant são tão insiG\"llifica ntes que não vale a pena tomar em consideração , 

O SH. MEoEmos E ALBUQUERQUE dá um aparte. 

O Sn. cosTA AZEYEDO: - O numero de ma terias ê o mesmo, a serlaç'l.o 

a me. ma, o tempo consagrado a cac1a materia é, salvo raríssimas excepções, 

o rn smo. 

Ape:~as o estudo de uma d::ts d uas linguas ingleza e allemã que, á esco

H·a do cand idato, era facultativo 'r:o programma de 1890, torna-se obrigatorio nos 

]Jr.:>grammas de 1892 e 189<1, e consagra-se mais algum tempo ao estuc1o de h istoria. 

Penso não ser necessario le r os prog rammas de 1890, 1892 e 1894 para pro· 

var a S. Ex. a verdade do que affirmo, porque S. Ex. bem os conhece. 

0 f!R. MEDEffiOR E ALBUQUERQUE dá um apar te. 

O SR. CORTA AZEYEDO: Tendo aqui as collecções de leis de 1890, 1892 e 

1894, ~scg1eci-me de mnrcar as paginas onde estão as leis a que alludo, mas os 

nobres D eputados poderão. vcr iricar, dispensando-me de perder algum tempn 

nn tusca destas leis. 

O SR . :I[P.tJ~>mos z ALBL'QUERQUE dá um aparte. 

O SR. COSTA A:tEVEDO: - A seriação ê a m esm a, isto é, mathem a ticas em 

. primeiro lu ~ar, depois astronoJni!l, depoi$ physica, çhimica. biologia e sociolo-
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gia, tal como quer a escola positivista, que inspirou incontestavelmente este 

programma. 

A orientação e a composição dos progt·ammas são, portanto, as mesmas; não 

ha elifferença digna de nota, e a pequena differença que existe deve mesm a:> 

ntt ' ver desapparecer, ficando restabelecido por inteiro o plano de 1 90; assim 

apr esento a seguinte emenda. (Lc). 

omo disciplina educativa, tendo em vista o desenvolvimento da intelligen-· 

cia, o seu preparo para os estudos superiores, basta o. estudo de quatro Jinguaa 

e neste ponto penso estar de accõrdo com o nobre Deputado por Pernambuco, 

ve·rtanto parece-me que o estudo de uma das duas Jinguas ingleza e allemã, á 

vor.tade do alumno, deve tornar-se de novo facultativo, conforme dispõe o 

o.rt. 2~ do decreto n. 981, de 8 de Novembro de 1 90. 

O J•la no de ensino de 1990 incontestavelemente reformou o programma do 

Pnsino secundario de então, assim como o plano do nobre Deputado por Per

:-Jaml:uco reformar ia radicalmento: o actual programma, se fosse convertido 

em lei. 

SR. MFJoEmos :s: ALBUQUERQUE df~ um aparte. 

O SH. CoSTA AZEVEDO: - Os planos de 1892 e 1894, porém, ·; ão foram r e

formas, , ,ão merecem este nome, JJorquc limitaram-se a pequenas modificações 

de d etalhe~: sem o minin1o valor, sem a 1nenor hnportancia, a orientação e a 

ccmrosição dos programmas continuando as mesmas que as estabelecidas 

Pm 1 90. 

'ontra a rPforma desse programma é que protesto, porque elle ainda não 

foi ·J mple tamente posto á prova, não se podendo prejulgal-o desvantajosamen

te, tanto mais quanto elle tem muitos pontos de semelhança com o program

rr.a .tctual dos gymnasios allemães e especialmente do Friedrich's-Gymnasium 

ele Berlim, c>~1tle (; executado ha longos annos sem protesto ou, antes, com os 

01' 1 !.1cre:-; resultados. 

No Friedrich 's-Gymnasium de Berlim tambem se estuda ca.Iculo differen

cial e inlegral, astronomia, geornetria descriptiva, etc. , cuja inclusão no pro

gran•ma elo no~s<o ensino secunelario tanta celeuma levanta entre nós. 

No correr do seu brilhante discurso, disse ainda o illustre Deputado que 

não coJ"prehendi.:t a vantagem do adiamento do exame de madureza por miro 

proposto, qu.e. na sua opinião, o exame de madureza ou era bom, ou era mão, 

no primeiro ca~o não devia ser adiado, no segundo cumpria reformai-o. 

Estc.u de accôrdo com o nobre Deputa do, penso do mesmo modo. 

Se eu julgasse mão o exame de madureza, tal como estã organizado pelo 

actual prog-ramma, teria proposto a sua reforma, mas como julgo-o bom, penso 

(!t:e deve ser m::w tido e não deve mesmo ser adiado e, se o nobre Deputado tl

ve~~.e lido com attenção o meu substitutivo, teria visto que eu não proponho o 

a.d;amento do cxamP ele ma,du1·eza como S. Ex. suppõe. Assim diz o art. 1• 

elo meu suhstitutivt•: 

"C• ce?·tifica<lo ele estuelos secune!m·ios ou o titulo de bachm·el em sciencias 
e lt; tt?·as, ele acc61·do com os m·ts. 38, 39 e 40, elo cle01·eto n. 981, de 8 ele. No

vemb?·o ele 1890, só se1·á exigido pm·a ct mat1·icu!a nos cm·sos sttpe1"io1·es da Re-
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pttolica lZtJ anno lle 189(! em. cUante; até então dará lUI·eito á man·iculai a appro

vação no exame de m allm·eza ou 11os exames de p1-e7Jm·at01·ios actlw!mente 

exigidos .. , 

Ora, Sr Presidente, quem propõe que a approvação no ex ame de madu

re7a dê direito á matricula nos cursos superiores, não quer o seu a diamento; 

o direito á matricula presuppõe que este exame se faz. 

O SR. MEDE mos E ALBUQUERQUE: - Ou é bom e deve começar já ou é máo 

e então seja adiado. 

O Sn . COSTA A~aüvEno: - Julgo indispensavel o exame de ma dureza e não 

quero o seu adiamento, mas como espírito conserva dor e att endendo aos jus tos 

r eclamos dos que a llegam que até agora não foi poss!vel crear senão um r edu

z;dtssimo numero de institutos de instrucção secundaria capazes de preparar 

candidatos pa r a esse exame, eu o torno facultativo até 1900; de entã o em diante 

~l!e será obrigatorio. 

Além disso, no art. 2• do meu substituti '(o ei.t procuro animar a execução 

do pJ·og,·amma, estimulando os candidatos com uma pequena vantagem conce

r!ida ãquelles que conseguirem vencer plenamente o exame de madureza, assim 

diz o art. 2• do meu substitutivo: 

"Poderá ser nomeado lente do Gymnasio Nacional, independente de con

curso , o baÇlha r el em sciencias e lettras diplomado c1c accôrdo com o art. 38 

óo mesmo decreto . 

Parag rapho unico. Quando houver mais de um candidato assim diploma do, o 

CJ ncursc será o brigatorio . " 

Daria, portanto, uma vaga de lente do Gymnasio acionai, poderá ser pre-

enchida sem concurso, pelo candidato que tiver sido laureado pelo mesmo gym

na~io, is to é, por candida to que tiver obtido no exame de m adureza dous terços 

rlc notas - plenamente. 

Além dessa vantagem, que eu quizera ver consignada em lei, ficará ás 

adminis1rações federa l e estadoaes a faculdade de que certamente se aprovei

laJ·ão, como interessadas que devem ser na dlffusão do ensino, de concederem 

outras; por exemplo: darem preferenc!a, naQ nomeações para os cargos publi

co!', aos candida tos que exhlbirem o certificado de estudos secundarias ou o ti

tulo de bacharel em scienclas e lettras, etc. ( T1·ocam-se apm·tes.) 

Dls!le mais o meu !Jiustra do collega que a lei actual, sobre o exame de ma

<lureza, é uma monstruosida de, que exige 14 dias de exames successivos, e p elo 

m enos cerca de 60 professo r es. S. Ex., porém, equivocou-se, a lei actua l, que 

aqui está., não exige 14 dias successivos de exames, exige apenas que as prova s· 

escriy.tas e. oraes sejam feitas em dias a lterna dos, porém não successivos, e a 

commissãc examinadora é uma só para todas as provas, composta de sete mem

bros e não 60 : o director do gymnasio, ·dous lentes de ensino superior, dous 

lentes de gymnasio e dous professor es particulares. 
0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um apar"te. 

O Sn. C oSTA AZEVEDO: - Em relação ao numero de provas, basta consl

der..tr que o exame de madureza suppre todos os outros, podendo o candidato 
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a~prcvado n_,Jte matricular-se em qualquer dos cursos superiores da Republicn, 

amt.c.-r::t. não te;.nha a.pprovaçào etn nenhum outro exame, para convencer-se que 

o ltUnler<• el e provas não pôde ~er menor. 

DPtnai::, desde que o exame versa sempre sobrê o mesmo nurnero de ma

tcl"ias. r,arec€-me mais faeil para o candidato que elle seja mais parcellado, de 

mot.lo qt.e cad:t dia elle seja obrigado a exhibir conhecimentos sobr e menor nu

m ero de ntaterias, podendo, nos dias anteriores, record:u· e coordPnv os seub 

couhecirnentos ~obre ess3s ·,,at,· .. ia~, d:· rtne obrtgal-o em un1 só di'l. ~- respon

de! sobre grande numero de materias. O exame de madureza I r estado em 14 

provas c!o a•.:l'tit 1 programnut parecc-n1 .. : Hlll; to tnais facil que v exa.Tc. de nla~u

reza em seis provas do substitutivo do nobre Deputado, com os seus exames 

escriptos em liu ua3 ex:trangeiras . 

O Sn. MEoFmos E ALBUQUERQUE dá um aparte . 

O :::;n. COSTA AZBVI'lDO: - Além disso, é precizo considerar que, sendo o 

fim do exame de madur~za avaliar do grão de desenvolvimento intellectual do 

canctidato, não se exige detalhes, e só são propostas geraes sobre assumptos im

portalltes referentes ás di Fferentes disciplinas. 

Disr;e mais o illustre Deputado ctue o ensino de desenho não é hoje bem 

feito, porque não se exi~e exo me. Ainda neste ponto S. Ex. equivocou-se; , 

tanto 110 pro;>;ramma aclual, como nos programmas de 1890 e 1892 existe a 

~'d~r·neia do exame d~ desenho . Se esta parte da lei não é executada, não h a 

de ser a approvacão elo substitutivo do nobre Deputado que ha de fazer com 

<ru e a lei se cumpra. Existe a exigencia do exame de desenho e alé se designa 

a duração rle uma hora pa~·a a respectiva prova. 

O Sh. 1\IEDJ.aHOS E ALl<UQUERQUE : - Kão é forçado. 

O ~n. COSTA AZEVEDO: - E' forçado. Eu vou ãar-me ao trabalho de pro

Ct r a 1-. rpstes Yolumes, os decre tos, para provar a V. Ex. Está aqui o decreto 

de 1 90. (Lê). Isto em 18~0. S e V. Ex. quizet, dar-me-h ei ao trabalho de 

procurar os decretos de 1892 e 1 9~. nos quaes reproduzia-se identlca disposição . 

.Por consequencia, não é verdadeira a proposição de ·V. Ex., affirmando que 

.., pro;;-ramma actual não exige o exame de desenho. 

Dis'i'e mais o nobre Deputado que os estudos classicos vão mal em toda 

parte. Parece-me ainda uma proposição erronea de S. Ex. Se é verdade que se 

faz uma guerra de morte a esses estudos desde o 16• seculo, não é menos ver

dade QHe esló'es estudos continuam a fazer parte dos programmas de ensino se

cundaria, em todos os paizes civilizados, não havendo um só onde ni:o se estude 

latim, e Eendo r a rissimos aquelles onde, como na Republica Argentina, o grego 

não faz tmrte do ensino secundario. 

O Sti. MEDErRos E Ar.BUQUERQUE dá um aparte. 

O Sn. COSTA AZEVEDO: - Na Hollanda exige-se o latim para a matricula 

nt.~ universidades ; tivél occasião de ler isto em alguma parte. Mas, se V. Ex. 

tem só a Hollanda para citar a seu favor, admittindo que não esteja equivo

cado, como em outras proposições que tenho impugnado, eu posso citar contra 
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V. Ex. todos os outros paizes adiantados: os Estados Unidos, a Allemanha, ~' 

Ital1a a França, a Inglaterra, etc. Os estudos classicos têm até ultimamente 

ganho terreno . 

A ultima r evisão do programma do ensino secundario na França é conside· 

rada :Jelos Sr~. Edgar Zevort e Gabriel CO!:npayrê como uma 1·evanche do la

tirr .. l' <lo gr ego. :"r as escolas r eaes da Prussia e em todas as boas escolas reaes 

da Allemanha, on de não se estudava la tim, o ensino desta língua foi introdu

zido r:o principio facultativamente e depois obrigatoriamente. 

Na Inglaterr-a o senado da · Universidade de Cambridge, consultado sobre 

a conveniencia da suppressão do exame de grego, para a admissão na Univer· 

s!ci;We, tespondau em 29 de Outubro de 1891, por uma maioria esmagadora d e 

525 voto~ contra 185 favoravelmente á conservaç;ão do gr ego; igua l decisão ti 

nha havido em Oxford em 1890. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE : - A Inglaterra não pó de ser c i ta da em 

rrw.teria de ensino. 

0 SR. COSTA AZEVEDO: Um paiz que produz publicistas notaveis como 

Spr·ncer, cujas opiniões V. Ex. citou em seu favor, como Stuart-Mill, politicos 

com.:> Gladstone, emfim celebrida des em.. todos os ramos da sciencla como Dar

win, JJi ster, Jenner, Hawkshaw, e tc., não pôde deixar de ter o seu ensino muito 

bfl11 organizado. Portanto, ainda sobre este ponto, V. Ex . não tem r azão. 

Disse tamb~m o nobre Deputado que o programma do seu substitutivo jà 

est,;, em parte adoptado entre nós, porque o ultimo regulamento do Collegio Ml· 

lit a r dá direito á matricula nos cu rsos superiores, aos a lumnos que a lli com

pi<:ta.,-em o seu curso. S. Ex., porém, está equivocado. 

O ultimo r egulamento ... 

0 SR. MF.DFliROS E ALBUQUERQUE dá um aparte. 

O Sn . CoSTA AZEVEDO - ... sim, o de 1894 que aqui está, e o nobre Depu

tado pôde Yer, dá direito aos candidatos que alli completarem o seu curso, á 

matricula nas Escolas Mil~tares superiores, mas só nas Escolas Militares. 

V. Ex. cumprehende bem que o regulamento de um Colleglo Militar nio 

pôde estabelecer condições de admissão para a matricula nas Faculdades de me

dicina ou de direito e o r egulamento vigente do Collegio Militar não cogita 

disso. 

Mas, Sr . Presidente, um exame mais detido do substitutivo do nobre Depu

t"ldu, ~onvenceu-mE! que a sua approvação seria a transformação do nosso en

sin.. Recundario em um ensino especial de linguas vivas, isto ê, em um ensino 

destinado antes a formar polyglotas do que a desenvolver todas as faculdades 

do espíri to, pt·eparandÓ-o para a yida pratica ou para os estudos superiores. 

E' assim que S. E x . c1uer, que as quatro linguas vivas f•·ancez, ingle.:, 

allemão e italiano sejam tão bem conhecidas que os alumnos possam frequen

ta r uma aula de disciplina que não conhecem, f eita em cada uma dessas Jln

guas, :preetando o exame tambem nessa língua. 
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E' utcessario que o alurnno conh ça tão ben1 as 1ing-uas, que possa, scr

viP(lo-se dellas, apren der novas disciplinas, r espondendo sobre essas disciplinas, 

novas para ell e. nas referidas linguas, fazendo provas escr iplas nessas !in-

;;.uv.s. 

Se os alun1nos n ão conhecer em profundan1ente as linguas extrang·eiras, le"l 

rã o (]IH' lutar com duas difficulclades: a primeira creada pelo desconhecimento da 

cii>rl'iplina que apren·dem. a segunda pelo desconhecimento ela lingua em que 

21 rcnde1n e duvido mui to que essas difficuldades possam ser superadas. 

Ser;a a desvirtuaçJ.o completa elo ensino secundado e seria a sua completa 

de,or;..raniza~ão entre nós: com e[[ ilo, onde encontrar professores das diffe

_r entt:s tlisciplin as, que conheçan1 perCeitamente as lín guas ex tl~ang-eil·a~. de modo 

a podc·ren: se1·\·ir-se de11as par~a ensi nar? 

O SR. ::\n~oEIROS E --'I.LBl'QUERQUE: - Eu di sse que apr·esentaria emenda, 

mandando vigorar essa disposição só no Gyn1nasio Nacional. 

O Sr. . CnSTA A:>:l<VEDO: - E' exacto ; o nobre Deputado declarou que, ao 

fo~ mula r o seu substitutivo , teve em viE'ta o aproveitamento das habilitaçiies 

HJH:ciA<'S elo actual corpo docente elo Gymnasio Nacional. 

Mas, Sr. Presidente, parece-me grave erro legislar tendo em vista elemento 

tão precario, como é o pessoal ele um estabelecimento que não póde ser riX>o, 

pc.rqnc pôde clesapparecer, por aposentad'>rias, licenças repetidas. mol cstias, fal

l (~cimentos, etc. 

Além disso, é prec\zo considerar que a l ei não pó de deixar ele tet· applica

e:ieo em todo o paiz, porque todos os estal,elecimentos ele instrucção secundaria 

rwec:izarão rnodelar-~e pelo Gyn1nasio, para que os seus exames tenhan1 igual 

n,:::>r ou, segundo o p1·ojecto elo nobr-a Deputado, para que os seus a lumnos pos

sa! .. fic&r prepBraclos para o exame de maclur<'?a, prestado em !ingua extran

ge ir;;. perante os lente~ das Faculdades. 

J [a veria o recurso d-e contractar professores extrangeiros, mas isto iria clif

ficultar a diffusi\o do ensino, onerando-o, admittindo que rosse possivel encon

fTar tão gran de numero de professores extrangei ros, qne quizessen1 vü~ para o 

J><'SSO paiz; e, Sr. Presidente, a cliffusão elo ensino em todos os grãos deve ser 

a preoccupação principal, capita l, essencial. primordial em todas as democra· 

c iaF, porque, corno muito hem disse Leon Gambetta, para comhat r a demagogia 

e a tyrannia, não ha senão um r emedio. que é a educação d~ t.oclos. 

0 SH. VALLADARES dá um aparte. 

O SR. COS'l'A AZEV!lno: Diz muito bem o nobre Deputado por Minas. AI 

ir.struc~ão secundaJ~in.. mais do que qualquer outro gráo de ensino, deve merecer 

e~pecinl cuidado nas democracias, porque nenhum outro grão de P.nsino póde 

influir tanto sobre a orientação clvica e patriotica elos cidadãos e sobre a pro

orla rt,pt::tação in tellectual ela Nação. 

i::ontém o substitutivo elo nobre Deputado um outro erro, que é a ~xigenc!a 

elo i\Xame de madurezn, prestado perante os lentes das Faculdades. E' precizo. 

Sr . PresidentE', ter a franqueza ele dizer, que esta disposição é inexequivel, por-
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que a maioria elos lentes das Faculdades, a bsorvidos pelos seus estudos espe

ciaes, :1b.o estão habilitadiJs para julga,- do gTáo de cultura dos candidatos, so

hre ma!erias, de que uns estão esquecidos e outros, os mais antigos, nunca 

estudaram. 

Us lentes velhos das Faculdades de Direito, por exemplo, não são obriga

dce a c=onhecer: physica, chin1ica, astrono~ia, calculo differencial e int~gral, 

etc . , os lentes velhos das Faculdades de Medicina não são obrigados a conhe

cer: italiano, a ll emão, calculo differcncial e integral, astronomia, eté. 

J\lgutnas dessas materias, nen1 mesmo o novissi1nos são obrig-ados a co

t.hccBr, por exen1plo, italiano, calculo differencial e integral , que fazem parte, 

ha mui pouco tempo, do programma do ensino secundario, para que esses len

tes as !cnham aprendido. 

Assim, Sr. Presidente. á vista destas considerações, penso que o substitutivo 

dJ nobre Deputado por Pernambuco, comquanto seja mais um attestado elo

quet:te do seu talento brilhante e da sua competcncia incontestavel e incontes

tada, não deve ser approvacl o. 

O ~ubstitutivo que tive a honra de a presen tar é um appello de um espírito 

'Jcnservéldor, para que haja menos precipitação e mais ponderação e estudo, an

tes de BmPt ehendemos qmtlquer reforma no nosso ensino secunclario. 

Convertido em lei, irá o meu s ubstitutiYo facilitar a execução do pmg1'amma 

de Benjamin Constant, dando mais tempo pa-ra que se orgél,nizem m todo o 

pai;; institu tos O.e instruc ão secundaria modelados por esse programma. 

Sr. Prasidente, é precizo que haja nas nossas leis a estabi lidade necessa

ria para que ao menos u n1a vez sejam postas en1 execução. 

Legislar e relegislar a torto e a direito, sem attencler ao tempo necessario 

p:u·a ' Jll b as leis possnm produzir os seus r esultados, sem esperar mesmo que 

as novas leis sejam postas em execução, reformando-as incessantemente, po

derá abonar muito a fertilidade ela ilnag·lnação dos legisladores, n1as certa1nen te 

uãc· produzirá resultados que garantam a orden1 e o progresso da sociedade, 

qw) assegurem a tranquillidade e a felicidade do paiz . Em relação ao ensino 

C't>utO em relação a todas as outras institui~ões, é necessario que haja ordem 

•1o progresso, para que o progTesso não seja anarchia·. 

PrP.oizamos ser mais conserYadores, St· . Presiclent , se quizermos consoli

dar a Hepublica. se JUizermos ganhar para e lla o amor e .a clerlicação de todas 

aR cla~se.s. 

O m·urido de reformas não tem sido o menor mal feito ás nos~as instituições 

e digo-o sem rebuço, Sr. Presidente, como r epub licano de todos os tempos, e 

<1E'vo <iizel-o, pelo muito amor que consagro ao ideal politico, que constituio a 

!é do~ meus primeiros annos e h a de constituir a crença ele toda a minha vida. 

(llf11ito hem; muito bem. O onulo1· é ottmp,·imenta.clo.) 

E' lida, apoiada e posta con junctamente em discussão a seguinlo emenda: 

Ond~> conYier - accrescente-se: 



·- 117 -

Art. Con tinúa em vigor o a r t. 29 do decreto n. 981, ele de No\·em. 

bro de 1890. 

S. R. - Sala das Sessees, 13 ele Novembro ele 1895 . - Costa 1kevcdo. 

O Sr. Adolpho Gor do : - , r. Presidente, pedi a palavra apenas para 

offer~crer um substitutiYo ao projecto em discussão ; como se trata de um as

smnroto importante julgo da maior conv niencia que sobre o substitutivo seja 

OLl\ . ela a Comrhissão ele Instrucção Publica. razão por que mando á Mesa o reque

rimento pa ra que o projecto e as emendas v o! tem á Commissão, interrompendo-se 

!1- C!ISCIISFàO. 

\'em á }.1esa, é li clo, a poia do e posto con junctamen te em cliscusRào o se

gui.1te subslitu tivo: 

O Congresso N'acional decreta: 

Art. 1 . 0 A instrucção secundaria, que const itu e o ensino integral e a base 

na r a. os estudos ele qualquer especialização scientifica profissional , dada na~ 

instituições officiaes ela União, abranget·á : o conhecimento da lingua P01'ht

fi!•C;'~Ct~ sua litte1·atwrct e historia; da f'ranceza, da ing l.ez(l, ou out1'a. 11ivct; da lct

ti ·la ( traducção e theoria grammatical sufficiente para esta) ; da mathcmatioa 

(arithn1e tica, algebra c geometria e trigonon1etria) ; da ?neca11ica e astrono1nia .: 

d;~ ?Jh)!s·ica e ohimicct: ela his to1·ia nattt?'Ct! (minera logia, botanica, zoo logia e 

,,hysiologia humana) ; ela .Qeog?'U)Jhict e histo•·ict 1JCit?·ia em especial e unive1·sal; 

e do clesfm h o á mão livre ou geometrico. 

Art. 2. 0 Essa instrucção continuará a ser dada no Gymnasio Nacional e 

nos es ta belecimen tos a este equiparados, de accôrdo com o decreto n. 9 1, el e 

clú Novembro de 1 90, e art. 431 do decreto n. 1. 232 H. de 2 de Janeiro de 

1891. supprimindo-se desde já os cursos annexos das Faculdades de Direito de 

S. Paulo e do Recife, cu jos m embros vitalicios seriio a posenta dos com seus ven

cimentos por inte i>·o desde a data da promul gação desta lei, com a clausula, 

porém, de prestar os serv iços das suas especia!idfl.des ao Governo elos respe

~tivo:· Estados, se estes cl eclarare1n qu e os queren1 aproveitar na provisão do 

.sen ensino. 

Pa.I--ag rapho un i co. A equiparação a que se refere este artigo será dada 

como urn gala rnão á r egularida de de organização, competencia mpra l e profis

sional e excellencia de resultados, verificado pela inspecção e sõmente terá 

C· mo ~;[fe ito da r á cadern eta e documentoS" escolares que acompanhem os can

clidatos lis provas do n.rt. 7° :1 força e fé que têm os das instituições officiaes. 

Art. 3. • A distribu ição das ma terias, ele que trata o a rt. 1°, por um curso 

de estudos, se fará em regulamento especia l, attenden do ao nexo hierarchico 

(fil e liga as mesmas entre si, e ele maneira que o seu estudo seja continuo desde 

que se iniciem até (t conclusão do curso . 

Paragrapho unico. Est;t exigencifl. tornar-se-ha já effectiva no primeiro 

anno lect ivo, de mfl.neira que a turma do ultimo anno do Gyrnn.asio Niaciona.l 

(em 1896) se possa submetter á prova final instituida no art. 7° . 

Substitutivo 
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.\ rt. ~." ~os estabelecimentos officiaes de ensi o secundaria, em <JUe fõr 

diRJ·~IIsada a instrucção integral, far-se-ha o ensino systematico da musica YO

cal " atte•1der-se-ha á educação phys ica pelos meios mais conducentes a asse

gurar os inter sses (]Ue a sã pedagogia, neste particular, acautela . 

.:- rt. 5 ." A .. passagen1 de uma para outra classe ou anno do curso se fará 

por promoção, que será o resultado do Yoto dos professores, nota de exames tri

n,en~aes sob a fiscalização do superintendente do· ensino e seus prepostos, e 

autt•l icbde do director, <JUe clella se poderá s rvir como de um meio diEciplinar . 

• \rt. 6." Todas as disciplinas do curso aqui insli tu ido, xcepto o latim, se

rão obriga~odas aos a.lutnnos n1at1~iculados. 

1." Os alumnos que concluírem o CIJrSo, s m ter estudado o latim, r ecebe

rão ur.1 certificado d~ conclusão de estudos secundarios, que lhes dará preferen

cia, <>111 igualdaue de circumstancias, para as nomeações dependentes de con

Curso. 

' ~ ." Os alumnos que concluírem o seu curso habilitando-se no latim, além 

ilc:..:f>c- n:rtificado serão admittidos ao exatne de n1adureza, que passará a ser 

1!N-ci~ já o titulo de matricula nos estabelecimentos de ensino superior, e a que 

Se prCJcr-clerft d accôrdo com o processo adiante instituído. 

,\r· L 7." Os alumnos de lodos os estabelecimentos d ensino, a que se re

fen~ o art. ~ 0 , e comprehendidos no § 2° do a rtigo anterior, se pretenderem 

matricula em qualquer· estabelecimento de ensino superior, se submetterão, pe

ratlll um jury, nomeado pelo Governo annualmente, sob p•·oposta do sup('r

illtondent do ensino, ou seus pn>postos, dentre as corporações do ensino supe

J'iur, onde pretenderem a mesma n1atricula, a un1 exan1e geral. que abranja as 

r Jat •:-T1o.s taxatiYatnente entuneradas no a1·t. 1°. 

~ J. o As p!·ovas de~se exame serão escriptas e oraes nas línguas e mathe

lnalic:a, e or·afl's nas outras scie'lcias. 

~ ?. . o No desenho de mão livre, a prova consistirá na cópia de um objecto 

feita elo n:ttural; e, no gpometri co, em um problema ou questão de mediana cllf

fi;:uldad~. 

~ 2. u O programma para es as provas será organizado p lo superintendente 

õo n~ino, e abrangerá, ~ob cn.pHu lações g-eraes. todo o carnpo de cada disci

plina. 

·l. 0 Sob r esse pro~ramma. o jury do exame l'ormula1·á as questões par

ticulares. (Jue cada uma das capitulações ~eraes comporte. e que servirão para 

a:-: provas escriptas e or:J.es. 

~ 5." .\. proYa escripta será. commum â turma, que se constituirá de accôr

do com a capac;f'lade do loca l e as conveniencias de riscaliza(;ão , e nunca ex

ceclC'rú tres horas para cada grupo de ma teria: 

)o, lingUfl:S vh·as e portuguez; 2°, latin1 e desenho; 3° ma.thematica. 

§ 6. e A prova oral se fará por turmas nunca maiores do cinco alumno , e 

poch:r~. estender-se até uma hora para cada um. 
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·; . 0 Até lõ de Janeiro os directores dos es ta belecim€lltos }U e tenham 

candidatos á matricula en1 cursos SU}Jeriores, rectuisitarão ..:lo Governo a no

m ea(,iio do jury de exame, e r em etterão a lista dos candid&tos com a sua ca

rlcln e ta escolar e todos os documen tos capazes el e esclarecer sobre a sua capa

cidadd inlellectual , habilita~ão theorica, a pplicação e apro veitam en to; as su as 

netas d e promoção e as alcançadas nos exam es trimensaes, assim como tudo 

quflnto t.ossa bem orientar o m esmo jury. convencendo-o da r egularidade doR 

eslu doE• feitos nos ditos. es tabel ecimentos e da exc~J ll en cia dos m ethodos de qu•) 

~e serviam os seus doce ntes respectivos, e ha bilitando-o a. ben1 apreciar o me

r acimGnlo dos can didatos pelo confronto en tre as provas e os s us antececl ent.es 

e~c o1ar•~s . 

§ 8. 0 O Governo, nomN tdo o jury, co mmunical-o-ha ao superin ten dente do 

< n Rino, r emettendo-lh e todos os documeutos recebidos para que este organ ize as 

tul'JY· a ~; de exante, designando-lhes os dias das provas oscriptas e oraes. que cle

Vf"'àO concluir-se dentro elos clous m ezes que pr ecedem a a bertura regulamentar 

dás au lan nos cursos s u p0riores. 

* 9. • Os can didatos Ser ão interrog-ados pelos professores da c lasse nutis ele

ve. da ~ 1r. cacln un1a das n1at0rias; e os Jn·3n1bros do jury terão o direito de ill

tt-1 vir na in ter rogação sen1pre qu e o en tenderen1 conveniente para seu E"sclarc

cin1f·nlo. 

~ q o ~As provas csc t~iptas, exa tnina das e criticadas pelos professores, que 

nH· tiva ram as suas notas, serão tamben1 qualificadas pelos membros do jury co tn 

as notas (optima) , 6' a 4 (boa), 3 a 1 (soffrivel) e O (insufficiente); e a de· 

c•~tr~ção de nnlla, se o can dida to houver escripto sobre assumpto diverso do que 

I h< foi ela do . 

10. o caso ela not>1 omlla, a prova escripla adiará o exame do candid ato 

]l[ll':L ([lHLndo tenninar o elas tunn as designadas, e un1 segundo insuCC·2SSo, para 

a seguinte sessão annual. 

~ 11 . O jury poder á dispcn~ar do exam e o t·al qualquer can didato, uma vez 

qu e, pela prova escripta e pela attestação da .-sua caderneta e documento esco

larPS. julgue ter base segu ra para juizo defi nitivo sobr e o n1 esmo ; assiJn con1o 

re~ ularii. o tempo dessa prova pela necessidade qu e ten ha de compl etar ou re

ctificar c juizo [ormado pel a prova escripta , ex igindo-a sobre a totalidade das 

m:o: terias, ou sobre parte clell :ots, r espei tado o limite maximo do ~ 6° . 

§ 12. Tertninaclas as provR..s escr ipta~ e oraes, o jury do exame, en1 vista 

chts notas a l cançadas c dos attestaclos elas cadernetas escolares. e de todos os. 

m c i '· <locumentos illustrativos tla sua capacidade e aproveitamento no curso d 9 

esLudos, profer it-á o seu jHlgam ento ele conjuncto sobr e a habilitação dos candi

cl a to.~ á. matricula nos cu ~~s0s superiores . 

J 3. A h abilitação nunca se poderá da r ~e o candidato, m qualquer das ma

tni a~ .• hot;ver ticlo nota O, t a nto na prova escripta como n a oral, ou si mplesmente 

!Jil. or a l pel a m a ioria c1os votos do jury. 
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~ 11 .. Assirtir·á a todo o processo do exame em cada sessão um commissario 

e:;pc·c·iahnE'nte nomeado pelo Governo. sob indicaç3.o do superintendente do en

' :uo <' a c qual incumbirá o direito de veto com effeito suspensh•o sobre a deci

sã•, elo jury, pelo clesaccõrdo. em que esteja com a habilitação ou a inhabilita

c;_io !'rOf(·riàa. 

~ 15. Interposto o velo. dirá sobre elle o superintencl~nte elo ensino. ou eus 

prepostoe, E' arrectar·á a ctucstão ao conh ecimento do- Governo, que a deverá de

cidir <'Om a maxima breYiclac)e, aàmittido o can didato á matricula provisoria, se 

ti v< r ~ido habilitado. 
~ 'G . O mesmo commissa.-io ap resentará ao superintencl nte do ensino um 

ri·lator·io circumstanciaclo elo qu~ houver observado, emittinclo seu parecer sobre 

a efficacia elas provas adaptadas para a verificação ela capacidade real elos can

cliúa.tos, e sugg-f'rinclo os alvitres que possan1 concorrer para tn elhor verificação. 

~ 17 .. \.os directorE'S elos estabelecimentos de ensino caber-á tambem recurso 

rrr r a o Goynno, sempre que entenderem injusta a inhabilitaç:io, sendo o recurso 

inter·po;-to por intE'rmAdio do commissado. segundo os tramites para o pr oce'!JSO 

d ' veto deste. 

~ J;,. Os candidatos das instituições de ensino não comprehencliclos na clis

pcsiçiio õo art . 2°; os elas inst.ituições 1 articulares, e os que estuda r em sob sua 

rC!<J1onsahilidacle propria ou a ele sua familia, serão aclmitticlos a e ·ame perante 

o jvry 11omeac1o na cot"'~formidacle do art. 7°. n1ecliante as 111esmas condições, bas

Utn<lo 11nra tal que até 15 ele Janeiro requei ram ao superin tendente do ensino 

"" aos seus pr po~tos, A. inclusão dos seus nomes, com designação elos dias par a 

as provas, e remettenclo-lhe todos os documentos no mesmo artigo· requeridos. 

• ~. Par·a que, porém, esses documentos façam fé, deverão os ditos can

didatoR obter elas autoridades escolares, prepostas á fiscalização do ensino, um:t 

hlfO!'lllfl<:âo n1inuciosa sobre a regularidade elo ensino1 CJUe atrave saran1, e el as 

in!--:titu ç:õe:t ou n1Pstres que lh'a"' lnin:isb·aram. 

~ ~O. Os c~ndiclatos inscriptos na fórma elo art. 1 : 

a) não serão nunc::~ dispensados da lJrova oral naque11as tnnterins que não 

constituam objccto ele prova escripta; 

b) serão intE-rrogados pelos seus proprios professores, se tiverem feito a ele· 

clara~ão de que se apresentarão acompanhados por elles, e estes professores se

rão convidados pelo jury elo exame a dizer sobre as provas, em antes de p!·o

fcl'ir t-1!€: o seu juizo sobre a habilitação; 

(') omitlicla a declaração elo item b), os a lurnnos serão interrogados palas 

profes~orE's elo ensino secundaria official ou pelas commissões que, parR esse ef

r.,:to, c·onstiluir o Governo sob indicação elo superintendente elo ensino : 

rl) poderão apresentar ao commissario do Governo as suas reclamações so

bre irregularidades no processo elo exame, demasia ;ras exig nelas elos exam !

naclore~. ou qualquer <1.rbllrio por que se entendam prejudicados . 

• >\rt. .• A inspecção d!recta e immediata da marcha e r egu lar idade nos tra

halhoR elas instituiçfiPs ile ensino secundaria ela 1 nião, e elE' todas as institui-
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eões !•articulare•, que queiram dar provas dos seus esforç:os e merecimentos. aos 

poli•·rer; puhlicos, solicitando-a, compete a um superintendente gera l do ensino 

~ecoi1Hl ario , que, por es ta lei. é instituído, e cujas funcções serão especificadas 

no re:zuJnn1ento respectivo, devendo exercer! pelo prazo de cinco annos, dentro 

dot. qua s ge1·á inan1oviveJ. salYO nos casos previstos pelas leis geraes. 

§ J. • Esse s uperintendente será auxiliado por delegados, que funcciona rão 

n 1s r-:édt>~ dos estabel ecimentos s uperiores da União, e que serão nomeados por 

!n~;·,,car:}!o su:1., aginclo sob sua direcção . 

~ ~ . n O supe1·intendente geral do ensino secunclario perceberá o v encimento 

annl.al de 20 :000 $ e cada um dos de legados o de 12:000$000. 

-~r t. n." Aos m embros do ju1·y el e exame caber á a propria cliaria ele 20$; 

as»im ro•,mo aos prol'cssore!" examinadores elos ins titutos officiaes que, a lém di so, 

terão Y.ag(•ns C' estada sempre qu sahiren1 da sêde dos mes1nos institutos em 

fu !H·t;ào ele €'xa 1ne . 

. \rt. 1 O. Pela inscripc:ão para o (':same terminal pagará cada candi da to uma 

taxa !<.:ua! ao producto elas taxas em v i~.ror pelo numero ele m a t erias que o 

exame (·ompr eh <: ncl er. 

A r1. ll . :-<o r eg ul a m ento. que o Go,·emo expedir pa ra execução el a presente 

lei, fica au toriza do a alter a r o processo vig·ente para o pr ovimento elos cargos 

6~"· Pnsino e as r espectiva'3 va11tag·ens, ele ac ôrdo com o qu e lh e parecer ma is 

c.:>n,·cnH·nte ft cl' fi cacia ela direcç;ão e proveito do ensino. 

DlSPOSIÇÕES PROV!SORTAS 

.\ rt . 12 . ?\o rpg·imen ele transi~ão do p rocesso elos exames parcellados em 

"Tigor para o ins tituido por esta lei. vig-oraTão as seg-uintes di s posições provi

~t·:' i as : 

. ' A todos aquelles qu e até á promul gação da presente lei houverem ini

cia el o a pres tnção de Pxames ele preparatorios será permittido concluil -os, outra 

ve~ qu<· requeiram a prestação el e provas simultaneas, por uma vez só, em to

elas r,~ ma lt' ri as que lhes faltem. 

2. '' A época parn a p1·es taç i o ele las pro,·as será a já designada pelo Go

Yelrc' .-·aR que Pnlenda def::i.~nar deni i'O do a 11no de 1896. 

3 ." . \ in.cripção se fa1·.:i na sécle dos m esmos estabeleci m en tos, perante o 

superint-ndenl•' elo nsino no Di tricto F ede1·a 1. e seus prepoRto nos outros pon

t f'~ segundo edita l que será publicado. 

~ .j o ~.\ s cornmisSÜ!:'s exan1inacloras serão com postas de lentes do enr-;ino S10 -

Cullc1~rio 0fricia l. que não exerçam o m at!is te1·io particula r e pres ididas por len

te~ cloF enrsos superiores, senclo nom0aclas pelo Governo sob proposta el e super

jnt L·nclPnÜ"' elo ensino. 

~ ;, . o Have1·fi quatro com missões : um a para línguas, outra para sc iencias 

lnnlhf'nu tt icnR, 011tra para scienci::ts nhysicas 

e !" •. t•r:!.!Tl-lJlllir-1.. 

naturaes e oulra para hi s tori.l 
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~ 6. 0 Para a inscrtpt;ão d~verão os candidato~. requerendo-a, junt.tr :tltesta

<lo~ passado~ pelos seus docentes e certidão das apprO\'!l.Ções obtidas já. 

§ 7 .u A' vista das petic;ões e clocutnentos. organizarão o superintendtnte do 

t ns•Po au o e seus prepostos a lista da chamada, formando os g-t·upos de modo 

'fi.t·~ fiqut:m em um mesmo os que tiverem de prestar· provas identicas e o~ pro

CNlente-s das mesmas instituições do ensino, desig-n~n"'o a cada tlu·ma dias cer

los para cada provA . 

§ 8. ~" A~ provaq serão escripta e orae , versando aquellas !-!ohrP línguas e 

malhemaUca, e estas sobre a· outt·as ma terias. 

9. • Nas lín guas serlio sorteados trechos ele 15 a 20 linhas t'm li no~ de nw

t iat.a c!Hficuldadc e dictados consecutivamente á turma. que os tmduzirá e fará a 

ana. yse log-ica e lexycoloeica àa primeira proposição nos mesmos conti l:t. 

§ ltl. As questões de mathematica terão o caracter pnttico, e o . .; alumnos 

rc~olvendo-as. as discutirão. 

~ 11. As quest<ies de sciencias set·ão sorteadas dentre os que. sobre o pro-

gJ·anlma do C'r-ymnasio ~acionai. or!!aniza1· E"m cada mat "I"Ía diariamente a 

comrn i~são. 

~ 12. O prazo par'!. a pro,·R ~scl'itlla será de uma hora para cada lingua e 

t':-,cl;. 1·amo de mathen1atica. 

1 :l. O prazo da or>tl é d• dPz minutos para c>tda examinador . 

:l..J. T ern1inadas as pro\·as de cada turma, as con1missõcs txaminacloras 

s~ nun!rão e proferirão o seu juizo de conjuncto sobre a habilitação do c·mdi

•'alo. teHdo em vista as notaR de suas provas escriplas e oraes. 

~ lb. Dar se-h a a habilitação: 

1°, se nouvC'r absoluta ignorancia de unu.1. das n1aterias; 

2u, se houver n1aioria de notas n1ás. 

§ 16. O Go\··'lrno expedirá com antecedencia razoa,·el instruct;be5' especiaes, 

ro,·ulanclo est>ts provas, para direc~ào dos interessados . 

•'.rt. 13. Revog·am-se as disposi.;:ões em contt·a rio. - Allolflho nonlo. ·

n,r·ov (lc rl1ulracla . com r·cstri 'P.Õe~ . - rl ugust.o ele Ft·citas. - F1·crlrl'ico Bor[tes . 

Yem á ll!esa e é lido o seguinte r equerimento : 

J :eqneiro que o projecto n. 205 A , de 1894, ou 35, de 1 93 e menda~. ,·oltem 

á Commi são d" Instrucr,io Publica, para dar parecer. inter·rompendu->'<' :t clls-

Cll~'1'ã0. 

Sala das cs õe . 1:1 de :\"ovPmbro de 1 95. - . ldO/fliiO (lorrlo. 

O Sr. P reside nt e : - Xão ha num ro para se votar o requ<·t·imento do 

ncerramen1o da ·sr . .-\dolpho Gordo, conlinúa, portanto, a discus ão elo projecto. ( Pn11oa.) 

discussão . "in;<uem P<'dindo a pnlavra, ~ encerra da a discussão. 
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:J,;SS.\0 DI<: 11 DE DEZEi\fBRO 

Pa rrce.· ~obre a-s Cl•lendc<s o[jerccirlas 1UL 3" cliscusscio elo tn·o]ecto ". 35, tlcste 

cwHo (205 A, clP 189~ ), que etuto1·i:a o Gollerno a rever o rc[IHiamento r· wo

!l!'flotiiW ele estu dos do GymHasio Na cional 

A Commissão de lnslrucção e Saude Publica, tendo de, em ol>ecliencia ;, de· 

t "l J'Jninação da a marn. ap l'eciar a diversas en1 ndas e substitutivos apresen ta~ 

doe, no correr ela 3•. discussão. ao projecto n. 205 A. de 1 ~4. chc!"ou á con 

~lusão d que deve merecer o voto da Camara o substituli1·o apresentado pelo 

S1· . Adolpho Gordo e outros Deputados. 

A 1cléa ele se autorizar, pura e simplesmente. o Poder Executi1·o a d cretar 

n n.forn'!a do ensino secundaria, par ece não contar aclhesões no seio da Camara, 

que por isso mesmo estft na rigorosa obrigação de elabo1·a l-a com a maxhna ur

,:.cnda e de modo a remover os embaraços que occorren1 nesse ramo do erviço 

J . .:blico c para os quaes solicitou a nossa altenção o honrado :\1inistro elo lnte

l'ior, em seu r Piatorio deste anno. 

Sem filiar-se aos ri gores elas escola. extremadas, o substitutivo do Sr . .\clol

pho Gordo vem satisfazer OJ>pol'tuna e caba lmente á necessidade ele reon~ani

zar-s€" o ensino secundaria e impõe-se á preferencia do Cong-res~o pelo seu ca

racter conciliatorio. 

O programma ele es tudos, nelle esboçado, abrang-e, com a intensid ade po"si

vel, todos os conhecimentos que podem servir ele base a qualquer especblização 

scientifica, pondo á margem as sciencias em Yia de form ação e a(!uellas que 

demandam para a sua comprehensão a possança cerebral e o criterio da idarle 

viril. 

Si no ponto de vista do prog ramma de cur os é acceitaYel o substitutii'O, 

.melhor o reputa ainda a ommissão na parte em que r egula a funcção elo exame. 

O objectivo do " estudo para exame •·, isto é, a preparação para as provas 

int 1·m ecliarias ou finaes que tem produzido entre nós e em toda parte a clcca

dencia e a ru!na intell ectual ele gerações successivas, desapparece desd~ que. 

pelo art. 5", lL ascl.'nção ela classe inferior para a superior não clepend!" do ~le

mento aleatorio rl tuna prova, tnas resulta conjuntamente elo juizo elos mestres, 

das notas parciaes em provas repelidas do apreço elo poder e piritual deler;-aclo 

pela familia ao director em beneficio da educação. 

O substitutivo consagra neste ponto o que na Suissa se chanHL }JI'OIIIOÇ<io, 

que a Inglaten-a adoptou ultimamente a esforços elo Sr. Acland e que os n'luca 

cionistas modernos proclamam como snccedaneo ineYitavel do conclemnaclo 

c.rame ele passagPm . 

Enlr nós, j á o Esta do de S. l'aulo deu o bello ex emplo de estatuil-o para 

os -seus grmnasios no decreto n. 293 de 22 de Maio deste anno. 

Outra 1·antagem elo substitutivo está em haver altendido á circumstancia 

ele (JU<' o ensino secundario nem sempr e é um meio para os altos estudos. per-

Pa1 ecer da Com 
de I nstr. Pub. 
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1nittindo ass irn, no arl. 6°, !LOS a lun1nos que não se c1eslinan1 aos cursos supe

riores, se de~obrigarem de materias que não sej am indi spensaveis, como o latim, 

sem prejuizo da instrucção integral que a todos é d istr i bu ida igua lmente. 

Quanto ao processo material elo exam e ele madureza, o substitutivo tornou-o 

1i1ai. pratico e exequivel do qu e na reforma ele 1890. Esta, no louvav el empenho 

de apurar estudos séJ~ios, levou a ex igencia ao a bsurdo de impôr ao gyn1nasial, 

já com xam es finaes de todas as materias, novo exam e sobre cada uma clellas, 

·com prova escrip ta, or a l e pratica. 

Ass iri1, o alumno, candi dato ao bacharelado, teria ele desfilar em dias alteJ'

naclos perante sete bancas compostas de se te m embros ca da uma, par a ao cabo 

de todas as provas, isto ê, set e provas oraes, sete escriptas e tres pra ticas, p~lo 

menos, vêr-. e habiiltaclo pela maioria de notas boas, e n.ão por um juizo de 

conjunto em quo a demasia de suffic iencia em certas materias compensasse a 

insufficiencia relativa ele outras. 

l sto seria simplesmen te subst itu ir ao exa me 11w·cellacl.o 110?' )Jl'OJ>as snpces

sivas, o exame JJa?'Cell(l.(/0 110?' )J?'Ot>et s simulta neas - uma prova irrisoria por 

outra jnexequlvel. 

O substitutivo, porém, r clu zinclo o exame ao seu papel logico, simpli f i ca- lhe 

razoavelmente o processo: em t r es ou quatro d ias, conforme sej am ou não dis

pensaclas as oraes, o exan1 inando terá concluido as sua.s provas. 

Outra innova!;ão intr oduzid a pelo substitutivo e que m er ece os applau sos el a 

Commissão é a que d corre elo art. 7•, oncl'e vem defin ida a con1pet encia el o 

ensi no super ior para o julgamento elos resultados do ensino secundario , acloptanclo 

em nossa legislação escolar o alvitre já seguido pelas nações mais a cleantadas,. 

como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, onde os jurys elas faculclacl es 

e univer sida des é que verifi cam a capacidade dos asp irantes aos seus cursos. 

A investidura do ensino su perior no j ulgam ento elo ensino propecleutico, além 

elo effeilo de manter á a ltura elos seus d ever es o m agisterio secuncla rio , virá 

collocar em ig ualdade de circumstancias o ensino secundario o!ficictl e o 11C!r ti

·culnr, com o proveito elo reciproco stimulo e emulação. 

A desigualdade actual , que chega a er igir o ensino secuncl a rio official m 

juiz permanente elo particular, ê qu não pôde subsistir, nem se compadece com 

um regimen que pretende moralizar a instrucção e emancipa i-a ele privilegios 

ocl iosos e absur·cl os 

Si ólha rn1os para os cursos s uperiores e do prin1ei 1·o grão, não enco ntra

remos sem elhante disparate : as fa.cu lclacles li.v1·es não v i vem sob a tutela e de

pendencia elas ojficiacs. 

O substitutivo, atlendenclo a incl n. ás cliffi culdades ela transição elo r eg!men 

ex istente par!!- o proposto na reforma de 1890, sugger e, n as suas clisposiçõe: pro

-visor ias, a lg umas medidas que conciliam perfeitam ente o direito adquir ido p elos 

qt:e j tt. in iciara1n suas IH'ovas, pelos exan1es parcellados, e a u rgencia ele não 
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se prorop;ar a aclopção elo exam e de madureza, concli çJo ele moraliclaclP e ele

yação do ensino, além do prazo previsto no decreto n. 9 1 de 1 90, une o 

instituiu. 

]~xpl_icadas assirn Jig iran1ente as ra zões por que a Comrnissão entende pre

f erivel o substitutivo do Sr. Adolpho Gordo, cumpre, entretanto, assignalar que 

não pócle ser acce ita a tn eclicl a co nlicl a no art. 2°, e1n que tnancla 11 Supprimir 

desde jtL os cursos a nn exo s ás faculdades de direito de S. Paulo e elo H.ecifc ", 

porqua nto na discussão elo orçam ento do Interior a Cam ara r ejeitou proposta 

m enos radical ela Commissão ele Orçamento, que suggeriu o alvi tr·e de s nuto

rizar o Ooverno a transfer.ir aos Estados de S. Paul o e P erna1nbuco os cursos 

a nnexos ás facul dades de direito, m ed iante prévio accôrclo com os r espectivos 

goyernos locaes. 

J'\ão perm ittindo o art. 40 da Consti tuiçil.o r enovar, na m esma sessão l eg i~

lativa, projcctos rejeitados, a Commissão, pois, entende que deve ser eliminada 

do art. 2• a parte em qu e se refere á suppressão elos cursos annexos. 

A exemplo elo que foi estatuido na reforma elos cursos juriclicos, decr etada 

em outulJ r·o findo, a Commissão estatue tambem a appl icação el e penas, até a 

su sp ensão e a p erda ele todas as r egalias, pa ra os casos em que se verificar qu e 

os estn bel !lc imentos particulares pra ticam inegularidades ou 11ão col'l'esponclcm 

ao rn ereci1nento da equ iparação ao Gy1nnasio Nacional. 

A!-=Riln, con1 as en1endas que propõe e con1 os supplen1ento · que occo tTCI'em 

á sabedoria da Camara, julga a Commissão qu e el eve ser adaptado o substitut i vo 

do Sr . .Aclolpho Gordo e outros ao proj<>cto n. 205 A, de 1 94 e r ej eitadas todas 

as outras mendas e substituti v os. " 

Emenda.s apresentadas 21elc< Commissão de Insl1'1lcçci.o c Saude P11blica ao subs l i 

tz<t.ivo rLo 1·. 'Aclol ·pho GonLo <W 2J?'Ojeclo n. 205 A, d e 1894, em 3• disc nssrio 

1. 11 Ao arl. 2° s unot·iJnanl-se aR palavras - "suppriminclo-se os actuaes 

cursos annexos .. até o fina l do artigo. 

2." Ao art. 7° 16 1 accrescente-se: "podendo propôr as spg·uintes penas, 

desde q;r<' no instituto observar irregularidades na ministração rl o ensino : 

li) censura publica; 

b) suspensão por um ou dous annos ; 

c) perda de todas as r egal ias ela equiparação. 

3 . o Ao ~ 17 do m esmo a r tigo (7° ) , accr esc nte- se depois ela palavra inlwbi

lita ção: bem como, quando se tratar ela applicação ele qualquer el as P nas pre

vistas no paragr apho anterior, deve ndo o r ecurso ser interposto por intermedio 

do commissnrio e ser processa do de conformidade com o § 15 supra." 
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S. H. - Sala das Commissões da Camara dos Deputados, 10 de Dezembro 

de 95. ~ Oscc11· Godoy, Presidente. - P . Ve.·gne de .tl b1·eu. - Frederico S. Rol·

ges. - Ro,Z,·igues Lima (com restricções quanto á P emenda. art. 2•). - , [IIW

rico lle .1Jatl'os (com restricções quanto á 1' emenda relatiya ao art. 2•). - Si/v" 

Castro (com restric,ões .quanto á 1a emenda relatiYa ao art. 2°). - .4./mcicla 

Torres. 

SJDSSÃO DE 14 DE DEZEMBRO 

O Sr. Thomaz Cavalcanti: - Esoera,·a que os membros divergentes 

da Commis•ão de Instrucção e Saucle Publica, que deram parecer sobre o sub

stitutivo apresentado pelo nobre Deputado por S. Paulo, o Sr. A. Gordo. viessem 

explicar os motivos por que não conconlavam coi-n o parecer elaborado púla maio

ria ela Commissão. 

Entretanto, sem que nisso vii. cen tll·a a seus i ilustre· collegas. tal não acon

teceu; SS. EEx. não Yieram orientar a Camara em uma questão tão importante 

co1no esta. 

O substitutivo contém idéas novas que ainda não foram experimentadas. 

Pela simples leitura. que em 24 horas pôde fazer do projecto, \'iu qu ao 

lado de icléas novas e boas algumas, outras ha inacceitaveis. 

O projecto. além de regular o modo pelo qual devem ser feitos o' estudos 

nos estabelecimentos officiaes da Republica, regula o modo pelo qual devem ser 

feitos os estudos nos estabe lecimentos particulares. 

Talvez que o illustre Relator ela Commissão puclessP oriental-0 ele algum 

modo. pois o parecer limitou-se a dizer que as idéas eram novas e boas. 

O orador ia 1·equerer o adiamento, porque achando-se o project inespera

damente em 3• discu são. os Srs. Deputados não tiveram tempo de estud r a 

tnateria e recligit· as emendas que ·a cacla um approuvesse apresentar. 

Passa a examinar alguns pontos do project.o "· estudando o art. 1". critica 

::t distribuição das materias1 acreclitttnclo que ·quanto :7t.. 1nalhe1natica houvesse 

um erro de impressão, porque um project.o que vae estabelecer bases para todo 

en ino. tenha exclu ido da mathematica a mecanica. que lhe é pat·te integTante. 

Não comprehel\de ainda como se estabeleça a dualidade elo desenho geome

tl'ico ou a mão livre. pot·que um não pôde subsistir sen1 o outro. 

O modo por que está redigido o art. 1• impossibilita a acceilaQi\o •lo !'1'0-

jecto. 

Nota ainda uma lacuna que qualifica de imperdoaYel e é a clivi ão elo curso 

de hisloria natural. 

O projecto não obedece a utn systen1a, porque si acceita a lg·mnas mat ... ~ rias 

que fazem parte do cu r. o do Gymnasio, repelle outras, como o greg·o; e, uma 

vez que algumas dessas disciplinas são sacrificadas. não vê razão para qu e se 

conservem outra como preparatorios, as quaes devem se•· estudadas desenvol -
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viclan1ente nos Yarios cursos superiores, as ·in1 a zoolog·ia, a botanica. a tnine
ralog·ia, etc. 

Para simples conhecimentos rudimentares, não era nece sario incluil-as, por

quanto esses elementos j á são ensinados no curso pri1nario elo 211 g-rão. 

Além da cleficiencia que notou quanto á mathematica, no art. 1'', por ter 

sido incluida a mecanica sern a geometria geral, ha outra lacuna gue 11ão pôde 

deixar ele profligar, é a chorographia elo Brasil, visto como todos os paizes 

ex igem esse estudo especi a l relat ivamente aos es tudantes que têm ele matri

cular- e nos cursos superiores. 

I~ê o art. 4• e diz que não o comprehencleu, esperando que sobre elle se faça 

ouvir algun1 elos il1u..stres membros ela Con1n1issão, facto que talvez venha nlodi

ficat· o seu moC.o de sent ir. 

O art. 7o representa a construcção de um edifício novo em nosso paiz con

tendo idéas boas e acceitaveis e outras que não lhe yoclem mer cer o voto. 

O projecto exhorbita elo programma ele pacificação economlca elo acttoal 

Governo, porque crêa lagares exaggerada n1enle retnunerados. 

Heferc-se ao superintendente ele instrucção com o ordenado de 30 :0''0~ e 

aos clelegaclos nas cidades onde houver esses in titutos, cada um com 12 :000$ 

de vencin1entos. 

Essa creação é clesnecessaria, porque o superintendente nato ela instrucção 

é o l\Iinistro elo lnterior, que dispõe para isso ele uma r~partição especial em sua 

secretaria. 

Essa innovação poderá crear futu•·as complicações e estabelecer sarios con

flicto~. 

Concorda com o que dispõe o art. 5" elo projecto, porque realment a co nta 

elo anno é um estalão muito mais seguro para julgar ela capacidade do alumno 

do que o exame oral. H.epara, porén1, a abolição da prova esc t·ipta en1 algun1as 

cade iras, pois que o exatn e oral não basta para base de julgan1ento. 

Applaude a doutrina ele plena liberdade ele ensino consagrada no proj ~c to e 

conclue enviando á ?.1esa um requerimento ele adiamento ela discussão por tres 

dias uteis, e voltará então á tribuna para justificar amplamente as menclas que 

pretende offerecer á consideração da Camara. (.ilfnito belll >. lliHilo be111.) 

Vem á lVIesa e é l ido o seguinte requerirnento : 

Hequeiro que a eliscu são elo projecto n. 35, ele 1895, se j a adiada por tres 

dias uteis. 

Sala elas Sessões, 14 ele Dezembro de 1895. - 'J'IIoma;:; Cavalcmiti. 

O Sr. Presidente: - Não ha numero para se votar o •·equel'im ento do 

nobre Deputado. Declaro, po •·tanto, adiada a discussão pela hora. 

Fica a discussão acliacla pela hora. 
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SBSSÃO DE 16 DE DEZE.\lBRO 

O Sr. Thomaz Cavalcanti ( )leia or<lem) : - L mbro a V. Ex. que na 

ult ima s ssão apresentei um requerimento de adiamen to da· discu ssão elo pr·ojecto. 

O Sr. Presidente: - X a fôrma do Regimento são considerado· prejudi 

C'ados os r qu er imentos de adiamento si · não houver na Cam a ra numero legal 

para se proceder á votação. 

O SR. THOMAZ CAVALCA:-JTJ: - Peço então permissão a V. Ex. par'a renovaT 

o n1eu r querimento. 

SR. PRES !DENTE: Si não houver numero es tará o requerin1ento no 1nes1no 

caso uo anlet~or, e a Uiscussão do proj elo será encerra da si não houver que1n 

sobre elle use ela palavra. 

SR. THOMAZ CAVALC~N'rl: - Consicl ere i o assumpto o consider o de grar.cle 

magnitude. Impugnei a lg un s artigos do projec to e desej ava, como expu z quando 

orei na ultima sessão, apr sen tar a lgumas em endas. Não queria, porém,. proceder 

sem a necessaria madureza, islo é, queria apresentar en1endas que fossem acceitas 

pela Camara. 

Co nsu lto por isso a V . Ex. si , IJOr acaso não passar o r equerime11Lo de acUa

mento ctue tem de ser \'otaclo, como devo proceder. 

O SR. l'HESIDENTE: - V. Ex. deve enviar á :\lesa o seu requerimento de :ulia

mento fixando o tempo delle. 

A Mesa consultará immediatrul1 nte :1 Camara sobr e elle; si não houver 

ntunero legal. o requerimento estará prejudicado, corno si não xistisse; proseg-ue 

a discussão do projecto e, não havendo or·adores a discussão será encerrada. 

O SH. Trro~IAZ AVAL ANTI: - Pedi ela outra vez que me occupei do assumpto 

que alg-uns dos illustr es membros ela Commissão m e dessem explicaçõ s sobre 

a lguns artigos do proj ecto. 

Xo art. 11', por exemplo, encontrei algun1as duvidas que me pareciam con .. 

trarias ao proprio espi rito do autor do projecto. 

No a r t. 2°, ha tuna disposição inconstitucional qu e n1anda a.pos ntar lentes 

sem os preceitos que a Constitu ição estabelece. 

:-./o art. 4" encontro outra disposição que. como declarei na sessão passacla, 

não comprehendia. como ainda não comprehenclo hoje . 

.:-fo a 1·t. 7" existem diversas dispo ições novas qu e vão ser postas em pratica 

pela primeira vez entre nós e sobr e as quaes desej ava ouvir os illustre memb'!'os 

!la Comm issão ou os signata rios elo proj elo. 

Bra is to que eu pretendia r ep Lir ago ra, pela ordem , afim de v(;r sé con sigo 

que a lgu m me dê as ex1 licações de que necessito. 

g si ninguem usar da pala\Ta, peço licença a V. Ex. Sr. rresidente, para 

m e inscrever no debate. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (conti1t1umclo) vê- se na nec ssidade el e r epelir 

na sessão ele hoje o que cli sse na ultima, visto que não tendo sido pullli caclas 
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no Dial'i.o Ojficial as considerações que fez sobre o I' .:J j ecto alguns elos illastres 

signatarios elo projecto desejam ouvil-as, afim ele dar as explicações pedidas. 

Diz que a idéa do art. 1o é de estabelecer o ens ino integral como base elo 

ensino scientifico profissional que eleve ser dado n as escolas superiores. 

Nota, porém, qu e o intuito elo autor elo projecto não fica satisfeito, visto 

que as materias detalhadas no r efer ido art. 1° não contêm todas as partes inte-

• g rantes do ensino integra l por ella estabelecido. 

Assim é que n.ão se encontra nestas 1naterias a g-eon1etria g;era1, sem a qual 

não podem ser estudadas a m ecanica e a astronomia. 

Observa qu e, tratando-se elas línguas, ahi encontra-se a seguinte clisposiç>'i.o: 

jng-lez ou outra viva. 

Ora, este arb í trio que é altamente inconveniente, porque não sendo fixada 

a outra Jing-u a viva, não se pócle precisa.n1ente saber qual a. que eleve ser ensi

nada. 

Além deste inconveniente, diz que a dualidade estabelecida, traz como con

sertuencia a desnecessidade destas línguas, visto que, si o inglez póue ser sub

st ituído por uma outra lingua que seja substituído por uma c1 lias; si é neces

sa rio, seja conservado. 

Tratando de desenho, diz que tatnben1 não cornprehende con1o se consignou 

no projecto o desenho a livre mão ou geometrico, pois qu e, si um é necessario, 

não pócle ser substituído pelo outro, visto lJUe são inteiramente clifferentes. 

Combate o art. zo do projecto por inconstitucional , visto que manda aposentar 

com todos os vencim ntos os l entes çlos cursos annexos ás Escolas el e Direito. 

Para demonstrar essa asserção faz a leitura elo art. 75 ela Constituição, que diz: 

·• A aposentadoria só pô ele ser dada aos funccionarios publicos em caso de inva

lidez no serviço da Nação." 

Faz a critica do art. 4° e hoje, como na ultima ses. ão, declara que não o 

comprehe nde, visto que não sabe como a musica vocal possa substituir o ensino 
integral. 

A um apa.rte elo Sr. Deputado Aclolpho Gordo, r esvoncle que deseja vêr con

signada no ensino preparatorio, não só a musica como todas as artes estheticas, 

visto que no ensino das sciencias. clesenvolvenclo-se a intelligencia, prejudicarta 

o desenvolvimento elo sentimento si não houvesse a cu ltura. de ·sas artes. Por 

isso , repete que s i tivesse de organizar um curso integral collocaria nelle todas 

as artes estheticas, não para preparar professol'es, mas para. desenvolver-lhes os 

sentimentos affectivos. 

Combate a Cl'eação da superintenclencia do en sino e de seus cleleg·ados, não 

só por julgai-a inuti l , como ele encontro ao prog-ramma de economia elo Governo. 

A proposito do assumpto. faz algumas considerações sobre os funccionarios 

publicos investidos ele certo's cargos ele importancia que esqu ecem-se pertencer a 

um i\~iniste1:io e dirigem-se ao Sr. Presidente da Republica, clirectamente. 

Assim, pois, vê nesta creação futuros conflictos en tre o superintendente elo 

ensino e o :11i ni stro elo Interior. 
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Além disso, parece-lhe que existindo nesse Ministerio .:..na direcção ele instru

ccão publica, com chefes e diversos funccionarios, não vê a .necessidade dessa 

Cl'eaç.ão. E con1 os grandes vencimentos que lhe são dados, julga que será un1 

verdadeiro chamariz, não dos compet ntes, mas dos afilhados; e deste modo, 

longe ele ser util, esta creação é inteiramente ilnproductiva. 

Depois disso, volta á apreciação das materias ele que trata o art. 1•. 

Para dar uma orientação segura á opposição que pretende fa?.er sobre as 

materias que devem constituir o curso integral, declara que o estnclo syste11wtico 

tlas scienoias ['nnclament.aes. não consiste e•m, ja.;jeJ' n?Jta sé1·ie ele cn1·sos CS1Jeoi(l.es 

sobre ccHla 'lt.?n elos ?'CLmos (l~s conhecirnentos humanos_, e sün u1n.a. sé?'iC ele estuclos 

p;·é1:ios !las cl'ive1·sc1s sciencias q11e se1'Vem ele base a conhecimentos ;·eaes e posi

tivos, <lanllo 1!111(1 irléa {!e1·af elo hornem e do ?IWnclo . 

Trata da collocação que deve ter cada materia no curso integral e mostra 

como torna-se necessaria a seriação estabelecida com as sciencias fun:lamentaes 

e diz que tão necessario é ao homem o conhecimento da mathematica, physica 

e chjn1ica, co1no da bio!ogia, sociologia e 1noral, porc1ue si aquellas t ratam do 

conhecimento elo mundo e.'<.terior, estas dizem respeito ao conh~cimento do h mem 

e ela humanidade, int rmediario indi.spensavel entre este e a.quelle. 

Faz algumas considerações sobre a emenda substitutiYa que pretende apre

senta r ao art. JO, não só para restabelecer ma terias que já existindo no ensino 

do Gymnasio Nacional~ não fora1n consig·nadas no projecto, como para detalhar 

a materia ele cada anno. mostrando nessa occasião que, pe'o plano que apresenta, 

o curso ficará reduziclo a cinco annos, sem comtuclo sobrecarregar cada um clelles. 

Tratava ele justificar cada uma das materias de sua emenda, quando foi 

interrompido pelo Sr. Presidente, por haver numero no recinto para proceder-se 
{ts votaç-es. 

Fica a discussão interrompida até a conclusão ela Yotação das materias da 
ordem elo clia. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti: - Sr. Presidente, antes ele entrar na elis
cussão do projecto, You fazer uma consulta á Mesa. 

Depois que a Mesa annunciou o resultado ela ,·otação, declarando estarem 

presentes 106 Sr!<. Deputados, entrou o Sr. Deputado Carlos Jorge e a seguir os 

Srs. Deputados por Minas, Lamounier Godofrec!o e Ribeiro de Almeida. 

Portanto, ficaram existindo no recinto 109 Srs. Deputados, numero sufficientc 
para se poder v o tru·. 

Pergunto a V. Ex. o que ha a faze1· nesse caso? 

O Sr. P reside nte: - Procedendo-se á chamada verificou-se haver no 
1·ecinto 105 Srs. Deputados, com o Presidente 106, e não havendo nt1111ero para 
proseguirem as \'otações, fica V. Ex. com a palavra. 

O Sa. THOMAZ CAVALCANTI: - Neste caso, para dar a prova que ha numtero 

na Camara, requeiro o adiamento da discussão elo prcjecto, para a qual v. Ex. 
~tcaba ele dar-me a palavra. 
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o SR. NtLO PECA.NHA: - Os Deputados que se relira.rem assumem a r espon

~abill dade de seu :teto. ( .Apm·tes.) 

O Sr. Presidente : -V. Ex. tem de mandar á Mesa o seu requerimento 

por escripto. 
Vem á Mesa e é lido o seguinte requerimento: 
R equeiro o a diamento da discussão elo projecto n. 35, de 1895, por tres dias. 

Sala das Sessões, 17 de Dezembro ele 1 95. - Thomaz Cavnlcant i . 

O Sr. Presidente: ~ Vou ~ubmetter a votos o requerimento do nobre 

D eputado e proceder á contagem. 
Si acaso se verificar que não ha numero, não procederei li chamada, uma 

vez que a votação nominal anterior implicitamente constitue uma chama da. 
Posto a votos o requerimento do Sr. Thomaz Cavalcanti, v erifica-se não 

haver numero para votar, pelo que fica prejudicaclo o mesmo requerimento. 

Continúa a discussão do projecto n. 35, de 1895. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (1Je1a o1·dem): - Sr. Prtlsidente, V. Ex. sabe 
quanto sou submisso â.s resoluções ela Mesa; mas não posso me conformar com 

a deliberação da Mesa neste momento, porgue a praxe é esta: desde que, proce

dendo-se a uma votação, verifica-se não haver numero, faz-se a chamada, uma, 

duas, tres e quatro Yezes. Declaro que, depois da declaração da í esa, de que 

havia na Camara 106 Srs. Deputados, entraram mais tres Deputados, cujos nomes 

citei; por cons guinte, existe numero no recinto. 

Não se póde obrigar um Deputado a tomar parte em certa votação, mas 

agora que se trata de nova votação poderá tomar parte. Si , pois, V. Ex. tocar 

os tympanos, chamando ao recinto os Deputados que estão na Camara, mas fóra 

elo recinte, poder-se-ha vo tar, pois que na Camara existem 114 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente: - A :\lesa j â. decidiu a questão. Prosegue a discussão 
do projecto n. 35 e continúa com a palavra o Sr. Thomaz Cavalca nti. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti vem continuar as considerações interrompidas 
hontem sobre o projecto. 

A emenda que pretendia apr esentar ao ar t. 1• consignava não só as materias 

relativas ao ensino secundario no Gymnasio Kacional, como ainda .as materias 

que são exigidas para o curso superior de nossas escolas. 

P assa a justifica r as r~zões porque conseryam as materias que constituem 

o actual programma do Gymnasio, e as razões por que eliminou algumas llnguas. 
Quanto â. collocação da arithmetica, algebra, geometria preliminar e geral; 

m ecanica e astronomia, physica e chimica, nã o faz o orador mais do que repro

duzir o substitutivo em discussão. 

Observe., porém, que a biologia, a sociologia e moral , em um curso integral, 
são tão nec:essarlas quanto as que acaba de mencionar. 
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Todos sabem que a biologia divide-se em duas partes - uma estatica e outra 

dynamica. Tratando a ·primeira da systematização snccessiva dos tres gr·áos no?·

maes da analyse estMica, ca.niCte?··isanclo os elementos, os tecidos c os o1·gãos; 

assim como instituiclo a hier·m·chia vital afim de ligar a vegetabilidade 1JI'OPI'·ia

ment.e clita á lmmaniclacle seg1mclo a sér·ie ele gr·áos que com7J01·ta c• animaliclacle; 

em resumo, dar leis geraes de anatomia. 

A dynamica ou a physiologia nos ensina as leis fundamentaes da vida vege

tativa, isto é, a de renovação, desenvolvimento e de reproducção; as leis !unda

mentaes de animalidade - lei do exercício, do habito e do aperfeiçoamento; a 

lei de hereditariedade; as relações necessarias entr e o organismo e o meio em 

que vivemos; e, finalmente, o estudo geral da modificabilidade vital fundada sobre 

as modificações quaesquer da ordem universal. 

A um aparte do Sr. Bueno de Andrada, diz que o projecto assignad(l por 

S. Ex. consigna botanica, zoologia e physiologia humana, sem consignar as leis 

fundamentaes destas mesmas sciencias. 

Tratando da sociologia, diz que lia ensina as theorias da propriedade, da 

famil!a, da linguagem e da sociedade, em sua parte estatica; e na parte dynamica, 

a marcha ger·al da humanidade desde o fetichjsmo, passando pela theocracia, 

atl! á tríplice transição que compl tou a iniciação accidental. 

Pergunta o orador si estes conhecimentos não são indispensaveis a todos os 

cidadãos que desejam saber qual a posição que occupa no nosso planeta. 

Declara que assim se pronunciando não obedece sinão ao desejo que tem de 

vêr a mocidade de seu paiz estudando materias uteis e indisoensaveis á su a con

dição humana. 

:-<'ão vê o inconveniente no estudo das theorias do cerebro, da humanidade, 

da unidade, da vitalidade, da intelligencia e da actividade, em todos os detalhes 

In tegr·antes. 

Considera estes conhecimentos como base fundamental para o ensino :;uperior 

das colas scientifico-profissionaes, não só como elemento material como pelo 

desenvolvimento mental. 

Com estes estudos desenvolvemos o methodo de filiação sociologica e de 

compar·ação biologica, do mesmo modo que com o estudo das outras sciencias 

desenvolvemos o da experimentação physico-chimica, da observação astronomica 

e da deducção mathematica, não esquecendo o methodo subjectivo desenvolvido 

pela moral. 

Sustenta que é tão necessario ao ensino integral o estudo da mathematica, 

a tronomia. physica, chimica, como o da biologia, social e moral. Entretanto, se 

tivesse de reformar o ensino publico com intuito positivista, como diz o nobre 

D pulado por ·S. Paulo, principiaria por eliminai -o do domínio official; porém, 

como se trata da reforma de uma lei regulando disposições constitucionaes, vê-se 

na necessidade de combatel-a por insufficiente e restabelecer no ensino do Gymna

sio as materias que ahi já eram ensinadas. 

Prefere conservai-as taes como se acham a f azer uma r eforma incompleta e 
anarchlca. 

Eram estas as consideraçõ s que tinha o orador a fazer. (Muito bem.) 



São !!das, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seguintes 

emendas: 
Ao substitutivo do Sr. Adolpho Gordo. (Projecto n. 35, de 1895.) 

Ao art. - a) onde se diz - da ingleza ou outra viva - diga-se da lngleza 

e allemã. 
b) onde se diz- e do desenho a mão livre ou .geometrico- substitua-se o 

- o - ou - por - e. 
Ao art. 2•. Supprima-se o final a partir de ·- cujos membros vitallcios 

até o final - na provisão do seu ensino. 

Ao art. 3• paragrapho unico - onde se diz - em 1896 - diga-se -

em 1897. 

Ao art. 8• a) onde se diz - pelo prazo de cinco annos - diga-se - pelo 

prazo de quatro annos, terminando o primeiro período a 31 de Dezembro de 1898 

- supprimindo-se o -resto. 

Ao art. 11. - Accrescente-se - in t ·ine - sujeitando-o, porém, nessa parte 
antes de pôr em execução a approvação do Congresso. 

S. R. - Sala das Sessões, 17 de Dezembro de 1895. - Medeiros e Albu

qum·que. 

O Sr. Bueno de Andrada: - P eço a palavra. 

O Sr, Presidente: - O nobre ·Deputado já fali ou as vezes que tinha 
direito pelo Regimento. 

O SR. BUENO DE ANDRADA: - F aliei duas vezes na discussão do projecto ; não 
das emendas. 

O SR. PRESmENTE: - O projecto está em discussão com as emendas, mas 

a discussão é a mesma. 

O nobre Deputado, tendo já fallado duas vezes, embora a discussão tenha 

sido adiada, não póde fallar mais. 

O SR. BuENO DE ANDRADA: - Acho que ha uma especie de tyrannla, ma8 
submetto-me a ella. ( • ) 

Emenda 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a vo- !Encerramento da 
tação. discussão 

""r 
SESSÃO DE 30 DE JUNHO (189 6) 

) 

O Sr. Presidente: - A discussão deste projecto n. 35 A foi encerrada 
frJ 17 de Dezembro de 1895. O projecto primitivo era o seguinte·. 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a expedir novo regu lamento t>a.ra 

o Gymnasio Nacional, etc. 

( •) Em seguida falia o Sr. A. Gordo, cujo discurso não consta dos Annae.t. 
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•- -- :No i! curso -da ~~ ciscussão deste projecto foram apresentados tres substitu

t'vt·s. Um pelo Sr. 1\ledeiros e Albuquerque; outro pelo Sr. Costa Azevedo e 

outnJ Cinalmente pelo · Sr. Adolpho Gordo. 
De accôrdo com a deliberação da Camara fo i o projecto com todos estes sub

stllu-tivos e emendas ao projecto principal enviado á Colhmissão respectiva, a 

Ctt,a! deu parecer, opir.ando do seguinte modo (lê) : 

··"Se olharmos para os cursos superiores e do primeiro grão, não encontr a 

r 0r..o>; semelhante disparate : as I?actt!clacles Hv1·es não vivem sob a tutela e de

PE-l odtnciu das ·o!fieia-es . 

( • sub:>titulivo attendcndo ainda ás difficuldades da transição do regimen 

e:>.;stcnte para o proposto na reforma de 1 90, suggere, nas suas disposições pro

visol"ias, algumas medidas que conciliam perfeitamente o direito adquirido pelos 

t; trC· já · iniciaram suas provas, pelos exames parcellados, e a urgencia de não se 

tJ"t>rogar a a dopção do exame de madureza," condição de moralida de e elevação 

do ensino, além uo pr:tzo previsto no decreto n. 981, de 1890, que o instituio." 

Explicada assim ligeiramente as razões por que a Commissão entende pre

fet·ivel o substitutivo do Sr. Adolpho Gordo, cumpre, entretanto, assignalar que 

ni ó· ~Jódc. ·set· aceeita a medida contida no at·t. 2•, em que manda "supprimir 

desde já. os cursos annexos ás F aculdades de Direito de S . Paulo e de Recife ·•, 

poJ qt!anto na discussão do orçamento do Interior a Camara rejeitou proposta 

menos radical rla Commiss:io de Orçamento, que. :;;uggerio 0 alv.\tre de "se a utori

«ar o Governo a tr ansferir aos Estados de S. Paulo e Pernambuco os cur sos 

aPnc?xo!> âs Faculdades de Direito, mediante pré\·io accôrdo ocm os r espectivos 

Governos locaes". 

Não permittindo o art. 40 da Constituição r enova t•, na mesma sessão legis

lativa, projectos r ejeitados, a ommissão, pois, entende que deve ser eliminada 

de art. 2° a parte em que se refere á suppressão dos cursos annexos . 

A ~:xemplo do que foi cstatuido na r eforma dos cursos jurídicos, decretada 

err, Outubro findo, a Commissão estatue tambem a applicação de penas, até á 

&••spensão e a perda de todas as regalias, para os casos em que se verificar .que 

o:.: estabelecimentos pa,rticulat·es praticam Irregularidades ou não correspondem 

ao merecimento da equiparação ao Gymnasio Nacional. 

"Assim. com as emendas que propõe e com os supplementos que ococrreram 

â sabedoril:L da Camara, julga. a Commissão que deve ser adapta do o substitutivo 

do Sr. Acl.olpho Gordo e outros ao projecto n. 205 A, de 1894 e r ejeitadas todas 

as outras emendas e substitutivos. " 

0 Sr. V~rgne de Abreu: - Sr. Presidente, eu fui relator da Commissão 
cpe o· ánnó passado apr esentou o parecer que está em votação e, portanto, peço 

V. Ex. para f:..zer uma consideração â Camara. 

· 'Está no espirito de toda a Camara que esta parte do parecer relativa aos 

cursos annexos não tum mais razão de ser na presente legislatura, porquanto 

a Cc-mmissão da Camara terminou o anno passado . Cr eio, portanto, que a Ca

IJ.;&_p~ _está liv re para votar como entender esta parte, 
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J Sr. Thomaz Cav alcant i (1Je7a onlem): - Sr. l?res rdente, na ultima 

c i~cussão df'ste projecto foram apresentadas emendas, uma dellas do Sr . Me

õt iros e Albuquerqu e, que não vejo junta ao proj ec to. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex . veja bem que estão todas no projecto. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI: - Além disto, Sr . Presidente, eu, como V. Ex. 

d i ~~e. considero est e projecto de ~!ta importancia e por consegu'nte quero dar o 

meu voto com consciencia e este voto não pôde ser em desaccõrclo com o pr o

g; amma apregoado pelo illu str e chefe do Partido Republicano Federal, em que 

pr etende, e muito bem, cortar despezas que são inteiramente inuteis . 

O projecto no seu art . 8° crêa um novo Ministerio, porque cr êa uma super-

intendencia gera l da instrucção publica. 

O SR. PRESIDENTE : - V. Ex. está cliscu tindo o projecto. 

(l SR. THOMAZ CAVALCANTI: - Eu CJUero justificar O meu voto. 

O SR . PRESIDENTE : - E u não posso abrir uma nova discussão sobre a ma

l ~ri9. do p1·ojecto que está encerrada. V . Ex. só . pôde usar ela palavr a para le

Yamar uma questão de ordem, no intuito de bem encaminhar a votação. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI : - E' exactamente isso que pretendo. Estou 

dizendo que o projec to foi votado o anno passado e ninguem se lembra mais do 

qu2 aqui se passou . 

O Sr<. PRESIDENTE : - A Camara recebeu o projecto com todas as em endas 

:?- jt. o leu . 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI: - Este projecto consigna despezas que acho 

inuteis, como seja. a creação de um superintendente com 20 :000$ e mais um nu

mero i! lim itado de delegados com 12:000$ cada um. 

Não posso, pois, votar este projecto. porque estou de accõrdo com o pro

g ra rnma do partido apresen tado pelo illustre leacler e chefe e sustentado pela 

C'amara. 

O Sr. Pres idente: - Salvo deliberação em contrario, vou pôr a votos em 

primeiro lugar o substitutivo offerecido pelo Sr. Adolpho Gordo . Se esse sub sti 

tutivo não fô r acceito, ir ei successivarnente submettendo a votos os outros. 

O projecto está impr esso e distribuido, e por ser longo a Mesa dispensa-se 

ue o ler. 

E' l'os to a Yo tos e r ej itado o substitutiv.o offerecido pelo Sr. Adolpho Gordo 

ao m·ojecto n. 35 A, ele 1895. 

São consicl<>raclas prejudic:ulas as emendas offer ecidas ao substitutivo do Sr. 

Adolpho Gordo. 

São succes::ivamente 11ostas a votos e reje itadas as emendas offe1·ecidas ao 

projecto n. 55. de 1895, pe los Srs. Bueno de Andrada, Augusto de Freitas, Me

dei t os e Albuquerque, Costa Azevedo e outros. 

E' posto a votos e r 0jeitado, em. 3" discussão o projecto n. 35 A, de 1895, 

sobr e as emendas offerecidas na 3• discussão do projecto n. 35, deste anno (nu

~noro 205 A, el e 1894), que autoriza o Governo a rever o r egulamento e pro

g r amma ele estudos do Gymnasio Nacional. 

-- .... 

Votaçã o 





SENADO FEDERAL 

SESS.\0 DE 20 DE AGOSTO (1 97) 

11 Commissão de Instrucção Publica examinou a petição dos lentes e pro- Parecer da Com 

fessores do ymnasio Nacional no sentido de lhes ser contado o tempo effectivo de lnstr. Pe~b . 

de· serviço de accOrclo com a lei n. 230, de 7 de Dezembro de 1 94, e 

Considerando que é justa a pretenção dos dltos lentes, por isso que o ar

tigo 37 do Codigo de Ensino Superior (decreto n. 1.159, de 3 de Dezembro de 

1 ! 2), que alterou as disposições do decreto n. 1.075, de 22 de 'ovembro de 

J, 90, já foi revogado, em relação aos lentes dos Institutos de ensino superior, em 

be.u da uniformidade no modo de contar-se o tempo d serviço para o calculo de 

accrescimo de vencimentos ou de jubilações, que actualmente é regulado por 

ac;uelle decreto n. 230: 

Considentndo que o Governo, em seu relatorio, reconheceu a convenlencla 

tksta llH:dlda, por facil itar o processo admlnlstrath•o, e considerou justa a equi

Jl?.l ação das condições de provimento, exerclcio, vantagens e direitos do magls

terk• official, que n:io mais se comporia de corporações sob este ponto de vista 

S•'ParadaE e sujeitas á legislação desigual; 

Considerando que, ainda em bem da uniformidade em r !ação á vltallêiedade 

<'os cargos do magisterio, foi determinado pelo decreto de 30 de Outubro de 1 94, 

QUE. o tempo foss'l contado, para todos, desde a data da posse e exercicio; 

Consideran<lo que o tempo de seniço de magisterlo era pela legislação an

terior contado de modo l~rual para todos (decreto de 19 de Abril de 1 79), e não 

na motivo que justifique a differença odiosa em relação aos lentes do Gymna

sio l\acional : 

E' a Commlssão de parecer que seja deferido o requerimento dos ditos len-

te~ e para este fim offerece á consideração do Senado o seguinte projecto: 

O Congresso X acionai decreta: 

Art. 1. o O tempo de serviço effectivo dos lent s e professores do Gymna

sin "'acionai será contado de conformidade com as disposições da lei n. 230, de 

de Dez~mbro de 1 94, U 1° o 2°. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commlssões, 19 de Agosto de 1897. - Aql<ilino do Ama1·al. - Vir

Uilic Damazio. 

Projecto 
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~ESSÃO DE 23 DE AGOSTO 

O Sr. Ram iro Barcellos diz não lhe constar que seja cidadão a lgum 

obrigado a ser profes~or do Gymnasio Nacional. 

Todos os que se têm proposto a leccionar; nesse estabelecimento · de . ensino, 

obtendo uma cadeira por nomeação ou concurso, ao assumir as respectivas fun 

cçues. ficam sabendo quaes as condições que regulam o seu trabalho e destino. 

Reclamar agora contra as· leis, já existentes, na occasião em que se propu

zerzm ao lugar, e pedirem sejam equiparados quanto á contagem do tempo para 

a aposentador ia dos lentes das academias, não parece razoavel ao orador . 

A lei confere aos lentes dos estabelecimentos superiores de ensino neste paiz 

certas vantagens para a contagem do tempo, mas o preparo, a despeza de tempo, 

de capital e o esforço indispensavel para ser convenientemente exercido o lugar 

de lente de uma academirr não é igual ao que deve ter um cidadão pn,ra ensi

nar humanidades . 

Não sabe o orador por que a Commissão foi tão benevola, aconselhando se 

&l•r licasse aos professores do Gymnasio Nacional o mesmo prinCipiO que apro

Véi t~ ao~ lentes catl1eclrat;cos das academias, porque, evidentemente, o preparo, 

o capital e o tempo gasto para conseguir a cadeira não se podem equiparar . 

C0mo 11ois, attender ao pedido, do qual, além do mais, resultaria despeza para 

o Thesouro? 

~ão ha justiça nem injustiça em deixar os professores do Gymnasio nas con

d içõe~ ~m que se acham, po rque quando tomaram posse das cadeiras que occupam 

submetteram-se ã lei que regulava a materia. A reclamação, depois de itwestl

do:· dos seus lugares, pensa o orador que não deve ser attendida . Esta é que 

é a verilade. 

E como a lei importará augmento de despeza, vota desde já contra o pro

jecto, por isso que elle não envolve um principio de justiça, tal como entendeu 

a Commissão. 

O Sr. Aquilino do Amaral: - Sr. Presidente, a unica razão que im
pellio a Commissão de Instrucção Publica a submetter á consideração do Se

nado o projecto ora em discussão foi um sentimento de justiça e de equidade em 

at ender aos justos fundamentos com que os professores do Gymnasio Nacional 

pediram ao Senado fosse o seu tempo effectivo de serviço contado do mesmo 

n.odo peio qual se o conta aos outros membros do magisterio publico. 

Em época anterior ao Codigo do Ensino, devido a Benjamin Constant, o 

tf mpt effeclivo ::lo scrviç0 para todos os membros do magisterio publico era con

t P.do uniforme e igualmente. 

N5.o se estabelecia d\stincção entre lentes e professores dos cursos superio

r eJ e secundarias; as condições eram as mesmas para lodos. 

Mais tarde, o Codigo do Ensino CI·eou uma restricção a este principjo ge

ral estatuinoo que mesmo para os profE:ssore:, élos çursQs de ensinQ superior lJ 
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• .n.po de serviço fosse contado de um certo modo, n ão incluído na legisla

çã<' anterior. 

neconl1eccu posteriormente o Congresso não ser razoavel estabelecer aquella 

restricção 1l legislação anterior, pois nada a justificava ou autorizava, e deter

rr-inc.u, por outra lei, que o tempo el e serviço para os lentes fosse contado de 

co:J.fornJidaclc com o regulamento de 1 ~79. 

• Em relaç:'í.o aos profP.~sores do Gymnasio Nacional, o decreto não c1iHse 

pJluvra. 

O~ profes~ores do Gymnasio Nacional entendem, porém, que as razões que 

imluziram o legi ·Ia dor a estabeleceor .restricções ao ,decreto n. 230, de 1894, na 

p>..rte relativa aos lentes dos cursos superiores, são as mesmas que prevalecem 

em relação aos professores elo Gymnasio Nacional. 

Que r azão õetermiila a exis tencia destes favo1·es negados aos profesEores do 

Gymnasio? 

O SR. RAMTRO BAllCELLOS : - Os lentes das academias têm outro preparo . 

O SR. AQUILJ"O DO AMARAL: - V . Ex . estâ. enganado, os professores do 

Gymnas:o tambem têm um curso ... 

O SR. ·RAMIRo BARcm.r.os: - Mas de humanidades. 

O ·SH : AQTJILINo DO ;\MAR AL - . . . tambem são nomeadÓs em virtude de 

cct.ct~ rso, tamben1 passam por um exame. 

O SH. RAMmo BARCELLos: - Mas 11ara ensinar humanidades um professor 

nã .. car!!Ce ele tanto tempo, de tanto capital, de tanto ('Sforço como deve t~r um 

:entl· Lle aca demi~t . 

O SR. AQUILJNO or- AMARAL: - O Governo enten deu que, a bem da nnifor

midacle das promoções, licenças e mesmo direitos do magisterio publico, era de 

toda a c-onveniencia ~ i•J"tiça que fossem niveladas as condições dos membros 

do magisterio jâ. em relaç'io ao ensino secundario, j á acerca do ensino supCI'ior. 

Foi esta a opinião elo Governo . 

C Sh . RAM IRo BARCNr.r.os: - Ahi ha injustiça para os outros. 

O Sll. A•;;tTJLl:->!o DO AMARAL : - E, Sr. Presidente, não deixa de ter r azão 

o Gcverno, opinando tle~t<' modo, por isso que os professores do Gymnasio, ao 

contr ario do que diz o h onrado Senador pelo Rio Grande do Sul, têm um curso 

lr..rr.hem de materias suprriores como philosophia, histeria, mathematicas, etc . 

Por consequencia, muit:u; das materias hoje leccionaclas no Gymnasio acionai 

são tan1bem profcs.sadas no ensino superior. 

ü SB . RAll'flRo BAllCEI.Los: - Mas não se exige diploma . 

O SH. AQUIL1No Do AM.\RAL: - Isto de exigir ou conceder diploma é uma 

Clll<'Ftãc. arena~ f'111 r0lação á contagem à e tempo. 

Os lentes dos C!lrso~ superiores podem ter outr as regal ias e vantagens que 

11ào a:: elo Gymnasic Nacional, mas relativamente á contagem do ten1po para a 

jubiiRçiio ou melhoria de vencimentos, não comprehendo absolutamente que um 

l~r.te ela esco la superior preste melhores serviços durante 15 annos do que du

fr•lllf; ·tt· annQs presta \lm professQr do Gymnaslo Naciona,!. 
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O trabalho, as horas do serviço, a necessidade dà estudo são as mesmas, qual 

a razão portanto para querer distinguir uns 'dos outros? 

O SR. RAMrno BARCEI.LOS: - A m eu ver o tempo, o esfo rço, o capital de 

que carece um individuo para ser lente de uma academ ia é muito maior do que 

o P.xi;;·idQ para ser professor do Gymnasio. 

O SR. AQurr.rNo DO AMARAL: - Desde o tempo do Imperio as condições d<:f; 

professores do Gymnasio Nacio'hal, então Imperial Collegio D. Pedro II, er am 

equ iparadas ás dos professores dos cursos superiores . 

Como já disse, isto foi modificado em relação mesmo aos lentes dos cursos 

superiores. 

Mais tarde o Congresso r eformou esta · restricção, e estabeleceu que o tempo 

foss·~ contado para os 16n tes dos cursos superiores com maiores vantagens do 

qu<> para os professores do Gymnasio Nacional, e a differença é que os lentes 

:lc~ cursos s uperiores podem contar para o tempo do magisterio serviços geraes . 

O Sn. H.AMIRO BARCELLOS: - Isto é para to doa. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL: - E' a unic~ differença. 

No caso do8 professores do Gymnasio Nacional leccionarem ~ prestarem tam

bem ~erviç;os publicas de outra natureza , a lheios ao magisterio, qual a razão por 

que hão de ser excluído!' do direita que se r •lconhece aos professores dqs cur

sos superiores? 

0 SR. RAM IRO BARCELLO~ dá um aparte. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL: - Não se trala de professores primarios. 

O :1obre Senador sa.be perfeitamente que para os professores do ensino pri

mario a exigencia de materias para o exame é muito limitada; não é a mesma 

en: relação aos len tes e professores do Gymnasio Nacional . 

C SR, RAMIHO BARCELLOS: - Compare-os V. Ex. com a~ academias, e ba 

d" achar a mesma clifferença. 

O Sn. AQUILINO DO AMARAL: - O Congresso já havia r econh ecido a nterior

m• nte, e em relação á vitaliciedade, que o tempo fosse contado igualmente para 

os lentes do Gymnasio Nacional, como para os lentes dos cursos superiores; isto 

é, r econheceu que esse tempo devia ser contado da data da posse e de serviço, 

tf:l' lO para uns como para. outros, e que, em relação ao t empo de exercício, os 

lcJJtes elo Gymnasio são equiparados ao~ dos cur sos su.periores. Portanto, qu a l a. 

raxão por .que a con tagem do mesmo tempo deve ser feita, para uns, isola:da

r.· ente, e para outros conjunctamente com serviço publico de outra natureza,? 

Não vejo qual a razão. E' uma verdadeira iniquidacle, uma in justiça. 

Os professores no G~·mnasio Nacional prestam grandes serviços, lanto como 

os lentes dos cursvs superiores. 

Eis a razão, Sr. Presiden te, por que a Com missão entendeu que devia apr e

Sfnrar ao Senadn um projecto, que significava o deferimento da petição dos pro

fessores do Gymnasio ]:';acionai, não. só porqu e, em relação a o tempo da vitali

ciedade, já ell es haviam sido equiparados aos lentes dos cursos superiores, com o 

ainda porque, tendo sido concedidol outros favores, era uma in justiça incluir 

umramente o de poder em elles contar, juntamente com o seu tempo de serviço no 
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roaslsterlo, quaesquer serviços de outra natureza que porventura houvessem 

prestado. 

Se- t~es funccionarios têm o direito de contar o tempo de serviços semelhan

te~. pela i el das aposentadorias, qual a razão de se negar aos lentes do Gymna.

s!., Nacional o mesmo direito, a mesma garantia? 

De mais, a propria Escola das Bellas-Artes jà foi, em virtude de r eclama

çã.c sua, equiparada aos cursos superiores, 

Os seus professores têm as mesmas garantias qu~ os lentes desses cursos. 

Entretanto, poder-se-ha dizer, com justiça, que os serviços prestados pelos 

lentes do Gymnasio acionai são inferiores a serviços prestados pelos professo

res da Escola de Bellas-Artes? 

Não, absolutamente, porque V. Ex. sabe perfeitam ente, Sr. Presidente, que 

na Escola das Bellas-Artes, se ha professores qu e ens inam materias importan

tes, .:>orno esculptu ra e pintura a oleo. ha tambem professores que professam 

ma teria de humanidades, habilitando desta arte os alumnos ao curso s uperior . 

Com!!, porém, não ha distincção, a constquencia é qrre esse:s professorõS são 

equiparados, em tudo, aos lentes das escolas superiores. 

Qual o motivo, pois, por que aquelles que professa111. disciplinas m enos im

portan;.e:;o do que as ensinadas pelos lentes do Gymnasio Nacional hão de ser 

e.Juiparados aos lentes elos cursos supGriores, b os do Gyr.masio Nacional h11o 

tlr ser destituídos desses direito? 

Não vejo razão para sa negar a uns direito reconhecido a outros, em pari

dade ele circumstancias, e at~ quando as condições ele alguns elos lentes do 

Gymwtsio Nacional são superiores às de alguns dos lentes da Escola das Bel

lar-Artes. 

Entretantl!>, Congr esso equipa rou-os . não só em relação à vitallcleelade, 

:cmo em relação á contagem do tempo de serviço, para entrarerr, no gozo de 

certos favores. 

Por exemplo, quan do tiverem 15 annos de servlç6. , terão um certo augmento 

d~ vencimentos. 

Para todos esses lentes concederam-se esses direitos, mas para os do Gym

nasic • 'acionai nada se concede e contesta-se seja sequer de equidade a con

cessãc das mesmas vantagens. 

Em todo caso, a medida lembrada pela Commissão de Instrucção Publica 

não só é de justiça, diantE' das ligeiras considerações por mim expandidas, como 

jà foi reconhecida pelo Governo, que estudou a materia e apresentou sobr e ella 

longo :relatorio. 

Ha mesmo grande perturbação no serviço administrativo, diante desta des

ig ualdade na legislação. H a uma legislação para os lentes do Gymnaeio Na

cior.al; outra para os lentes das escolas superiores e legislação para os lentes 

da Dscola das Be11as-Artes. 

Ora, esta differença perturba, como disse, o serviço administrativo, por 

laso que para uns é precizo contar o tempo de um modo e para outros de outro. 

Ném disso, note-se, não ha lei alguma que vede expressamente mandar contar 
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p.os le ntes do Gymnasio Nacional o tempo de serviço da maneira pela (lua! o 

projecto da Com missão lembra ao Senado. 

S6mente a Secretaria, diante do silencio do legislador em relação aos lent es 

do Gymnasio Nacional, tem posto duvidas sobre o modo de con t a r o tempo de 

s.,1·viço cles!ó'es membros do magisterio publico; e estes, tendo reclamado perante 

o Gover no, (lue elles julgaram o competente para decidir da materia, por isso 

q,;, suppunham (lue isto já estava previsto em leis, pelo Governo foram remettt

dos ao CongrGsso. 

Eis a r azão por qu e elles compareceram perante o Senado e solicitaram a 

equ iparação do seu tempo de serviço effectivo ao tempo de serviço dos len tes das 

esco las superior es e da Escola das Bellas-Artes . 

O SR. RAMIRO BARCELLOS: - Então proponha que se melhorem as condi 

çiJes daquelles que têm empregado mais capital, tempo e trabalho. 

O Sa. AQUILINO Do AMARAL: - Não ha outros. Temos as escolas superio

l"es. o Gymnas!o ::\acionai e a Escola das Bellas-Artes. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS : - Temos as academias . 

O S11. AQUILINo DO A:\'!ARAL: - Portanto, o nobre Senador não tem mais a 

quem estender esse favor. Estão todos equiparados. 

O Sn. RAMrno B ARCF!LT"os: - Se V. Ex. iguala esses, é justo que amplie 

os f a vores concedidos a outros . 

O Sa. AQUILINO DO AMARAL: - Não h a outros. 

O Sn. RAI\URQ BARCELLOs: - Ha os lentes das nossas academias. 

O Sn. AQUILINO DO AMARAJ,: - Esses já estão aquinhoados pela lei de 1830 . 

O SR. RAMIRO BARCELLOS: - Então um individuo (lu e gasta toda a sua mo-

cidade e o capital ClUe podia reservar para começar a sua vida aos 21 ou 22 

ar>nos, e dê quem se exige diploma ofifcial, um curso superior, exames muito 

mai!< diff!ceis; esse individuo, digo, ha de ser equ iparado ao professor de ari

lhmetica, de ;;eographia ou de francez? 

O SR. AQUILINo DO AMARAL: - As sciencias são iguaes entre si. T a nta au

tc·ridade tem o profes~or de mathematica, (luanta o professor de direito, de me

<llcina, de philosophia ou de h istoria. 

São sc!E:ncias que demandam tempo, preparatorios, habilitações, para se as 

conh~cer cabalmente. Constituem estudos importantíssimos, que demandam tanta 

inlelligencia, illustração e trabalho, como em relação aos lentes superiores. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS: - Capital, não. 

O Sn. AQUILINO DO AMAJ:.u: - E' a mesma co usa. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS : - Não é tal. 

O SR. AQUILINO DO MARAJ,: - Não h a essa differença; todos podem ser 
per f e i tam n le CCl•Jiparados. 

C'omo quer o nobre enador estabelecer distincção entre um lente de dl

re!to, quP lecciona 20 nnnos, e um lente de philosophia, (lue lecciona igualmente 
ç. nesmo tempo? 

O argumento do nobre Senador não colhe. Quanto ao capital despendido, nós 

~atemos que um individuo, para formar-se em philosophia, tem que gastar mais 
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rlo •1e aquelle que se fôrma em direit<>, conforme as condições em que se acha, 

v .c.:.io e1n que estiver e a academia que escolher. 
E' ,'vidente que aqueile que se dedica ao ensino ela philosophia e que preciza 

faxer o curso no paiz, depende mais capital, mais tempo e muito mais trabalho 

do que aquelles que fazem os seus estudos em academias extrangeiras, por meio 

de exames de sufficiencia, habilitam-se para gozarem de todos os favores de que 

gozam os outros. 

l<Jis a razão por que a Commissão entendeu que devia apresentar este pro

jecto, eqlliparando o tempo material de serviço errectivo dos lentes do Gymnasio 

Nacional ao dos i entes das escolas superiores. 

A& considerações que tenho feito creio que são sufficientes para demonstra

ren: a proce-dencia do projecto, tanto mais quanto esta materia foi maduramente 

estudaria pelo Ministerio r espectivo, que exhibio identica opinião li. da <::ommissão 
r • seu relatorio. 

Ninguem m:lis pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem debate, o art. 2•. 
Procede-se á votação. 

?os te:; a votos, é r~j eitado o art. 1•. 

Rejeição do pro
jecto 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

·I 

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO (1897) 

Con/ e!·e aos institutos ele ensi110 S1t7Je1·io1· e~·eaclos 7J01" lei dos EstacLos os mesmo~t 

d-i!·eitos e ,·egcllias eLas cwcuLemias e fa ct,ldacles congene?·es ela União 

O Congresso Nacional reso lve : 

Artigo unico. Os institutos de ensino superior creaaos por lei dos E;;ta dos 

gozam dos mesmos d ir eitos e regalias das academias e faculdades congeneres da 

União. 
S. R. - Em 8 de Setembro de 1897. - Ba?·bosa Lima. (*) 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO (1897) 

O Sr. Bue no de A ndrada : - O assumpto que me traz á tribuna é refe
rente a um modesto projecto de lei sobre instrucção publica. 

Digo proposita lmente - modesto projecto de lei - visto como r eceio que 

os especia listas na materia quereriam desenvolver e alargar o assumpto ou esten

der a s suas disposições a outros assumptos. 

O projecto refer e-se principalmente á questão do exame de madureza e ao 

prazo final desse exame. 

Determina a le i que, dentro do prazo de dous ou tres mezes, não se poderá 

mais fazer exames de preparatorios por séries. 

Ora, é sabido que nenhum instituto de alguns Estados e muito poucos de 

outros têm preparado alumnos para terminarem o estudo de prepara torios pelo 

exame de madureza. 

O methodo pedagogico seguido por esses institutos não encaminhou os alu

mnos pa r a essa prova, de modo que hoje temos o seguinte: urna grande quanti

dade de estudantes que es tão preparados para terminar os exames de prepara
tarios por séria, não o estão para fazer exame de madureza; e, no em tanto, não 

podem fazer os exames por séries em vista da determinação dá. lei. 

U) Pende de parecer, diz a Sy?W1JSe dos trabalhos da Camara dos Deputados. 
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Apresento um projecto de lei determinando que de ora em deante ninguem 

mais possa começar a dar provas de exames de preparatorios por séries, por(;m 

que aquelles que já começaram os exames de preparatorios por sér ies possam 

terminar os seus estudos ou concluindo a série ou pelo exame de madureza, como 

escolherem. 
Este projecto é bom, assim penso, porque dous honrados adversarios dos mais 

apreciados e influentes nesta Casa vieram em meu auxilio, concorrendo com as 

suas assignaturas para a apresentação delle. 

Assim, estou amparado pela minha gente e creio que estes meus collegas 

serão amparados tambem pelos seus c'orreligionarios. 

Vem ã Mesa é lida e enviada á Commissão de Orçamento uma petição dos 

fabricantes de chapéos de S. Paulo pedindo reducção das tarifas sobre as mate- · 
rias importadas para o fabrico de chapéos, etc. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o A contar da data da presente lei, são expressamente prohibidos os 
exames parciaes de materias preparatorias para matricula dos institutos de ensino 

superior aos estudantes que não apresentarem attestados de approvação pelo 

n1enos em uma materia. 

Art. 2. o Aos estudantes, porém, que nessa data já tiveram sido appr<YVados 

em uma ou mais materias é facultado, dentro do prazo de quatro annos, termina

rem seus estudos preparatorios, prestando exames parcia~s das disciplinas que 
lhes faltarem ou pelo exame de madureza. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1897. - Bueno de And1·ada. - Serzedello 

Co1·rêa. - RodoltJho Ab1·eu. 

dESSÃO JJ.W 10 DE NOVEMBRO 

P1·ohibe aos estuelantes que 1wo a7Jresentm·em attestados de az1pmvação, pe lo 

menos em mna materia, os exames parciaes ele mate1·ias pre1Ja1·atol'ias pm·a 

matricula elos institutos de ensino SUJJeriOI·, e dá outras providencias 

Parecer da Com- O projecto de lei n. 119, de 1~97, prohibindo, no art. 1°, os exames parciaes 
missã o de para estudantes que não tenham ainda iniciado a série de provas preparatorias, 

lnstrucção Publ ica 
estabelece meio efficaz de transição entre o antigo e condemnado regimen de 
exames, para o da melhor demonstração de aproveitamento dos estudos secunda

rios, demonstração geralmente praticada nos mais adeantados centros de ensino. 

O art. 2° consagra um principio de justiça reconhecendo aos estudantes que 

já tenham iniciado suas provas de habilitação, materia por materla, o direito de 

seguirem o mesmo systema até o fim de seus estudos secundarios, ou de terminar 
esses estudos pelo exame geral de madureza. 
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Assim, a Commissão de lnstrucção e Saucle Publica entende que este pro

jecto eleve ~er approvado pela Camara dos Deputados. 

Sala elas Com missões 10 ele Novembro ele l 897. - O Presidente, GustCLco 

Gocloy. - <lnisio ele Abreu, Relator. - I1od1·igues Lima. - JllaiCiqu ias. - Bcrn(l)·

clcs Dias. - JAznwrli>ie. 

SI~SSÃO DE 1'õ DE :NOVE~IBHO 

O Sr. Bueno de Andrada (pelez onlmn): - S•·. Presidente. pedi a pala

vra simplesmente para enviar á i\Iesa um requerimento de preferencia, que diz 

respeito ao projecto n. ng, o qual prova1•elmente não soffrerá impugnação, ou 

não demorarã a discussão elos orçamentos. 

Peço a V. Ex. que se digne consultar á Camara si concede preferencia para 

a discussão deste projecto, sem prejuizo das votações que vão ter Jogar. 

Vem á Mesa, é lido e approvado o seguinte requerimento·: 

Requeiro preferencia para a discussão do projecto n. 119 A, deste anno. 

Sala das Sessões, 1 i ele Novembro de 1897. -Bueno ele Anclnul<t. 

O Sr. Presidente : - O nobre Deputado, Sr. Bueno de Andrada, enviou 

fi i\Iesa o seguinte requerimento: 

"R queiro preferencia para a discussão elo projecto n. 119. deste anno, ~em 

prejuizo da votação que vae ter Jogar." 

O projecto a que se refere este requerimento, no art. 1•, prohibe expressa

mente. a contar ela data da lei os exames parciaes ele materias prepa1·atorias para 

matricula dos institutos ele ensino superior aos estudantes que não apresentarem 

atteslado ele approvação p lo menos, em uma ma teria; e no art. 2•, dispõe aue 

aos estudantes que, nesta data, já tiverem sido approvados em uma ou mais 

materias. é facultado, dentro elo prazo de quatro annos, terminarem seus estudos 

preparatorios, prestando exames parciaes das disciplinas que lhes faltarem, ou 

pelo exame ele madureza. 

Os senhores que concedem a preferencia requerida, queiram levantar-se. 

(Pemsa.) 

Foi concedida. 

E' ~em deha te encerrada a 1' cliscus ão. X a sessciu ele 19 é approvaclo o pro

jecto. 

SESSÃO DE 23 DE KOVEMBRO 

O Sr. Amphilophio não vem apresentar emendas. mas apenas suggerir um 

facto ao nobre autor elo projecto. 

Conhece um estudante que fez o seu curso na Europa, preparando-se pelo 

systema da madureza e que desejava matricular-se em um elos cursos superiores 

2' d iscussão 
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do nosso paiz. Ess moço veiu ha dias á Camara consultar o orador ·obre os 

meios de não ser prejudicado nos seus estudos feitos na Eu ropa, onde o systema 

da madureza é geral em todos os paizes, excepção feita de Portugal. 

Faz varias considerações no sentido de demonstrar a excellencia e a superio

ridade, sobre os outros, do systema de ensino pela madureza, que prepara r~al

mente o estudante. 
Refere-se, porém, ao facto: um moço brasileiro cursou na Europa um collegio 

nota.bilissimo e não pôde terminar o curso de madureza; quer terminal-o aqui. 

Agora. que elle estava nesse proposito, viu-se em serios embaraços, 1 or ter só

mente exames parciaes. E' a difficuldade que apresenta. (l!Iuito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 1° e em 

seguida a elo art. 2o do projecto, cu ja votação fica adiada. 

Ka sessão ele 25 é approvado o projecto em 2• discussão. 

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO 

O S r. Ro drig ues Doria: - Sr. Presidente, não Posso deixar de oppôr-me 
ao menos com o meu votto. á passagem deste projecto qt1e dilata por mais tempo 

o exame de madureza. 

O Sn. BtcENO DE ANDRADA: - Não apoiado; peço a palav1·a. 

O Sn. RODRLGUES DORIA: - Este exame de madureza é hoje um facto recla

mado por todos os professor es elos cursos superiores, que vêem nos exames par

cellados os estudantes preparam-se muito mal e não têm o desenvolvimento suffi

ciente para emprehenderem os estudos superiores. 

Além disto, todos que têm se occupado do ensino entre nôs, inclusiYe o 

Sr. Ruy Barbosa, não só no relatorio, que é citado como modelo de estudo sobre 

instrucção publica, como em uma série de artigos que publicou' no Dicwio de 1\'oli

cias, pedem o exame de madureza como necessario e essencial aos estudos. 

Nestas condições, si o excame de madureza é uma necessidade, si traz bene

ficio ao desenvolvimento dos estudantes, e si é preferivel ao excame de matarias 

paJ·celladas, C]Ual a razão por que se dilata por mais tempo. quando ha sete annos 

foi decretado o exame de madu reza? 

Isto é a confirmação do que li em uma noticia sobre a obra do prof ssor 
Detme1·, de Lena. 

Kessa obra, diz o professo1· que uma das cousas que obserYOU entre nós foi 

um ceno descanço no modo de resolver as questões, a repetição frequente do 
" _tenha paciencia, deixe pal'a amanhã". 

Estou vendo que esta dilação não é sinão o facto observado por este professor. 

Ha sete annos foi decretado o exame de madureza. e ainda não foram suffi

cient s pam se prepara1·em os alumnos para este exame de madureza. 



-149-

Daqui a quatro annos s exigirá noYo prazo, assim ou acaba-se con1 o 

exame de madureza, ou , si é necessario e preferível ao · exame parcial de m ate

rias, se decr ete immecliatamente, forçando os es tudantes a fazerem este exame, 

porque es ta s dilações sõ servirão pa ra qu e uma reforma tão ssencial como esta 

não seja posta tão c elo em vigor. 
Assim dou o m eu voto contra o projec to, que ainda ter á nattu·almente o veto 

do Sr. P1·esiclente ela Republica, como se deu ha pouco tempo a proposi to da 

validade elos exames ela Academia el e Commercio el e Ju iz de Fóra. 

0 SR. ANTERO BOTELHO dá um aparte. 

O n. RooRIGUE D ORIA : - I sto j á foi decretado; o Sr. Benj amin Co nslant 

já deu o prazo ele sete annos. 

O ve to a o projecto de validacle dos exames f eitos na Escola do Commercio 

<le Juiz de F óra fundou-se em que estava terminado o prazo para os exames 

parcellados. 

A' vista disso, vo t o contra o projecto em di scussão. 

O Sr. Bueno de Andrada sente não poder cumprimenta r o o •·ador que 

acaba de sentar-se, porqu e, s i se fôr a a cloptar aquillo que S. JTix. preconiza em 

favor do exam e de madureza n es te paiz, v isto como exig iria um preparo anterior 

como nenhum estahel cimento el e ensino faz. 

O orador sabe que h a institutos que vão já prepa1·ando os a lumnos gradual 

mente para fazerem o ex ame el e m adureza; sabe que o Gymnasio Nacional est á 

nestas condições; mas, sabe tambem qu e a quas i totalidade elos collegios prepa 

ram a inda os a lumnos para os exames parcellados. Este é um facto que ninguem 

pôde contestar. Ad optado desde j á o exam e de madureza, sem excepções, as ban

cas de exam es t erão de r eprovar a todos os estudantes, porqu e nenhum está pre

parado, ou t erá d e approvat· a todos, m esmo mal preparados como estão ! Na 

primeira h y poth ese h aver á uma interrupção, um hiato. no fornecimento de a lu

mnos pa r a as f aculda des superiores; isto é, h aver á uma solução de continuidade 

no desenvolvimento intellectual do paiz. 

N a segunda h>·poth ese (a que se r ealizaria) ficará, logo no primeiro anno, 

desmoraliza da a prova das vantagens elo exame de madureza; 

Isto tudo r esal ta do inconveniente das reformas f eitas ás pressas e sem dar 

tempo ao t empo, sem uma transição. Esta transição é que o projecto vem oCfe

recer. i senta ndo elo exame el e madureza os estudantes que j á tiver em um ou 

mais elos exa m es parcellados. Assim, os a lumnos que não houverem começado a 

série desses exames tratàrão el e preparar-se pa1·a o de madureza! A medida é 

justa e o orador co nta com a approvação ela Camara. (M"ito bem.) 

O Sr. Amphilophio foi, talvez, quem primeiro no Brasil advogou a a:!o

pção dos exames de madureza; mas. es tá de accôrdo com as considerações do 

nobre D eputado por S. Paulo. sendo preciso fazer-se agora o que não se fez 

em 1891 - o meio de transição do r egimen elos exam es parcellados par a o el e 

exam e ele madureza. 
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Concordando com a medida foi que o orador subscreYeu a emenda que está 

na Mesa. (Jfuilo bem.) 

Vem á ?.iesa, ê lida. apoiada e enviada á Commissão ele lnstrucção e Saucle 

Publica a s,eg-uinte emenda : 

Ao projecto n. l 19. ele 1 97: 

Ao art. zn - depois das palavras: - Lllna ou lllais materias, diga- se : - aos 

que, estando já inscriptos, forem approvados em uma ou mais materias, é facul

tado, etc., etc. 

Sala elas Sessões, 26 ele Novembro ele 1897. .ll>H)Jhilophio. - Rodolplw 

Ab?'el!. - Casemi1·o ela Rocha. - Alvcu·es Rubicio . - He?·eclia lle Sá. - 'Culen

tino elos Santos. - Mmwel Caetmw. - Seabrct. - Vctz ele Mello . - BcnwTc~es. 

Dias. __: F'elisbel/o F?·eire. - Ma.?·cos ele ~11·aujo. - Neiva. - Allreliano Ba.?·uo.•a. 

- Paula Ramos. Ilclejonso Alvim. - Remi BmToso. - José Pe1·eg?'ino. - . 

Antonio Zacarias. Monteiro de Bm·ros. - A11gusto ele Vasconce 71os. - Co?·-

11elio rla Fonseca . - Ped?'O Bo1·ges. 

Ning-uem mais peclindo a palavra, é ence!Tada a discussão e adiada a Yota

çiio, até que a Commissão respectiva clé' parecer sobre a emencla offerecida. 

A disposição c1 ste pmjecto foi consignada no projecto de Orçamento elo Inte

rior elo 1nesn10 anno. 

SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO (1899) 

Faculta aos estnda11tes q11e, ?W data desta lei, já tiverem si<io et]JJn·ovados em 

"'"" ott mai-s ?natc?·ias rlo cm·so 1n-epa?·ato1·io qne se exige pm·a a matl'icnl« 

nas escolas ele e11sino snpe?'ioT, tenninm·em sens estl!clos, ]Jrestanc/o excPnes 

1lal'ciacs até 31 ele De::emb?'O <le 1900 

O Congresso Nacional resolve 

Art. 1. 0 Aos tudantes que na data desta lei j á tiverem sido approvados 

em uma ou mais materias do curso preparatorio, que se exige para a mat r icula 

nas escolas ele ensino super ior, ê facultaclo terminarem seus estudos, prestando 

exames parciaes até 31 ele Dezembro ele 1900. 

Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões. 6 de Setembro ele 1899. r1/fonso Costa. - Angelo Yetto. 

C. de Novaes. 
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SESSÃO DE 1 DE SETffiMBRO 

.\ Commis ão de Instrucção c Saude rublica, tendo. att nta e minuciosa- Parecer da Con 

mente, examinado o projecto n. 146. deste anno. apresentado ã. Camara pelos de lnstr. Pub. 

illustr s Deputados A. Costa. Angelo Xetto e C. ele Xo\'ae . no sentido <le se 

permittir aos estudantes de preparatorios que já tiverem sido appro\·aclos em 

uma ou mais ma te r ias terminareh1 seus estudos p1·estando exames parciaes ~ té 

31 ele dezemb1·o ele '1900 - é ele parecer que deve ser el le appro\·ado pelR Camara, 

visto como. al~m ele ser de equidade manifesta, vem. com o e.spaçamento de prazo 

já concedido, concorre•· para que. dessa época em cleante, sejR uniformizado o 

estudo de humanidades e possa entrar em pleno vigor, sem mais tl ifficulclacles 

e prejuizos da mocidade. o novo plano de ensino adoptaclo. 

ala elas essl>es. 1 de . etembro de 1 99.- Lcovigilrlo Filgueira.s. Presidente. 

,Lntero Botelho, Relator. - Erlnanlo Pimentel. - Pedro Bo•·ucs. - Z:d fon.ço 

J.iutn. - Tllouw~ .lccioly. 

:\<t sc.çsrio de 23 !lc Setembro é ncerracla, sem cl bate, a l' discussão. gm 

23 approvado o projocto. 

SESS5.0 Ob: 26 DE SETE~lDRO 

O Sr. eiva: - Sr. Pre iclente, pedi a palavra apenas para em·iar :1. 

)fesa uma emenda. estendendo até 1901 igual favor ao do projecto aos alumnos 

que já th·erem prestado exame da 1' .·érie. pelo actual systema. Em·io á :lltsa 

a emend9. 

Vem á :Il esa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a se~uinte 

emenda: 

~~ccrescentP-se ao art. 1•: 

raragrapho unico. E' igualmente facultado aos alumno já appro\·ados na 

1' érie 1>restar exames ela série 2• atê D zembro de 1901. nos termos do rPgu

lamento em vigor. 

Sala das essões, 26 de Setembro de 1 99. - Yeiva. 

O Sr. B-ueno de Andrada: r. Presidente, peço a V. Bx. me infonne 

si o projecto, com a emenda que acaba de ser apresentada, volta á Commissão. 

O H. PRE mENTE: - Estando em 3• cliscu são o projecto, na fót·ma do 

Reg-imento. não volta :1. Commissão. 

O Sn. Rl'ENO DE ANDRAD~~ : A' vi ta da declaração de \-. Ex.. pe<;o a 

V. Ex. que consulte ft Camara si consente que o projecto, com a respectiva 

2• d iscussão 
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emenda apt· sentada pelo nobre Deputado pela Bahia, volte á. Commissão, porque 

a emenda, debaixo de uma fôrma simples, altera em e sencia os exames de ma

dureza e falsifica uma reforma republicana, fe ita com muito trabalho e longa

mente defendida nesta Casa, a qual inquestionavelmente é um melhoramento para 

a instrucção publica do paiz. 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e posto con juntamente em discussão o seguinte 

requ€'rimento: 

Requeiro que o projecto n . 146 A, ele 18n9, volte com as em endas á r espectiva 

Commissão. 

Sala elas Sessões, 26 de Setembro de 1 9n. - Bueno ele Ancl!'ctda. 

O Sr. Presidente: - Não havendo numero, fica o r equerimento do nobre 

Deputado sobre a mesa, para opportunamente ser ouvida a Camara. 

Continúa em discussãú. o projecto n. 146, el e 1 99. 

O Sr. Neiva diz que as palavras do nobr Deputado por S. Paulo obt·i

gam-no a vir de no\·o á tribuna. Referiu-se S. l~x. á falsif icaçrlO ele idéas r epu

blicanas e protellações á xecuc;.ão dos exames de madureza. 

l\'ão cabem ao orador ãS arguições feitas, po t'(Jue, como sabe a Camara, na 

sessão do annú passado, foi o o"rador, quem apresentou emenda com o fim de 

assegurar a effectividade desse regimen de estudos preparatorios; essa emenda 

cahiu, porque na occasião surgiram interesses talvez 111uilo legititnos etn sentido 

contrario. 

O illustre Deputado, para set· logico, devia começar combatendo o pt·ojecto, 

cujo intuito é ad iar a execução do regim n rle madureza. 

O Sr. Bueno de Andrada diz que o nobre D pulado pela Bahia começou 

extranhando a palavra falsificação. 

Quando se trata de idé:;ts. o t rmo nada tem de aggressivo: S. Ex. pôde cliY.er 

·que é liberR.I ou republicano quando apresenta uma idéa e, entt·etanto, na bõa 

fé pócle estar falsificando inconsciente'lllente o principio r epublicano. 

Não teve, portanto, razão S. Ex. em vir á tribuna defender-se de accusações 

que não lhe fez o orador. 

Estã ele pleno accôrdo com o projecto em debate, porque é uma 1·eproducção 

do qu e, por clnas ou tres vezes, se tem inclnido em disposições orçam ntarias, 

por motivos que se dispensa, no momento, ele justificar. 

O projecto do nobre Deputado por Pernambuco já tem, portanto, a seu Cavor 

a acceitação ela Camara affirmacla em clous annos consecutivos. 

Depois ele estudar o projecto para mostrar que elle defende a bõa theol'ia 

paclagogia, diz que a emen;:la do nobre Deputado pela Bahia, contra a qual 

se oppõe, não se· refere ao ensino secunclario e sin1 ao superior. 

Pensa que e unica solução elo caso é ser des tacada a emencla, afim ele con 

stituir projecto á parte. Talvez que, ne la h;·pothese, até o orador vote por esta 

medi ela. 
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O Sr. Affonso Costa: - Autor elo proj c to que se discute. cumpre-lhe 

imperiosa mente o dever ele expl icar a sua razão de ser, justificando-o, apezar de 

a seu favor se ter manifestado a illustrada Commissão de Instrucção Publica. 

O projecto prorog·a o prazo, que a lei em vigor dá aos es tudantes de prepa

ralorios, p ar a concluirem os seus estudos p_e lo r egimen antigo. i sto ê. fazendo 

os ultimos exames parcellados; isto compr eh encle-se e é justo. 

O orador não é inimigo do exame de m a dureza instituid o pela reforma de 

ensino secunda rio, con1o não é advog·ado decidido dos exan1es pai·cellados; do 

exame de madureza tambem não ê def ensor. 

Xão se o julg ue incoher enle, diz o orador; segue a onda que, vinda da 

França e ela .-\.ll emanha, oncl o xame de m adureza é uma •·ealidacle, chegou 

até aqui, onde não Ialtan1 pedagog-os que e ncareçam as vantag·ens do novo sys

lema. 

Attendenclo, porém, á indole e ao caraote •· do povo brasileiro, teme o orador 

que as dif(iculclad es qu e devem cercar o ex am e ele madureza n ão r edundem em 

graves prejuizos para a instrucção, tornando-se esses exames mais face is do 

que os ou t ros, os parcellaclos. 

Em m a terin de exame e de ensino, tudo depende dos professores. 

Não acredita que o exam e de madureza faça subir o nivel do preparo intel 

leclual da mocidade qu e se destina aos estudos em cursos superiores da R epu

hl i ca, nem r emova os males que todos accusam. 

-" ffi• ·ma que o systema de exame de madureza t em l evantado protestos, não 

só aqui como nos pa izes em qu e foi instiluido. e cita a proposito Boutmy, lendo 

alguns trechos. 

H a,·en(Jo moralidade, firmeza e criterio no corpo dos ex amina dores, os exa

mes pa•·cellaclos servem p erfeitamente ao fim que se tem em vista; por 0ll es se 

póde realmente aferir o grão de inslruc<:ão do es tudante e a sua habilitação. 

Si não ha no corpo el e ex aminadores esses r equisitos, lodo esforço é pm·d ido; 

o prop•·io exam e elo m a clu •·eza será um a burla, mais facil até d ser i Iludido. 

Faila com a conscienc ia tranquilla de ler sempre cumprido os seus deve •·es, 

como p1·oft>ssor, que ê, elo Instituto D enjamin Constant, em P erna mbuco. nem 

em suas palavras se deve Ih uma ce)1sura a seu collegas; o p•·ofessoraclo elo 

paiz ê d igno de lodos os encomios. 

ltesponcle a va•·ios apartes do3 Srs. Enéas M artins e Bueno de Andrada e 

conclue dizendo qu a em enda elo S•·. :\'eiva nfto póde ser acce ita pela l\Ie!!a. 

(.Jl uilo bc111; 111u ito bem.) 

O Sr. Antero B.otelho (*) - Sr. Presidente, na qua lidade ele H elator 

ela Commissão tle Instrucção P ublica, julgo-me na obrigação de dizer algumas 

( *) };sl di scurso não foi r ev isto pelo orador. 
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emenda apresentada pelo nobre Deputado pela Bahia, volte á. Cornmissão, po •·que 

a emenda, debaixo ele uma fó•·ma simples, al t era em essencia os exames ele ma

dureza e falsifica uma reforma republicana, feita com muito trabalho e longa

mente defendida nesta Casa. a qual inquestionavelmente é um melho•·amento para 

a instrucção publica elo paiz. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão o seguinte 

requerimento: 

Requeiro que o projecto n. 1<16 A. de 1899, volte com as emend as á r espectiva 

Commissão. 

Sala elas Sessões, 26 ele Setembro ele 1899. - Bueno ele Anclnula. 

O Sr. Presidente: - Não havendo numero, fica o requerimento elo nobre 

Deputado sobre a mesa, para opportunamente ser ouvida a Camara. 

Continúa em discussão. o projecto n. 146, ele 1899. 

O Sr. Neiva clix que as palavras do nobre Deputado por S. Paulo obri

gam-no a vir ele novo á tribuna. Referiu-se S. Ex. á falsificação el e idéas repu

blicanas e protellações á execução elos exames de madureza. 

Não cabem ao orador ãS arguições feitas, porque, como sabe a Camara, na 

sessão do anno passado, foi o o'rador, quem apresentou emenda com o fi m de 

assegurar a effectiv idade desse regimen de estudos preparatorios; essa emenda 

cahiu, porque na occasião surgi ram jnteresses talvez 1nuito legititnos ern sentic1o 

contrario. 

O illustre Deputado, para ser logico, devia começar combaten do o projecto, 

cujo intuito é adiar a execução elo regimen de madureza. 

O Sr. Bueno de Andrada diz que o nob•·e Deputado pela Bahia começou 

extranhando a palavra falsificação. 

Quando se trata de idê<ts, o termo nada tem de aggress ivo: S. Ex. pôde dixer 

·que é libeJ·al ou re]1Ublicano quando apresenta uma idéa e, entretanto, na bôa 

fê pócle estar fals ificando inconscientemente o principi o republicano. 

Não teve, portanto, razão S. Ex. em vir á tr ibuna defender-se ele accusações 

que não lhe fez o orador. 

Está ele pleno accôrclo com o projecto em debate, porque é uma reproducção 

do que, por duas ou tres vezes, se tem incluiclo em d ispos ições orçamentaria s. 

por motivos que se dispensa, no momento, ele justificar. 

O projecto elo nobre Deputado por Pernambuco j á tem, portanto, a seu favor 

a acceitação ela Camara aff irmacla em clous annos consecutivos. 

Depois ele estudar o projecto para mostra•· que ell e defende a bôa theoriâ 

paclagogia, di:< que a emenda do nobre Deputado pela Bahia, contra a qual 

se oppõe, não se· refere ao ensino secundaria e sin1 ao su'J)erior. 

Pensa que e unica sol ução elo caso é ser destacada a emenda, afim de con

stituir projeclo á parte. '.ralvez que, nesta h;·pothese, até o orado•· vote por esta 

meclicla. 
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O Sr. Affonso Costa: - Autor do proj ecto que se discute, cumpre-lhe 

imperiosamente o dever de explicar a su a razão de ser, justificando-o, apezar de 

a seu faYor se ter manifestado a illustr ada Commissão de Instrucção "Publica. 

O projecto prorog·a o prazo, que a l ei em vigor dá aos es tudantes de prepa

rator ios, para concluirem os seus estudos p_elo regimen antigo. i sto é . faz endo 

os ultimos exames parcellados ; i sto comprehende-se e é j usto. 

O orador não é in i migo do exa.me ele mad ur eza i nstituido pela r eforma de 

ensi no secundaria, con1o não é advog·ado decid ido dos ex.a.n1e. parcellados ; elo 

exame de madureza t ambem não é def ensor. 

l\'ão se o julg ue incoherente, diz o orado•·; segue a onda que, vinda da 

F'rança e da All e1nanha, onde o exan1e de 1naclureza é um a realidad e. chegou 

até a qui , onde não fal tan1 pedagogos que encar eçan1 as vantage ns do novo sys

tema. 

Attenclendo, po•·ém, á indole e ao caracter elo povo brasileiro, teme o orador 

que as clifficulclacles que devem cercar o exame ele madureza n ão r edundem em 

graves prejuízos pa ra a instrucção, tornando- e esses exan1es 111ais faceis do 

que os outros, os parcellaclos. 

J<;m m ate r ia ele exam e e el e en sino, tudo depende elos profess01·es. 

Não acredita que o ex ame de madureza faça subir o niv I elo pre]laro intel

lectual da mocidade que se destina aos estudos em cursos superiores ela H epu

hlical netn r en1o\·a os mal es que todos accusan1 . 

..'\f firma que o systema ele exam ele madureza t m levant~clo protestos, não 

só aqui como nos pai zes em que foi insti luiclo. e cita a proposito Boutmy, lendo 

alguns trechos. 

H aYen do moraliclacle, firmeza e crilerio no corpo elos examina dores, os exa

mes parcellaclos s rvem perfeitamente ao fim que se tem em vista; por c-ll cs se 

pócle realmente aferir o grão ele instrucc:ão do es tudante a sua hab ilitação. 

Ri não ha no corpo ele ex aminadores esses r eq u isitos, todo es forço ê perdido; 

o pro11rio exam e ele m a dureza ser fL uma burla, mais facil até el e ser illucl i tlo. 

Ji'aila con1 a consciencia tranqu illa de ter sem1. re cutTI IH'iclo os seus dev eres, 

como professo•·. que ê, do Instituto Benjamin Constant, em P ernambuco. n e111 

em suas palavras se eleve l êr uma ce)lsura a seus collegas; o professo •·aclo elo 

paiz ê d igno d e todos os encomios. 

R esponci e a varios apartes do3 Srs. Enéas Martins e Bu eno de And •·acla e 

conclue clizenclo que a emenda elo r . Neiva n ão pócle ser acceita pela Me~a. 

(Ji llilo bc111; 11111ito bem .) 

O Sr. Antero Botelho (*) - Sr. Presidente, n a qua lidade ele He1,1lor 

ela Com missão de Instrucção P ublica, julgo-me n a obrigação el e dizer a lgumas 

(*) E ste cli scur o n ão foi r ev isto pelo o r ador. 



-154-

palavras ã Camara, em vista da impug nação que soffreu o projecto n. 146 A, 

sobr e exame de materi as preparatorias. 

Este projecto não ê mais elo que a reproducção ele emendas que têm s ido 

apresentadas em annos anteriores ao Orçamento ela Justiça. 

A Commissão ele Instrucção ·Publica por julgar ser ele equiclade ... 

0 SR. CALOGERAS: - l\Iais estricta justiça. 

O SR. ANTERO BoTELHO: - ... ele justiça mesmo, como bem diz o nobre D epu

tado, estender o favor aos alumnos qu e estudarem humanidades a té o a nno el e 

1900, deu parecer favoravel ao projecto apresentado pelo nobr·e D eputa do por 

Pernan1buco. 

Quando entrei no r ecinto, Sr. Presidente, fa ll ava sobr e o proj ecto o Sr. D epu

tado 1\Teiva e i nfe li zn1ente não pude ouvir as pritne iras considerações feitas 

por S. Bx. 

L eio agora, por tn e ter ido isso facultado por V. Ex., a en1 e nda aprPsen tacla 

p elo nobre r epresentante bahiano, e es ta emenda, tal qual est á redigido , porá 

a Commissão de que faço parte em difficulcla des para interpor o r espectivo 

parecer; não se sabendo, ta l a sua redacção , si ella se re fe t·e aos a lutnno s que 

estudam a madureza ou aos alumnos el as facu ldades superior s. 

A em enda diz (lê). 

Ora, Sr. Pres id ente, são diver sos os r egul a m entos ; a Escola ele )l ecli cina t em 

um, a Escol a Polytechnica outro, as Faculdades de Direito outro e o GyJonasio 

Nacional outro. A qu a l delles se refere a em enda? 

Assim, pois, a em enda, como está redigida, não pôde ser acceita pela Camara. 

seja qual fôr o pensamento do seu autor, pois ell a vem defor·mar. deturpar o 

projecto em cliscuRsão. 

O projecto r ef er e-se a um a concessão fe i ta aos alumnos c1 preparatorios; 

úquelles que j á têm exames parcell aclo s, dando-se-lhes a faculdade de concl uírem 

os seus exames até o fim do anno de 1900, o qu e é equitativo e justo. por isso 

que vem arredar difficulclades e tornar mais facil a r·eforma qu e se desej<e e 

qn e entrará en1 vigor em 1901. 

Ha um outro r equerimento, que espero qu e o eu !Ilustre autor, a bem ela 

rnarcha elo projeclo. o r etira rá em tempo; r efiro-m e ao r equ erimento do i Ilustr e 

Deputado por S. Paulo, o Sr. Bueno ele Andrada. 

O Sn. BP"F.NO DE ANDRADA: - Co1n muito prazer retiral-o-hei; preciso. porém, 

saber co rno se vota a emenda do Sr. Nehra. 

O SR. ANTERO BOTET~Ho: - Qualqu er que seja a interpretação dada á emen da 

do Sr·. Neiva, ell a não pôde figurar no projecto, porque é absolutame~üe extranha 

a elle. 

P enso que a Camara c1 ve approvar o projecto, tal qual es tá r ecli g· iclo, mesmo 

UOJ'que a. Commissão, pelo seu Rei a tor, d eclara que não sabe interpretar os ter

mo" da em enda offerecida. 

V ozEs : - P erfeita m ente. Muito bem. 
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Ting·uern Jnais peclinllo a palavra, é encerrad a ::t discus ão do art. 1''· e sen1 

debate a do art. 2°, ficando adiada a \"Otação. 

Na sessâo ele 30 de .~clemb,·r, é nppr ovado o projeclo. 

Na sess<io ele 3 ele Outub1·o é encerrada, sem debate, a 3" di scussão. O pro

jeclo é approYado a .J. 

Na sessüo de 6 cl.e OntnbTo é publicada a rcdacção final que é approvacla 11 7. 

O projeclo é remettido ao Senado. 
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aos inte1·es ·es da instr ucçã.o secundaria , do que a org·anização <lo cu r ·o s«:-~un

clario, a té ag·ora exig ido p a r a a matricula nos institu tos superiores, qu e co nsiste 

no es tudo ele p r eparator ios, e que se f a zem , não fracci ona clam ente, m as integr a l 

In nte. 

Sr. I >resid ente, nos pa izes da Europa , n1 a is a deanta dos, como a F rança , a 

lta lia, a Allem a nha, r ealmente este r egimen ela act';'al r eform a elo ensi no secun

cla rio, tem t ido r esu l t a dos effica zes e corresponden tes aos intu i tos ele s melhan te 

r ef orma . . 

J\Jas, como V . B x . e o Sena do co mprehenclem , todas as r eformas ele i nstilui

.ções sociaes p r eci sam , pa ra sua completa e efficaz exiquibi li clade, ele accom

mocla r em-se âs condições do m eio em que são applicaàas. 

Ora , Sr. P residente, na Fra nça, por exen1plo , a in s trucção publica está orga

n iza da system a tican1 ente, desde a esco la prin1 aria a té os Clll'SOS s uperiores. 

Na escola pri1na ri a a cr ia nça, na. prilneira infancia, leva p a r a o estudo 

secunclario, qu e ê o estu do fundam en ta l, noções ele g eograph ia, hi st ori a, noçi.Ío 

das causa s , e j á vae cotn seu espírito n1a is ou 1nenos desenvolvido. 

F e ito o c utso secuncl a rio qu e , como di sse , ê fund am enta l, ap]JiicaJn-se a o 

es tu do ele a lguns elos r amos scienti-f icos ele instniCção super ior. 

O alumno entra ndo para o curso superior n ão encontra na organização des te 

en sino as cliffi culclacles que encontra en t r e nós, porque tr, preva lece o systcm a, dos 

cu J~sos espec i ae~. 

E' assint qu e entre nós o curso ele eng-e nha ri a conce11tra en'l si d in :• rsos ra1nos 

dest a sci en cia . 

L á, f eito o estudo elo curso secuncla ri o veem <l S cu r sos speci aes como o ele 

architectura, ag ronomi a, pon tes e ca lça das, es tra da el e f erro , etc. 

~a sciencia do dire i lÓ dá- se a n1esrn a causa, ha o curso de sciencias j u ri

clicas e o curso sepa r a do ele sc ienc ias politicas, climinuidos os pra zos qu e são 

el e t t·es an ngs pa r a os que são n1a is den1or aclos. 

Nós jâ pr ocur a m os x perimenta r , em r elac;:i'to ao estudo do di rei to, esta 

m·eação de cursos esp ciaes e t iven1os de reform ar a lei, fa zendo a juncção dos 

c urs os el e sc ien cias juridi cas com os de sciencias po) itica s ou soc i ae~ . 

D e sorte que, como acabei el e a pontar, un1a creança en1 França pócle entrar 

per·fe ita ine nte con1 o necessari o clesenvol vitnento pa ra o curso scuncl ario, aos oito 

annos. esta ndo aos 18 annos com a sua educação compl eta . P ócle-se dar ist:> 

no nosso pa iz, cl a cl as as concliç - es em qu e nos achamos ? 

All'm di sto , pel a clensicla cl e ele população, est r eiteza ele t enitorio e facil idade 

de cornmunicações, pócl e-se dizer qu e os institutos el e en sino es t ão ús portas elos 

v aes el e f amilia. 

Entre nós, t ivcn1os de re lrug-radar e aba nclonat· esle reg- itn en de curso espe-
ciaes pa ra os curs os coinpl exos 

e eng·enhari a. 
cinco a nnos mn direito e seis en1 tnedic ina 

ompr eh ende o Senado quaes as cliffi culdacles qu e surgem cl eante dos paes 

que quer em educa r os f i lhos. N em todos os Estados elo Brasil t êm g-ymnasios 

ou institutos ele instru cc;: ão secunda r ia moclela clos pelo da Cap i ta l. 
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O Sll. LEITE E OJTICICA: - Quasi nenhum. 

o SR. Go):ÇALVI>S CHAVllS: - ?\o meu Estado, que tem ll 6 cidades, porque 

tem 116 comarcas e cada séde de comarca é uma c idade, que embora tenha uma 

Y ia~ão ferrea 1nais ou menos desenvolvida para o sul e parte elo oeste, a]Jresenta, 

se1n vias de facil conJn1u nicaçào, uma vastidão enorn1e p:u·a o rtOJ·te. 150 leg·uas~ 

e par a lés te ta! vez distancia maior. 

Pois beJn, temos apenas dous g~·mnasios, un1 na Capital c outro em Barba

cena, a poucas horas ele viagem da Capital. 

Ora , comprehencle-se : nestas condições u menino no pôde ser retirado do 

·'cio da fami li a E>m tenra idade para frequentar as escolas, c"omo acontece nos 

pa izes europeus j á referidos, é preciso formar-se a educação de familia, educar 

, 1n enino até chegar a certo gráo de desenvolvin1ento, pa1·a que possa procecler 

•o1-rectamente fóra do la1· paterno, de modo que esse alumno não pócle abandonar 

0 seio ela familia antes dos 12 ou 1-J annos. Ora, por este motivo e com os cursos 

eompl exos como os que nós temos, tendo-se j á verilicado pela experiencia que 

não pod emos tel' cursos especiaes, tentativa que fizemos, como disse, em J~e laçl.o 

ao direito, acontecerá que o moço brasileiro só completai·á a sua E>ducação sei n

t i fica ao~ 25 ou 30 annos, quando na Italia, na França, na Allemanha e outros 

paizes europeus aos 18 annos póde qualquer moço estar com a sua eclucação 

" cientifica completa. 

"\ccresce ainda a esta difficulclacle o estado ile abatimento. para não dizer 

le pobreza elo nosso paiz. 

1'\0 meu Jcstado, que é relativamente um dos mais acleantaclos em materia 

lc instrucção, h a, como disse, dous gymn~sios que não prestam serv iço a grande 

JJarte ela população do Estado ; o r a, hoje que as difficu Idades para occorrer ás 

•lespezas ela vi da crescem na razão inversa do empobrecimento do paiz, é ma.is 

uma difficuldade que têm os chefes de familia para occorrerem á educação de 

~eus filhos á falta destes institutos de ensino. 

Entretanto, no meu Estado, em muitas das suas pequenas cidades, nas cliver

' as zonas, h a cursos fornecidos por collegios que preparam perfeitamente os a I u

m nos nos estudos propecleutico 

Sr. Pi·esidente, posso dar testemunho ele um facto para o qual ehamo a 

t t t enção do Senado, e é que durante o meu curso de direito em S. Paulo, na 

~eração acaclemica a que pertenci, houve bachareis elo Collegio ele Pedro II, 

co llegio qué era formado nas m esmas bases de estudo por seri ação, levando o 

<llumno seis annos para preparo de todas as materias; pois esses moços, e·!tre 

os quaes havia muitos de talento, de yerdadeiro merito, não foram, entretanto, 

os mais distinctos estudantes do cu r so. 

O SR. ALBERTO GONOALVES: - E' o que eu digo: moralizem-se os exam <s 

parcellados. 

O Sa. GONÇALVES CHAVES : - Os Ribas, os José Bonifacios, os Carrilo. os 

Crispinianos não tiveram este curso seriado; havia uma lacuna, é verdade, na 

exigencia elo numero ele preparatorios, antigamente, mas esta lacuna hoje prin

c ipalmente ~e fazia sentit· em relação a certas sciencias de que o homem n:lo 
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pôde prescindir nos usos da vida praL.ica - as sciencias physicas e naturaes -

os elementos dessa sciencia são ex igidos hoje como preparatorios. 

Eliminaram o estudo cl philosophia, não sei porque motivo, m as desenvol

veram extraordinariamente o curso elas n1athematicas elementares, o que rt.:al

mente é auxilio muito pocl roso para o cl senvolvimento ela intelligencia. 

Esta nova organização a respeito elos preparatorios mostra que não ha van

tagem real na organização elo ensino se undario como stá feito pela reforma. 

principalmente . por esta •·azão - porqu semelhante regimen que figura nos 

paizes europ us é completo. começam pela escola primaria a possuir conheci

mentos que não • são ministrados nas no sas .escolas primarias e concluem a 

educação scientifica. após o curso fundam ntal, nos cu•·sos especiaes qu lambem 

não temos. 

l\1as, St·. Presidente, si isto ê verdade, devemos cheg-ar a utna consequencia, 

e é que este regin1en da nova refortna não deve ser exclusivo; e não convén1 
' aos interesses da instrucção que ell e se torne exclusivo, porque viria prejudicar 

a grande nume1·o de jovens brasileiros que podetn vi r a s r grandes serYidcu·es 

ela Patria. 

Lembro no meu Estado, r. Presidente, o nome elo Conego Marinho, nascido 

em uma v quena cidade. aldéa naquelles tempos, situada no extremo norte de 

:Minas, a cidade ele .Januaria, filho de pobres pescadores; comprehencle-se que 

no regimen actual o paiz não teria aproveitado o grande talento e patriotismo 

do Conego Marinho, qu já na imprensa. já. no Parlamento, já na educação da 

mocidade brasileira, prestou tão assignalados servi ços, tendo sustentaêlo aqui um 

col leg io, que é conhecido ela geração gue hoje figu1·a no paiz. 

Sr·. Pt·esidente, como dizia, não venho conclemnar o novo regin1en. quero 

apenas mostrRr ao SenAdo que não ha vantagem em que elle seja exclusi\"O. 

Mas, a minha emenda não contraria o projecto. dá-lhe tão sómente a expres

são que devia resu I ta.· elos s us proprios termos. 

Com effeito, diz o projecto que os estuilantes que ti\•erem. pelo menos, um 

<'>ame •le prep:u·atorios pocl.rão concluir o curso até 1900. 

OJ~a, se esses n1oços que apenas lêm un1 exame, un1 preparatorio. são dignos 

clE'Sl< fa\"or; se a C'ommiso;ão entende que a medida é de conveniencia' e de equi

dade, con1prehnncle-se que isto vem a ser. por un1 lado dar um favor. e por ou

tr,. negai-o, porque em um anno é certo que o estudante que tiver um só prepa

•·al o rio não poderá ff1.zer 1 O ou 11 preparatorios. 

Por conseque!lcia, se. C"Omo a Con'lmissão reconhece, a 1nedida é de convP.

ni ncia E' de E'C]uiclade, cumpre, portanto. espaçar o prazo e dar pelo menos dous 

nnnos. 

Ta ,\presentar uma emenda determinando que o prazo fosse até 1902, na se

gundA. í·ooca dos exame:;, quando se abrem os curso , isto é, em Março ele 1902. 

Encontrei, porém, sobre a Mesa uma emenda, fo•·mulada pelo honrado Se

n:,c1or pPio Mara'1hão. Sr. BeHort Vieira, emenda que leva o prazo até Dezem

bro· ele 1902. 

E' razoavel e1;se pra?o e por isso assignei a emenda do nobre Senado•·. 
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Parf'ce-nle (J_ue, realmPHtc, paz·a que os estudantes que liveren1 um sú prepa

ratorio 11cssam gozar elo beneficio que a Commissão reconhece ser juslo e ra

:t:.cavel, é preci.7.o qne se conceda mais algun1 teJnpo, dous ou t1·es annos. 

Envio á Mesa essa eJnenU.a, que vai assignada por n1im, emenda forn1ulada 

l?"l'J Sr. Senador Belfort V ieira. 

E' ilda, apoiada e posta conjunctamente en1 discussão a seguinte emenda: 

Ao a r t. ] 0 : 

Bm vez ele - alé o dia 31 ele Dezembro ele 1900 - cli;;·a-se: - até 31 ele 

p,'>.eml>ro ele 1902 . 
SH.la elas Sessões. ~;l r1e Outubro el e l. 9U. - Be/fo>·t Viei>"lt. - GoHt;(t/

t·es Chaves. 

O S r. Le ite e Oiticica ( •) : - Sr. Presidente, uma elas con quistas mais 
bellas obtidas pelo antigo regimen foi. aquella que autorizava as diversas provin

~ ias a constituirem suas bancas el e exame, sendo os exames feitos p rante es

s ts bancas accei los ern lorlos os cursos do paiz. 

Lembro-me muito, Sr. Presidente, elo quanto facilitou esta medida a entra

ela para os cursos superiores a e muitos estudantes que são hoje formados, de

duo unicamente a essa disposição de lei. 

E c·orr1prehende-se isto: o exan1e feito na propria província, no proprio E s

tado. significa a dispensa. de recursos, que muitas vezes os pais dos a1urnnos 

J.ão possuen1, para mancla l-o::: aos lugares onde se fazem esses exames, oncle ha 

t•ssas banc>ts de preJlaralor ios. onde os alumnos se habilitam para entrar nos 

curs 1s super iores . 

Mutlo talento, mmto moço aproveitavel, e que prestará serviços ao paiz no 

futuro, fica privado ele prestar exames desde o momento em que não tenha re

eursos para sahir ele seu Estado e para ir aos lugares onde esses exatnes são 

fP itos. 

A T~epub:ica, Sr. Presidente, reyogou sta praxe e exigia que só pudesse ha

ver bancas de exames, segundo o systema que estabeleceu, a que chamou o sys

tema de macl1we<a, exigindo como obrigação que os lyceus ou os institutos oE

Ilciae~ de estudos preparRtorios nos Estados tivessem a mesma organização que 

o Gymnasio Nacion>tl do Rio de Janeiro . 

Ora, Sr. Presidente, quem conhece o curso do Gymnasio Nacional sabe que 

nhi se preparavam bachareis, que o cu rso tinha sete annos . e uma p01~ão de 

c::tdeiras. 

Os Estados quizeram imitar o Gymnasio Nacional, mas encontraram-se 

dian te d obstaculos tamanhos que, et·eio, até hoje, não ha Estado algum que 

possua o seu ly(!Elll 011 o seu curso ele humanidades organizado ele accõrdo com 
o Gymnasio racional . 

( H(t lli-ve>·sos Ctpw·tes.) 

( •) Este discurso não foi revisto p lo orador. 

Emenda 
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Parec -mf' c1ue ha tentativas: ha em estudos na Secretaria do Inte1·ior um 

p1·ojecto de equiparação ao Gymnasio Nacional do Lyceu de um lJ:stado, não me 

lPJTIL!'O betn ag·ora qu!tl. 

E <ligo a razão por qu~ . c! deste facto. 

Ell<J me foi rehotado pelo PI'OJWiO Sr. Ministro do InteriOI', a quem eu ia, a 
l• t' rt~dll de um nosso c-x-co~J~g-a do rneu Bstaclo, reclamar a creação das bancas 

clf' <·xarn , de accônlo cmn o codigo de ensino, para os exatnes de madur~za no 

rneu Es' ado. 

E~f:':> nos::;o ex-collega (~' posso declinar o seu norne, porque elle despert'l. 

muito r ratas ,. cordações no Senado: o S1·. nr: Messias ele Gusmão) screvia

me do m eu Estado relatando-me as circumstancias difCiceis em que se achava, 

viRtO CJU) seus filhos estavam pr·omptos a prestar os ex:an1 s ele rnaclureza tnas 

~ncc.ntravam-se diante da impossibilidade de fazel-o no proprio Estado ou mes

mo e.ra outros EstacloR. porque só no Gyn1nasio Nacional é pennitliclo fazer os 

exe:unes de rnadureza. 

O ~r. 1\Jinislro tne derlarou que não era possivel autorizar n. c1·eação clcsr-::a 

banca de c•xames. Yi to que o !yceu de Maceió não stava nas condições do Gym

nasio K·,cic·nal. e o cocli~o de ensino só pcrmittia qu e se creasse as bancas J~ 

exarnE'R Ue rn~ulureza nos lugares onde houvesse esses cursos org-anizados. eq"...li~ 

par·ados aos elo G) mna ·i o !\"acionai . 

Yê Y. Ex., Sr. Presirl ente, que os pais de fami!ia residentes nos Esta lun 

C'stão nesta contingencia cruel: os seus filhos não podem scp.Jir seu cu r·so ele hu

mnnidacles sem virem ao Rio de Janeiro prestar os exames. 

B istc porque os J!Jstados não têm a facilidade do orçamento nem um pes-

oa< hnbililcodo para institniJ· nos seus lyceus curso de humanidades como tem 

o Gymnasio Nacional: ha difficulclade immensa de encontrar professores par1 

certas malf'rias, r;ue não sil-o sufficientemente conhecidas, e o pessoal pequen•J 

Que os Es• a dos lfitn con1 cnpaciclacle para occupar o.· cargos ele prof.zssores n~io 

n1 espt·chdidade sobre es~as n1aterias. 

lc' r•sta a situação elo paiz: os Estados não podetn fornecer para os institn· 

tos sup~ri01·es ele ensino p('ssoal habilitado de estudantes que se possam neltes 

n:aLJ·iouiar-se, por·que não podem fazer alli o curso de humanidades. 

(~uer isto dizer quP a ! , i que creou o e'<ame de madureza tem encontracl) 

grd.ndes obstaculos para a sua realização, circumstancia que se reflecte nos p _o

jectos que todos os annos rtppar·ecem no Congresso Nacional. pedindo pmro~;ll

ção elo prazc para aquelle exame . 

. Já houye um artigo de l ei. votado o anno passado. concebido nos mesmos 

tf!rmos elo proj~cto que se discute . 

O SH. GONÇALVES CH.\\'Es: - Uma disposição de lei or·çamentaria . 

O SR. LEJTE E OITICtCA: - Sim; uma emenda ã lei elo orçamento. o anno 

passarlo, autorizava aos estudantes que tivessem feito um ~>xame a concluirem 

o seu curso de prepar'Ltorios pelos exam s parcellados. 

Examinando esta disposição, Y!'-se que e !la consagra uma injustiça. Po!s 

e~<tão, sô p('lo Rimples facto dP ter conseguido appro,·nção no primeiro exame, 
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0 de portuguez, fica 'l estudante habil itado para concluir seu cu rso de humani

cl:ul~s. por exames parcel\aclos e aquelle que, embora, es ti .-esse habilitado e_ não 

póde fazer xame naquella occasião, por qualquer c ircurnstancia, ou foi ne\le 

infeliz, es tando, entr etanto, habilitado em muitas materias, não poderá conclui r 

sr:us estudos elo m esmo modo que o outro? 

E' uma injustiça. 
Se c paiz es tá em circumstancias ele começar o regimen elos exames ele ma

dureza, ponham en1. execuç:ã.o este regin1 en. 

O Sn. GONÇALVES HAYl:lS: -Não es tá. 

o Sa. L EITE E OITICrCA : - Mas se o Congr esso Nacional reconhece, corno 

póde bem r eco nhecer, porque é composto ele representantes dos Estados, em cujos 

n0rne:l cada um dos qu aes póde fallar; se o Congr esso r econl1ece que o paiz não 

póde en tra r actualrnente nesse r eg irnen, por que razão es tarmos a abrir exce

pçõe• a urna r egra geral que é odiosa e injusta? 

O r.-rojecto de l ei que está em di scussão ach a -se red igido em termos qu e não 

se com tJr eh endem bem; diz: "os estudantes (Ju até a da ta da presente lei tiver em 

fcit. exam e de uma materia poderão concluir o seu cu rso até 1900 •· . 

Mas, pergunto, os exam es parcellados não estão extinctos? 

Se r·ão es tã o, o>< es tudan tes que hoje acham-se ap tos pa r a fazer exame cln 

pr!meira m a teria, por C[Ull r azão hão de s r excluídos ela cli sposiç'í.o legal? 

Niio sei se fi z bem cornpr ebender o meu argumento . 

Se os exam es parcellados foram extinctos desde que entrou em execução c 

regula mento para o exa me el e m a dureza, se aquell es es tudantes que tinham en. 

tão app1·ovação em uma materia podi ;tm continuar a prestar exames parcella

doS de outras, pei·g·nnli>, Ós estudantes que foram infeli zes no exame desta ma. 

t Jria ou que não puderam prestai-o, devem ficar im pedidos, razoavelmente, elo> 

pres t1.rem os seu~ outros exames ta m bem parcellaclos? 

O SR. GONOALVES CHAVES dá urr. apa1·te. 

O SH. LEITE ~' OrTrCICA: - Os estudantes qué! fizeram exJ. :-ne do pr imeiro 

Pl eparatorio têm dire ito, pela lei, ele concluir seus exames até 1900; e, repito, 

"s outros, que fora m infelize~ ou n ão puderam prestar exam ·~ naquella occasião, 

estanclo a ptos ag0 ra para faze l-o, por que 1·amo h ão de st:lr excluídos elas van

tagens el a pr01:ogação do prazo de que aque ll es gozam? 

Portanto, Se. Presiclent'!, nós estamos co llocados diante c1 sta situação : h a 

mo tivo pa ra se prorogar o prazo elo co meço elo exame ele madureza? 

Os m eus honrados co llegas h ão de convir que os Estados não possuem col

legio8 organizados com um prog ramma <le ensino do- Gymnasio Nacional; e ha

Yl:mt'S de condem nar os filhos dos nossos conterraneos, qua ordinar iamente não 

são r!lhos ele caJ1ita listas, porque nos Estados não h a fo rtun as como no Rio da 

Janeiro, nem '1. disseminação d riqueza que temos nesta cidade; havemos ele 

~oneemnar esses moc:os a ficarem impossibilitados ele fazer seus exames e d<~ 

entrarem no r eg imen qu e abr e a excepção, até o fim ele 1900, aberta pa,·a ou

trÇ)s, muitos dos qua.:~ resiclan tes nesta Capital, onde podem se preparar para 

o exa111e de :naãureza e onde jã existem bancas el e exame? 
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O SR. GOXÇALVhS CHAVES: - Qu P. r dizer isto que a rE:forma· não é ap]>lica

vel ao paiz. 

o s..-. LL !TE f: OTTICICA : - Se assim é, não parece juSto que 3')S Jnn gos, que 

já estão rn·omptos para fazer seus exames, seja vedada a vanta;5·e;11 _Jtl e, con1o 

um privilegio, se cleu a,os outros, permittindo-se-lhes concluirem St·Hs exames, 

porque j á tillha m l.HT' na da ta da lei. 

Mas então a f·menda mandada á Mesa pelo honra,do Senador, qne fnlgo ver 

de accõrdo com as cpiniões que estou expondo, dever ia ser outrFL, :·.ão proro.~a r

o prazo atf, 31 de n~o~embro de 1902. estabelecendo a condição de l!m sú exame, 

jft. prestadl' nessa ncc .. uiião, 1nas prorogando o prazo do exame cl .: rnadure;~ :l alé-

31 de Dezembro de .902 ... 

O Sh. GONÇAI.VES CJI.!\VES: - Estou de accôrdo. 

O SH. LEITE ~: 01-rJCICA - .' .. ou, pelo menos, para os cp.1e quizerem pôr "· 

questfio no sen YL•rdaclEirr.' pé, até que os Estados tenha1n orgr1n~z:1 :l;J '3Bns cursos 

de accôrclo com o do G:nnnas io Nacional, porq. 1e, Sr. ·Presi denh~, 'r· J~x. cun1~ 

vrehendn que não é ü:to 1nt.ito racil. 

0 curso do r;.ymr"'' .o Nacional foi fo rmado especialmHnts pela von tadf· do 

Imperador, e como tonos ns institutos officiaes. esse é car íssimo. 

No orçamento •Jo 'Vlinister io do Inte1·ior a sua despeza sobe a mais de réis 

lOú :000$; não tenho presente a cifra preciza. Todos comprehendem que estabe

lecer um curso nestas propcn·ções, ainda com a r educção á metade dos venci

mentos dos professores, é demais para o commum dos Estados. 

0 SH. JOAQUIM SARMENTO: - Apoiado . 

O SR. LTllTE E OITHJICA: - Mesmo o mais rico não o podere fazer facil

mente. 

S. Paulo, que g-asta extraordina riam ente com a instrucção publica, não po

derá montar, exclusivam »nte para humanidades, um estabelecimento luxuoso 

con•(} o Gymnasio Nac~ona1. 

O E~tado de Min.:cs, que é muito vasto, cujo territorio é tão extenso e tão 

lmr.ortantE' que tem dons bispados. não podel'á ter um instituto daquella 01'iiem. 

Os outros Estados, sobrecarr~ados com despezas varias, não t erão recursos 

em seus orçamentos para custei a r em essa instituição. De maneira que os pais 

d~ fa mília hãc de r ecorrer ao Rio de Janeiro, onde encontrarão banca de exame 

para hahiHtarem ~eus fi1hos á 1natricula nos cursos superiores; e isto; como o 

Senado comprehende, é matar o estimulo para os cursos scientificos. 

Kestas cotvHçf.e;;;, Sr. PrPs!dente, de accôrdo cotn o hOnrado Se.1a ric•l~ e, 

l)reio que com a opiniã€ do Senado inte iJ·o, vou mandar á M esa um:;. emen:la 

sub~titutiva, mo,llf:candn a proposição da Camara, no sentido de prorog·ar at~ 

o fi111 de Dezembt·o <le l 9(12, a disposição da lei que manda comPcare•n 03 Pxa

mf!s de madureza. 

E' esta a emer·da. 1 L,; ) 

E' llrla. apoiA.da c· po~·ta Cf'!ljunctamente en• discussão a segu!n~e e•~•c.nrlu 

81Jbst!tutlva: 
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f!.edija-sc o ~nt. 1o tla proposição: 

E' Jacult:J.do aos esttalant s que, ali\ a data desta lei rec1uererem prestar 

~x·~mt de qualquer materia, completar os exames prepa1·atorios, parcellada

Jrcnte. até :n de Dezembro de 1902. 

Sala das Sessões, 2:J de Outubro de 1899. - Deito e Oiticica. 

Ninguen1 nutis pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Segue-se em discussão, que se euce1·ra sen1 debate, o art. 2°. 

E ' annunciada a votaçfto elo art. 1°. 

O Sr. Le-i te e Oiticic a .lJC!ct m·clem) requer preferencia na votação para 

a ç:n1;ont!a c;ubstitutiva que oflereceu. 

Consultado, o Senado concede a preferencia. 

Posta a votos, é approvada a emenda. 

Fica prejudicada a emenda dos Srs. Belfort Vieira e Gon<:alv~s Cha1·es . 

Posto a votos, é apprnvado o art. 2•. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada para passar á 3• discussào. 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O S r. Le ite e Oiticica: -· Sr. Presidente. não vou discutir mais o as

s,tmpto ; apenas quero rectificar a emenda qu~ apresente i e que foi approvada 

era 211 õ.lscussão, emenda que '1ão ficou com uma redacção correcta, e isto por

<!Ue ella foi escripta precipitadament , sobre a bancada, de modo que não atten· 

üeu ao pensamento de seus autores. 

Devo declarar ,t V. Ex. que esss emenda foi criticada por um dos jornaes 

d~ maior circulru:ão desta Capital. jornal cuja opinião muito r•3peito e acato, 

ser,do que por isto tomo-a em consideração, allegando-se que elh era um meio 

de fazer com que estudantes que não estivessem habilitados para prestarem 

exame de ma:dureza passassem, por empenho ou pelos pais a lcaides, como gato 

por brazas sobre os prepara to rios para ~1ue não estivessem habilitados. 

Sr. Presideute, quet·o acreditar que o illuslr~ redactor daquella folha, ta

leut.:> de primeira água, a QUeln })t'eSO muito, quer COITIO homem en1 particular, 

qner como jornalista, não leu os fundamentos com que apresentei a emenda. 

Não se t rata. de fazer com que os estudantes submettRm-se a exames por 

empen ho, não querendo soffrer o exame de madureza. Trata-se de fazer com 

que rostuf!antes, que estilo promptos par a prestar exames, nà'O fiquem impedl

do3 disto pel<1. fallu de banca ele exames nos seus Estados .. . 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - E pl1de accrescentar: com mais seriedade do 

que no 1·egimen do exame de madureza. 

O SR. LEITE E OrTIC!CA - . . . de accôrdo com o programma do Gymnasio 

Nacional. 

Emenda 

Votação 

3• discussão 



E' uma injusli~a que es tu dantes promptos para fazerem exame de m a du

reza n:'lo possam pres ta r nem exames parcellados, pêla impossibilidade em qua 

se acham os Esta dos de montarem cursos iguaes aos do Gymnasio Nacional, e 

poclt·rem autorizar, portanto, exames de rnaG.ureza. 

Nesse estado de cous!ls é que pedimos qu e seja pr orogado o prazo da pr es

tação •los exames parcellados até 1902. 

F eita esta pequena observação, vou mandar á Mesa uma emenda de cor re-

c~ãt ;Jaq~:ella que foi approvada em 2• discussão. 

E' lida, apo iada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda: 

Rr,dija -se assim o art. 1°. 

Aos estudantes que, até 31 de D ezembro do corrente anno, houver em pres

ta do ou requererem presta r exam e de qua lqu er mater· ta preparator la pa r·a a ma

t!'icula nos cursos de ensino superior, é permittido concluir o cur·so preparator io 

por exames pa rcellados atê 31 de Dezembr o de 1902. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1899. - L e it e e Oiticica, -- Bel

(ol't Viei?·a . 

O Sr. Moraes B·arros: - Sr· . 'Preside nte, pedindo a pa lavra, não tenho 

em vista discutir o projecto que adia os exa mes de ma dureza. 

Não vim m esmo prepnr'ad·o pa ra isso . Meu fim uni co é fundamentar, em 11-

g·eiras considerações, meu voto contrario ao projeclo. 

Ha dous systemas el e organização do ensino, que em linguagem modema 

são chamados system a parcella do , qu e faz estudar materia por mater ia, duas, 

ou quando muito, tres de cada vez, e sys tema ele conjuncto, que faz o a lumno es

tudar· muitas materias a o m esmo tempo e que é co roado por um exame ger al, 

dito de madureza. 

L evantando a qu estão a um ponto de vista m a is alto, póde-se d izer que o 

primeiro syst ma segue o methodo an~lytico, e o segundo o methodo synthetico. 

l'e·l u m ethodo analytico o a lumno estuda materia por materia, bem indiviclua

liz~d a, concentrando a sua attenção em poucas, nunca mais de duas ou tres, 

afim de que melhor se compenetr·e de cada uma dellas e, á proporção que vai 

s•,n dCJ julgado habili ta<lo, vai prestando seus exames, parcelladamente, tambo> m 

mataria por matcria, con form e as estudara, e assim até co mpl etar o seu curso 

de preparatorio~. f indo o qua l r ece-be o seu diploma de bacharel em lettras. 

O mesmo acontece nos cursos superiores, em que as materias são distribui

da· por a nnos, duas ou tr es em cada anno, e, !lpprova do nas materias do u ltimo 

anno, r cebe ntão o a lumuo o seu diploma em direito, em mathematicas ou m 

n ·etlicina, conform e a Faculdade que cursou. 

Em contraposição ao sys temà analytico ou parcei,la do, ha o systema que po

demos ch &rr.ar de con jur.ctr1, e que consiste em fazer o alumno estudar, senão 

to (las, a o meno~ muitas materias ao mesmo tempo·, e afinal, só afinal, fazer um 

~xnmt- l!eral d todas, exume que se conveio denominar ele madm·eza. 
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Em nosso paiz scguio-se sempre o systemn analyUco ou de exames parcei

laCos, meiJos no coi!egio áe Pedro li, onde dominava o systema contrario - de 

accumulação de materlas. 

No meu tempo de estudante, que já vai longe ... 

O Sn. LFJITEJ E 0tTIC10A: -E do qual, como nós, lembra-se com saudades. 

O ~R. !\10llAES BARROS: - Cela va sans clinl. . . fazia-nos concentrar o s -

tudo en: poucas materias, duas ou tres sómente, estudando-se primeiro as mais 

raceis, que Gram as linguas franceza, ingl ezr~ e latina, e depois as mais difficeis, 

qt:e tra•n as sciencias, geographia, historia e philosophia, e á proporção que 

ian.o-nos preparando em cada uma deiias, iamos prestando exames indivldual

;.n.dos, até completar o curso. No curso superior de direito vigorava então e vi

gora ainda hoje o s~·stcma parcellado, fazendo-se no fim de cada anno exame 

ou acto das duas ou tre,. materias lecciona.das durante o mesmo. E' verdade 

que mudou-se o nome, o que era anno chama-se hoje sé!"ie, mas na cousa não 

houve mudança. senão o augmento de algumas materias, de sorte que em :tl

gun~ annos hoje estudam-se quatro materlas, o que é excessivo e nenhum estu

dante pôde dar conta, por mais talentoso que seja. Ko meu 5° anno estuda

van.-se tres matcrias: theoria e pratica do processo civil, direito administrativo 

e economia política, e jó uma das tres era sempre sacrificada pela impossibili

dade int(·iicctual de ;lar conta de todas. Quanto mais se fossem quatro. como 

a ·ontece hoje. 

Agora pergunto - qual dos dous systemas é o m lhor? qual deve ser 

prefHido? 

Quer 111~ parecer que nem um, nem outro, seguido exclusivamente. Que am

bM' os "Ystemas. adoptadn um com exclusão do outro, têm inconvenientes muito 

~ · ·.ves: e que o verdadeiro ser; a organizar-se um terceiro systema, ecletico, que 

apro"eitA.sse as vantag-ens de ambos, evitando os inconvenientes de cada um. 

O o;ystema parcellado é inconveni nte porque, se, por um lado, favorece o 

aprc,veitamento do E'Studante, que, concentrando sua attenção em poucas mate

rias. ap;>rehende-as mellior, aprofunda-as mais, assenhorea-se melhor dellas, por 

outro lado, tem o grav inconveniente de. uma vez reito o exame clessa m:J.teria 

não pensar mais nella. e csquec0l-a durante um ou rnais annos, quantos levar 

até ma.rricular-se no curso superior. 

I•;sse esquecimento 1\ o grande defeito eles te systema. 

)Jas, o systema s.n1lhetico t m. a meu ver, inconvenientes ainda maiores. 

Da a.ccumulação de materias, do estudo de muitas materias ao mesmo tempo 

rPsulta que o estudante em nenhuma dellas se pocl€' rá aprofundar, pouco e quasi 

nadro apr nderá pela distracçrLO el e esfo rços em uma zona muito extensa . 

Se no outro systema ha o perigo de esquecer, neste o estudante não terá o 

que esqilecer, pois quando muito terá adquirido uma tintura muito superficial 

o obre, tudo quanto tiver e~ tu dado. 

B' este o rcsult<tdo certo, infallivel, do estudo simultaneo de muitas matel'ias. 

Sr. PresidPnte, a policultura, individualmente considerada, aconselhada a 
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c> •la incllvidnaliclacle, ~ um erro grave, é um erro crasso, quer se considere a 

C'ultura inlellectual, quer se considere a cultura dos campos. 

() !avrador que quer culti\•ar muitos generos ao mesmo tempo, nada cultiva 

berro. nenhum genero cultiva com perfeição, lodo o s u serviço é mal feito, e 

seus productos são poucos. ruins e caros. 

O mesmo acontece na cultura do espírito. Estudar multa cousa ao mesmo 

tc111PO e para nada ficar sabendo, é, quando muito, colher resultados insignifi

cnnles fracos, supet·ficiaes. Produzirá charlatães, mas não homens pr eparados, 

üe conh cin1~ntos sérios, profundos. 

Seuhores, sô os especialistas conseguem approximar-se ela perfeição, seja 

qual fC>r o •·amo de trabalho a que se dediquem. A divisão do trabalho é a gran

de I i <la perfectibilichde humana. 

!'recizamos seguil-a, se quizermos progredir, tanto no trabalho intellectual, 

na:: sciencias, ~otno no material, agricola, industrial ou corl1Inercial. 

E como o systema de accumulação ele materias, elo exame ger a l de maclu-

1 cz;.1, Ylola flagra nte'JncntP essa grande lei, é por isso da maior inconveniencia, dos 

n•ai:; desastrosos resu I ta dos. 

?\o meu fraco entenuer, a verdade está em uma transacção, em um syste

m•t méd io, electrico, que aproveite os clous systemas extremos, cada um a seu · 

tempo. 

Que na marcha tios studos sig-a-se o meU1odo analylico, applicando-se o 

e~• uc''"'l te a poucas materias para que po~sa estuclal-as pt·ofundamente ; a pro

l>or•·ão que se f.Jr preparando devidamente, que vá prestando seus exames rar

c~ll.\Clamente . De pois qu e assim fizer todos, chegada a occas ião de matricu lar-se 

e.'Jl. uc:t cu1~so superior, então prestar exatne de 1nadureza, o exame geral ele 

t -d e. s oz preparatorios. 

_·,ssim. conseguir-se-hão as vantagens de ambos os systemas, e serão evi 

tado~ os inconvenientes d<' cada um, quando adoptaclo exclusivamente. 

Para esse exame g-eral vejo acloptada em nossa legislação uma disposição, 

fJll~ me parece muito rtcertada; é que o estudante seja interrogado por seus pro

fesso r es. e jul~ado pelos IPntes do curso superior, em que pretendem matrl

eul:c,t·-se. 

Esta scpara~ão garante a i sen~ão , a imparcialidade do julgamento, e ev ita 

o )latronato. 

;\las, bem ou mal, está o exame de madureza estabelecido na nossa orga

nização d ensino; mas, en1 vez de emJ)regar algum esforço para executal-o c 

n~~ ·n, VC'J"ificarn1os que resultados dará na pratica, nós vamos chicanando, va

mo.• a di an do a sua ex~cu~ão. Jâ votamos um adiamento, que felizmente foi ve

tadr, pelo Pod!=lr b'x:eruti\·0 · agora vamos votar outro! 

Estas reformas parci:-1~:::, deficientes, não convém por desorganizar 111 o sys

lC'ma. heom ou má o, estabclecirlo pelo legislador. 

O qu conviria seria uma reorganização ompleta do ensino, segundo o 

plano que acabo de Indicar. 
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Desde que não se trata disso, peço licença para votar contra o adiamento 

em 1iscussãu. 
Ninguem rraa.i~ pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Posta a votos, é approvada a emenda dos Srs. Leite e Oiticica e Belfort 

Yl e.ira. 

Fica prejuriicada a emenda approvada em 2• discussão. 

E" a proposi(;ão, assim emendada, approvada e, sendo adoptada, vai ser de

p ;>: vida á amara dos Deputados, indo antes á Com missão de Redacção. 

Votação 
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CAMARA DOS DEPU! ADOS 

SESS.;;o DE 6 DE l\OVEMBRO DE 1899 

Emenda do Scnculo cto JJt'ojecto n. 146 B, deste amto, qae faculta aos estudanteY 

que, na data desta lei , já tiverem sirlo 111J!Jrovac1os em lt11W on mais materia~ 

do C111'So 7n·ezJm"<tlorio I]Jte se exige 11aTa a matl"icnla nas scolas rle ensino 

Slt}Je!·i01·, tcrmi!w•·em se11s esltulos, }n·estcmdo exames pa!·ciacs 1tté 31 ele De

IO'emL·•·o de 1900 

A' r-ropcsição desta Camara, sob n. 96, do a nno corrente, estabelecendo que. Parecer da 

"aob estudantes que, na !lata desta lei, já tiverem sido approvados em uma ou missão 

!!"ais materias do curso preparatorio, que se exige para a matricula nas escolas lnstrucção 

de ensine superior, terminarem seus estudos prestando exames parciacs alé 3l 

de Dezembro de 1900" - apresentou o Senado Federal emenda no sentido de 

espaçar o prazo concedido, até 31 de Dezembro de 1902, para aquelles que já ti-

verem prestado 011 ?·eq~te!·e,·em p1·esta•· exame 'ele qualquer ma teria preparatoria; e 

a Commissão cie Jnstrucção Publica desta Camara, considerando que tal emend& 

err: narla prejucli~a o pensamento da reforma que adaptou o exame de madureza 

e, ac contrario, favorece a sua boa execução, dando o tempo necessario para 

que a transformação do proce~so dos exames se opere sem precipitação ou pre-

j ,ti: os para os interessados, - é de parecer que seja acceita e transformada em 

Cei b referida emenda. 

Sala das Commissões, 6 de Novembro de 1 99. - ElLuanlo Pi·tnentel, Pres!

drr.t(; interino. - B1·a.:ilio ela Lnz, Pelator. - Ante~·o Botelho. - ndefonsÕ L i· 

In(<.·- Roclrigues Li?nft. - P ech·o Borges.- Jocio lle Siq11Bira . 

.l?nwncla do Senado ao ,n·ojecto !L 146 B, de 1899, ela Catnara lLos Dc7mtaclos 

Ao art. 1• - Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 1. • Aos estudantes que até 31 de Dezembro do corrente anno houve

rem prestado ou requererem prestar exame de qualquer materia preparatoria 

parlL a matricuia nos cursos de ensino superior é permlttido concluir o curso 

;··eparatorio por exames parccllados até 31 de Dezembro de 1902." 

Com· 
de 

Public< 
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Senado Federal, 31 de Outubro de 189 9 . - Manoel ele Qu ei1·oz j)fetttoso Rt,

uei?·o, Yice-Preaid ent e. - Joa /cim rl' O. Cntuncla, 1° Secr etar io. - ~llbm·to José 

(! uuçalvcs, 2° Secreta•·io . - H em·iqu!' ela Silva Coutinho, 3o Secr etari.o. - - Gns

((11'0 fúch m·c/., sen ·i ndo de 4° Secretario, 

SESS.:\.0 DE 10 DE NOVEMBRO 

O S r. Bueno de Andrada: - Sr. Presidente, peço a V . Ex. que se di· 

F:• e de mandar trazer um exemplar elo proj ecto e emenda, bem como o r elatorlo 

clnste anno, do Ministro do Interior . 

i O o?•aclo•· é satisfeito.) 

Sr. Presidente, an t es ele com eçar as considerações que pr et en do adduzir co m 

relação ao projecto cu ja discussão acaba de ser annunciada, pergunto a V. Ex. 

se h a ou não numero para se p1·oceder á votação das m a t erias encerra das e que 

l'i ~uram na ordem do dia? 

Tomo a liberdade de dirig ir esta pergunta a V. Ex., porque não quero ab

solutamente demorar a votação elos orçamentos; acho que a primeira e impres

cincl lvel necessid?.de cl:.t R epubEca são as l ei s annuas. 

O SR. PRESIDENTJ~ : - Par a r esponder á pergunta do nobt·:o Deputado vou 

m<.nclar veriCicar se h a numero. ( Pc111sa 711'0longacla.) 

A lista da porta accusa a presença de 108 S•·s. D epu tados. 

O SR. Bu~No DF. ANDRADo\: - Portanto, V. E::.:. me aconselha que use da 

palavra depois da votação? 

0 SR. PRESIDENTE: - Sim, senhor . 

0 f'\R. BUENO DE ANDRADA : -Perfei tamen te. 

O S r. Bueno de Andrada faz v erdadeiro sacrifí c io intervi ndo neste \le

ba te, já porqu P o seu es laclo cll' saude a isso o impede, j á porque, para faze l -o. 

lr·rr: d e resistir a pedidos e empenhos. 

Que este sacri f ício aproveite, ao m enos. á ca nsa publica, é o que deseja in

t in1ament e. 

Esta emenda do SPnarlo, or a submelticla ao estudo da Camara. n a sua appa

ren~ia f:ltnples, vai pr·orluzir gr·ande mal á organização do ensino secunda rio 

el o paiz. 

O or ador r el embra a campanha brilhante elo illustre Sr . Ruy Bat·bosa, em 

fa " Or ela instt·u cç'i.o publica e as palavras eloquentes neste r ecinto pronuncia

rias, lla pouPoS annos. pelo illuslrado Sr. M edeiros e Albuqu erqu e, em prol do 

systema de provas que a emenda elo Senado tenta anniquilar. 

A ~ua PAlavra, n este m omento, não é mais elo que o êco das opiniões des

ses pC'nsadores e o1·adores emin entes. 

necorda 6. Camara que um dos pontos do programma do Partido R e,publl

can . quando em propaganda, er a exactamente a r egen eração do nsino, esp • 
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cialrn~nte o secundado. Disso a Republica tem-se descuidado e não é essa, aliás, 

a unic;;, apostasia de princípios por parte elos republicanos, depois que estão no 

poder. 

i\'ão quer entrar na analyse elo assumpto sem primeiro apreciar o que eram 

os exames parcellados no r<'gimen passado. ·D·3pois de most ra r qu e o exame de 

rnadureza não é aquillo que cn1 ecral aqui se suppõo qti e seja, sustenta que el le 

é superiCJr ao parc·zll aclo . 

A ntigamente os estudantes começavam CJS preparatorios pelos exam es de 

;><'rtug-uez, geographia e francez, f echandQ depois os livros relativos a essa::; ma

tcri:ts e esquecendo-as. 

Quanto aos exames parcellados de rnathematicas, a prova de que não pres-

tén·~ n1 está em que na Escola Polytechnica exigia-se uma nova 

uaq uillo que o candidato á matricula já havia sido approvaclo 
fUL~JCa . 

apr0nclizagen1 

na instrucção 

Lembrando aiJ1da os empenhos para as approyações dos examinandos, e ou

tros factos que demonstram quanto era insuffici nte e falho o es tudo ele mate

rir.s do ensino secunclario pelo systema de exames parcellados, o orador volta a 

npreciar as vantagens elos exames de madureza, lamentando que ainda haja re- . 

publicanos que a elles se opponham. 

O Sr. Presidente: -- P eço ao nobre D epu ta do qu e interrompa o seu di s
~u rso, HSto j á haver num<' ro . no r ecinto para votação elas materias encerradas. 

0 SR. BUENO DE J\NDHADA: - Obedeço a V. Ex. 

O Sr. Bueno de Andrada (continttetnclo) prosegue na defesa elo ensino 

secundaria sob o regimen da madureza, apoiando a sua opin ião com o parece1: 

de autores insuspeitos. 

Conclu e pedindo á Mesa inscrip.ção para continu ar a fazer considerações so

hre o a ssun1pto na proxinJa sessão . 

Fica adiada a discussão pela hora. 

S a sesscio ele 11 ele Novembro o Sr. Bueno de Andrada continúa a clisc·J tir 

o projecto. O cliscurso nen1 n1esn1o en1 r esumo consta dos "Annaes" . A dis

' ussão (· adia da. 

SESSÃO DE 17 DE MAIO (1900) 

E' annuneiada a discussão uniea da emenda do Senado ao pro jecto numero 

146 C, ele 1899 , que faculta aos es tudantes que, na data desta lei. já t iverem! 

"ic1o a pprovados em uma ou mais materias do curso preparatorio que se exlge 

!'a ' a a matricula nas eEcolas de ensino s~1perior, terminarem seus estudos pre~

ando exames parciaes até 31 cl\1 Dezembro de 1900, 
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O Sr. Bueno de Andrada (pel.a o1·dem): - Sr. Presidente. V. Ex. an

' unciou a discus~ão deste projeclo e não deu a palavra a pessoa alguma. Pa

r ec·t--me que me cabia a palavra. porque o anno passado. na ultima sessão util 

<la Casa, fiquei com a palaYra sobre o assumpto, e ssim quer o saber se V. Ex. 

mantem-m'a ou não. 

0 · SR. PRESIDENT}~: - As inscripções feitas o anno passado ficaram, natu

ralmente, exlinctas . O projecto entrou agora em discussão, e qualquer D()J)u

ladP !)óàe, a r espeito, pedir a palavra. 

O i"R. Bu~'NO DE ANDP.AOA: - Erribora não concorde em princi1 io com a 

clf'cisão de V. Ex .• o r espeito profundo que tenho pelas decisões emanadas de 

V. J!:x. faz com que eu. se li ver de fali ar sobre o assumpto, peça de novo a pa~ 

lavra. porque se V. Ex. tivesse permittido que eu continuasse o meu discurso, 

Interrompido por ter terminado a l egislatura, eu continuaria com a 1 alavra; mas 

ni'o permittindo, reservo-me o direito de fallar de novo, e não fica inutilizado 

esse dire.ito pelo que disse na sessão passada. Eu quero ver se V. Ex. m con

slderll como um novo Deputado, ou como a continuação de mim m esmo. 

O Sa. LUIZ D0111JNGUES: - E' um novo Deputado sem os peccados do anno 

· passado . 

O SR. BUE'<o u~o A NDBADA: - Se m e considera como a· continuação de mim 

mesmo, cabe-mP a palavr~. e, ca~o contrario, lenho o direito de (al i ar sobre o 

aFsumpto. 

O SR. PRESIDENTE: - Na discussão o nobre Deputado pôde falia r. Está. 

em discussão a em enda. 

O Sr. Bueno de Andrada: - Tomei a palavra pela ordem para 1 edir 

a V. Ex. que consulte á. Casa se consente que este projecto, que é de alta im

portancia, pois que se reft>re ao ensino secundario em um paiz republicano. onde 

se di~ oue a base da Republica estâ. na instrucção. e este projecto. tocando na 

ba~. ilaf' inf;tituições tem uma alta importancia pat·a esta Camara, para que 

V. Ex. consulte â. Casa, dizia cu, se consente que o projecto volte á. Comm issão. 

Ora, esta asa nomeou uma Commissão nova de 1nstrucção Publ.ica, com

poslt tle homens. al.;-uns que viPram jâ. da antiga Commissão, como o Sr. l'i

rn ~ ntel. e outros ctue iniciam agora o seu trabalho, como S. Ex. Rev;n. o Sr. 

Ya ir.ls clc Castro e o Sr. Satyro Dias . 

Desejava que a Casa se manifestasse sobre este pt·ojecto, se el eve ou n'\o 

>citar a ser estudado pela Commissão. 

UM Sn. DEr TADO: - E' uma questão jã muito es tudada . 

O Sn. RoooLPHo Ammu: - Foi até victoriosa no seio da ommissão pas

s•t:la. 

O SR. BURNO DE ANDRADA: - Sr. Presidente, o !Ilustre Deputado por Mi

na~. em lon1<o aparte com que acaba de honrar-me, insurge-se contra a deci

são de V. F.x . 

0 SP.. RODOLPHO A RRE1J : 'ão apoiado, contra a opinião de V. Ex . . en-

tenár·ndo que o projecto <leve voltar á. Commissão. 
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O Sa. BUENO DE ANDRADA: - V. Ex. falla bem e ouve mal. OuQa-me. O 

Sr. Presidente deliberou abrir discussão nova, e, portanto, as opiniões do anno 

p::..~~ado não podem prevalecer este anno, pois a Ca.mara é nova e quer estudar 

o assumpto por si. Demais sei que os actuaes m embros da Com missão de In stru

cçãc Publica de~ejam estudar o assumpto, e assim para que tolher essa facul

dal~e a esses cornpa11heiros que mereceram a confiança, a liás ben1 merecida. do 

voto clesta Camara: .pant que arrolhar a Cornmissão, não consentindo que llf 

qua opinião sobre o assumpto? 

O SR. RoDOLPHO .ABREU: - Porque trata-se de uma emenda do Senado a 

réspe\l to da qual a Cornmissão tem de se pronuncia r pró ou con tra . 

0 :;n . BUENO DE ANDRADA: - Pela segunda vez, Sr. Presidente, o seu com· 

panheiro ele representaçllo acaba de in~urgir-se contra V. E.x., pontue não ad· 

mitte qJe volte á Com missão por ter vindo a emenda do Senado. 

0 SR. RODOLPHO DE .i\BREU dá um aparte. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA: Neste assumpto V. Ex. vai com muita. sê da 

a J pote. Que ir.conveniente h a em estudar a Camara um assumpto para ell<t 

noYc ~ '.rodo assumpto merece discussão este tanto merece que se abrio dis-

cussãc sobre elle. Se a C:unara não quer que os !Ilustres membros da Comm!s

sãc ~ ludE-m a J"Pa.terin, então inicie seus t.ra:balhos POI' uma rolha das de p~ ior 

e&pecie, pcis é contra companheiros que m-e •·eceram sobre o assumpto a confiança 

da prom·ia Camara. Isso é o mesmo que cassa>· uma procuração a indivíduos qu e 

não peiliram o encargo. Não nego, Sr. l~•·esidente, nem podia faze l-o á vista 

Jo impresso, que se trata d e uma emenda vinda do Senado; sei e juro. que ~ 

isto, mas . V. r;;x. a brio discussão sobxe e lia, que tem parecer da Com missão do 

a nr.o passado, e esta foi renovada quasi que totalmente, ficando apenas um elo.; 

an tigc)::; n1en1bro . Dos outros, alguns -~o rarn clen~otados nas urnas, ou nas vo

tações desta Casa, e, portanto, a Commissão ê totalmente nova, póde ter pensa

mento r.ovo e ate melh or sobre a qu es tão. 

Assim, J.eço a V. Ex. que consu lte 1i. Casa se este p•·ojecto deve ou não 

,·oltar á Commissão. 

Antes, fJOrém, releve-me V. Ex. o abuso que Caço de esta1· na tribuna e el e 

diri t; ir a \T. I~x. uma per·~~;unta: h a nun1er·o na Casa t:fara votar~ o meu reque

•·imen to? 

O SR. PRESIDENTE: - Não, PenhOJ~. 

O SR. BUF.NO DE A NonA DA : - De modo que desd"' que me ca1e, continuará 

a cliscnss1w, então apresentarei emendas no momento oppo•·tuJ'!o. 

Peço a V. Ex. que me mande trazer papel para faze•· um reque rimen to. 

Vem á Mesa e ê lido o seguinte r equ e!'imento: 

.flertu eiro que o projecto n. 14G c, de 1899, volte 1i. Com missão de Instrucção 

P ublica, para dar seu parecer. 

Sala das Sessões, 17 de Maio de 1900. - Bneno <le Ancl1·arla. 

O Sr. Presidente: -Não havendo numero na Camara para ser votado o 

reCjue1·i nenfo do nobre Deputado, continúa a discussão. 
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O Sr. Bue no de Andrada (pela o?·dem): - Pergunto a V. Ex. se 

t"""hando eu de fallar, não e~tando term inada a discussão, nem encerrada a 

votr~c;ão. posso ::tpresentar novo requerimento, havendo nun1ero na Casa para 

vo:a~ão, ou se este mesmo rec1uerimento fica sobre a mesa para u lterior deli

beração? 

c.: SR . PRESIDENTE: - Este requerimento fica annullado e V. Ex . tem de 

aprc:;entar outro. 

O .Sr. Bricio Filho r pela onlem) : - Sr. Presidente, acredito que o r e

cJlll>rimento do meu nobre collega não está prejudicado, po1·que elle não pede o 

acliam en lo ela discussão, para Ler lugar a ida á Commissão ela emenda elo Se

,·,do ao p•·ojec to n. 146 C, de 1899, e sim propõe que a Commissão ele Instru

cção e Saude Publ ica se pronuncie sobre a emenda, o que pôde acontecer mes

mo depo is d encerrado o debate . 

E', pois, un. r equ erimento que fica de pé, podendo ser votado no momento 

en . que a Casa tiver el e deliberar sobre o assumpto, e lendo até pre fer encla por 

ser c.l nattn~eza urgente . 

hm todo o caso V. E x . resolverá como melhor entender . 

O Sr. Pre sid e nte : - O requerimento do nobre Deputado tem por fim 

irr.ped ir a continuação da di scussão; ora, deade que não ha numero na Casa esse 

reqt; Primen to fica completamente prejudicado; assistindo, no emtanto, ao no

brt• Deputado o dir€' ito de apresentar novo requerimento em occasião opportuna . 

Bst. r equerim nto está annullado . 

São es t~s os prececlen tes ela Casa. 

Continúa a discussão. 

O S r. Bue no d e Andra da (•): - Sr. Presid ente, sou obrigado a me 

v ir bat0r mais uma Yez pela instrucção publica elo m eu paiz e, cont rariando a 

01 inião quasi unanime da Casa, contr~ariando interesses de natureza diversa, e 

nwsmo a imposição po ljtica, vir ficar no posto de defensor dos princ ipios r epu

blicanos. elos quaes nunca me afastarei e, em cuja defesa, u posso ser vencido, 

rr.as nunca ser consiclera•lo um desertor. E' essa força intima, ê esse cumpri

lllEI!lo de deve r civico qu m~ obriga a tomar a palavra sobre o assumpto, quasi 

qu · de improviso, porque es te 11rojecto tambem quasi que de improviso ntrou 

para cliscu ::;são. 

O S1<. RooOLPHO ABRF.U: - Não apoiado. V. Ex. sabe que esta emenda 

ve1 1 discutida desde: o anno passado, e foi apresentada pelo Senado a um proje

cto di~cu tido nesta Casa. 

O SH. B UENO DE A NORA DA: - Não sei quaes foram os ventos que sopra1·am 

tão depn1BSa nes ta Casa, fazendo com qu e viesse já á discussão esta ma teria; 

( •) l~ste discurso não foi revisto pelo orador, 
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e~ tou vendo que o Eolo é o 1neu antigo adversario uesta rn esrna n1ateria, o no

hr, Deputado por Minas. 

(• SR. RoooLPHO ARP.EU : - V . Ex. conhece tão b em esta discussão como 

<'U, l,orqL·e o anno passado protellou-a interminavelmente, não consentindo que 

a C.:;.~n1a1.a n.. votasse. 

O SR. BuENO 01~ ANDRADA: - Eu não conheço t ão bem qu anto V. Ex., po•·

que mesmo pouca cousa conheço (? .. iso); f a llei sob•·e o projecto a r esp eito do qual 

S. Ex. não fa llou, mas estou cer to de qu e S. Ex. conhece muito m elhor a mal !"la 

elo que eu,porque, embora não tenha fall aclo na tribun a, muito tem dilo ~m 

apartes. 

O SR. Roooi.PHO ABREU: - '.ral é a minha convicção a r éspeito el a utillcl a · ~c 
da m edida, qU"e não tomei a pa lavra sobre o assumpto. 

O SR. BUENO DE ANDRADA: - Convicção que m e tem obrigado a dar golpe3 

no vacuo porqu e as opiniões elo meu nobre collega, n es te ponto, são um v nl:l

deiro vacuo, visto não t er fallado. 

Espero qu e V. Ex. venha para a tribuna e, com o brilhantismo com que cos

tuma tomar pat·te nos debates, apresente o seu corpo d e doutrina e di ga quaes as 

r·azões, os tnotivos, o interesse pratico que tem S. l~x . em voltar neste a!:iumpto, 

aos tempos de Coimbra, aos t empos da v adiação academ ica. 

S. Ex. por hora só se lim i tou a afrirmar que o p1·ojec to é bom, po1·qu e tem 

a unan im idade da Camara. 

Par ece-me que S. Ex. erra na contagem, quando diz qu<; es ta m edida t~m 

a unanimidade dos votos . .. 

O SR. HODOLPHO ABREU : - V. Ex. é qu e enou primeiro, apezar el e ser enge

nheiro formado a m mathemeticas. 

O SR. BuENO DE ANDRADA: - O i Ilustre com panheiro ele r ep1· sen.ta~ão ele 

V . Ex., Sr. Presid ente, parece que não qu er qu e se discuta est e projecto, Uu 

atar efado está em m e apartear. 

Sr. P r esi dente, fall ei longam ente o a nno passado para qu e o projecto nã 

passasRe de afogaclilho, no fim el e uma sessão; nin g uem qu eria combn ter os m eus 

arg·umen tos ; nlng·uern queria pura aqu i vir explanar o seu corpo de tloutrin ::t, 

manifestar as suas opin iões n r espeito. 

H a v ia um con lu io si lenciom de faz r votar este proj ecto, sem discussão, 

sem qu e sobre el le se abrisse o debate ú. luz clara do dia. 

Longamente, S1·. Presidente, discuti o projecto; protellei-o a té o ui limo clia 

porque não confessai-o, quando isto está na consciencia da todos? Fil-o, 

Sr. Presidente, justamente pot·qu e esperava que esta nova Camara n ão foRSC 

infensa a se abrir sobre elle di. cussão; estou v endo, infel izmente, ~1u e o me

thoclo é o m esmo acl optado e seguido o nnno passado, tíl.nto que el e. a fio a qu~l

quer aclversario ao proj ecto a pedir a palavra. (Pa?tsa.) 

O SR. J os11: DUARTE: - P eço a palavrn. 

O SR. BUENO DE ANDRADA: - V ej o agora, Sr. Presidente, que um St·. Depu

tado, dos novos, vae estrelar, com ce"rteza brilhantem en t e, sobre es te a.ssumpto. 

Bem h aj a! Até que emfim apparece alguem que tem opinião contraria a 
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este projecto, porque aqu elles que o co mba tia m antigam nte continuam silen

ciosos, aquelles, como o meu illustre collega por Minas, que se quédam atraz 

da ur.animidade para não impugnai-o, ti)11bram em não qu er er tomar a 1 a lavra, 

e. desafiados directamente, emmudecem. 

O SR. RoDOLPHO ABREU: - Como hei de f allar, si S. Ex. não prod~ziu argu

mento que a isto me obrigue? 

O SH. BUENO DE ANDRADA: - O nob1·e Deputado por Minas, o unico a r gu

mento que linha era o da unanimidade; este não o tem, certamente. (Pausa.) 

Agora, Sr. Presidente, permitta-me S. Ex. qu e entre no assumpto. 

Sou infenso á emenda do Senado por diversos motivos: primeiro, esta emenda 

revoga de facto a reforma do ensino secundario promulgada pelo primeiro Minis

tro da Republica, reforma que foi por assim dizer -o principal cuidado de um 

dos fundadores da Republica, '(JUe a lém dos sentimentos de civismo, r eunia os 

fóros de mestre, e dos melhores. 

Esta emenda destróe a t é os seus ultimos funda m entos a reforma de ensino 

secundarlo feita e posta em pratica pelo Sr. Benjamin Constant. 

Este simples facto faz com que eu já suspeite que o que se quer é voltar 

atraz de um passo dado para a frente; o que se deseja é que o ensino secun

daria não !'eja benefic iado pela reforma posta em execucão pelo fundador ela 

Republica, o immortal S1·. Benjamin Constant; es te simples facto faz com qu e 

eu me opponha, em mais exame a que esta r eforma n ão 1 asse sem acirrado 

estudo nesta Casa. 

Mas a prova de madureza que se quer destruir e contr a a qual levantam-sa 

tantos esplritos atrazados, tantos espíritos verdadeiramente inclinados a contra

riai-a por todos os modos, presuppõe um methoclo ele ensino que é hoje acceito 

geralmm)le pelo mundo c ivil izado - o ensino g r adual. 

A prova de madureza, S1. Presiden te, não é uma esj)ecie nova de exame 

para. o mesmo ensi no antigo; é o ultimo passo de uma reforma profunda. do 

ensino nacional. 

E aqu lles estudantes que e preparam na materia do ensino secundaria pelo 

methodo antigo, pelo melhodo ele ensino parcellado, não pod m nunca. prestar 

o exame de madureza. 

O lente ou o professor que se acostumar a ensinar pelo methodo a nachro

nico e antiquado, não póde fa?.er parte de uma banca df: m adure?.a sem que elles 

mesmos se tenham reformado a si proprio. 

O SR. noDOLPHO ABllEU: - Se assim ê, n o d i zer de V. Ex., como se póde 

admittir o exame ele madureza? 

V. x. não acha ninguem apto para tomar· parte no exame el e madureza, entre

tanto insiste na idéa. 

O SR. BUENO DE ANDRADA: - Sr. Presidente, destrui!· a prova de madu~eza 

ago1·a. quando a reforma elo ensino secunclarlo já e tá encamin hada, unicamente 

por interesses inclividuaes ... 

O SR. RODOLPHO AsnEu: - Não apoiado; de um g r ande numero de m oços 

brasileiros que estão perfe i tamente aptos a prestar os seus exam es. 
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o Sa. BUENO DE ANDHADA: - Peoo a V . l!.:x. qu e tome a 11alavra pa r a com

bater o pr oj ecto, 

0 SH. RODOLPHO ABREU : - Não dou mais apartes. 

o Sn. BUENO DE ANDRADA: - A principio V . Ex. esta va dando ma teria e 

a ux iliando-n1e no 'debate, agora creio que não está faz endo o n1es1no. 

Corno dizia, tentar-se agora destruir esta pL·ova que é co-. .. -"'0--.l '-teth..ta do ensi no 

superior, é destruir tudo que se f ez em materia ele .ensino. 

Sei que ha Estados que não cuidaran1 .do ensino secunclaL·io, que n~'"to }Jrogre

cliram neste sentido; se i qu e ha crescido numero de moços brasileiros que Pão 

se prepararam no eusi no secundario e não es tão aptos para o estudo de madurc,za. 

Mas sei que ha Estados onde a reforma do ensino é completa, onde está se 

preparando uma grancle quantidade de moços que podem entrar para o exame 

de madureza e pr estai-o vantajosamente. 

A<JUi, na Capita l Federal, por ex emplo, h a muitos moços qu e prestaram esse 

exame e estão matriculados nos cursos superiores. A introducção entre nós desse 

exa111e não é madureza. 

No antigo Collegi o ele Pedro II, o m elhor instituto secundario, donde sahi

ram os al umnos m elhor preparados pa •·a os cursos superiores, ahi o exam e ele 

madureza era o ultimo anno. O estudante sahia ele l á prompto com o ensino g r a

dual e compl eto; não havia exame parcial de historia, de geographia e de. g r ego; 

havia o exame parcellado destas discipl i nas, no tercei r o, no quarto e no quinto 

anno. 

E V. Ex. sabe qu e nas academias os 111oçr>s qu e se preparavam n o antigo 

Collegio Pedro li eram os m elhores a lumnos. 

Não é novo n es te paiz, pois. 

Agora, ao lado do ensino gradual, que tem0s no ensino pa•·cellado. herança 

nefasta que r ecebemos da faculdade de Coimbra? 

ü SR. FAUSTO CARDoso : - Colcha de r etalhos. 

O SH. B uENO DE ANDRADA: - '.remos, Sr. Presidente, um preparo· d Qfeituoso, 

incom]Jle to - permitta -m e a expressão - indecentissimo. 

'.rodo o mundo sabe que a approvação no ensino parcellado é a consequenc ia 

de uma carta de empenho, da condescendencia dos m estres, quando dev ia ser o 

resultado do preparo individual de cada alumno. 

Quem nesta Casa não terá tido occasião, uma v ez ao m enos. de ter dacto 

uma carta el e empenho, de ter a pprova do directa ou indirectamente um alumno 

ignora nte?! 

Estou ce•·to, Sr. 'Pres idente, que nenhum dos S•·s. Deputados negar á o que 

acabo de affirmar. 

E qual o r esultado disto? 

E' que por .este modo, se vae incutindo no espírito dos a lumnos, dos moços 

que se es tão preparando, com o intuito de garantirem a sua vida individu al , que 

é possivel corromper os seus superiores e pel a porta da corrupção f azer caminho. 

Dir-me-ha V. Ex.: qu em impede qne o m esmo se dê quanto ao exame d e 
madureza? 
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A esta p rgunta, Sr. Presidente, caso ella fosse formulada, eu diria: não é 

possível em uma reforma, por meio de leis, reformar-se compl etamente os cos

tume!l, a moral de um ·povo; esta r eforma é cousa demorada. 

f) que é incontestavel, Sr. Presidente, é que a reforma viza directamente aos 

m "stres, aos professol'es antigos, áquelles que ainda se soccorrem do mão Ple

mento, desse elemento corruptor e perturbador do ensino publico. 

O a lumno, Sr. Presidente, recebe o ensino qu& lhe é ministrado, ao passo que 

o professor, habituado á velha doutrina, que tem de leccionar, vae directamente 

prejudicar a carreira de cada alumno. 

O exame estabel ecido por esta emenda não é mais acceito em n enhum paiz 

culto. O exatne, materi a por tnateria, não exjstindo, entre ellas, uma cadeia logica., 

que existe em todas as sciencias humanas, exame dividido, incompl eto, parcellado. 

não é mais acceito em paiz algum do mundo. 

V et·dade é, Sr. Pt·esiclente, que em alguns paizes adeantados j á o exama de 

madureza não basta, como, por exemplo, a Inglaterra, onde a educação está sendo 

hoje profundamente modificada, de modo que o proprio exame de madureza não 

ê m a is cousiderado um progresso. 

Emttuanto assim se proced , Sr. Presidente, nos paizes a que m e r efiro, uma 

das Casas do Congresso Nacional r epelle o exame de madureza, para adoptar o 

systema seguido em Coimbra, antes, talvez, do descobrimento do Brasil. 

H a enthuslasmo nes ta Camar a pelos exames parcellaclos, e todo mundo sabe 

que não representam a verdade. 

Nós não podemos aspirar a inda á grande reforma de ensino estabelecida em 

França, invaja da Inglaterra, o ensino de verdade. 

Não se a dmire a Camara, Sr. Presid ente, si muitos professores, muitos exami

nadores elo ensino secunclario vierem aqui dizer que o exame de madureza é 

impossível, porqu e es ta r eforma, como já disse, é menos para os alumnos elo que 

para os lentes. 

Sim; o professor é que é r eformado e não o alumno. 

A Camara, pois, que não se deixe influenciar pelos professores que aqui 

venham dizer: eu sou professor do ens ino secum1ario e posso g-ar antir que essa 

r eforma é inexequivel. 

Para mim, Sr. Presidente, o principal suspeito nesta questão ê o professor 

antigo, é aquelle que se. adaptou ao el'ro. 

E nem se diga que eu não tenho o direito de assim me exprimir por não 

ser professor . porque, si é verdade que eu só conheço a minha especialidade, nii.o 

é menos certo que · a delles ê o erro. 

Assim, Sr. Presidente, peço á Camara dos D eputados que cada v ez q ue se 

levantar aqui um professor e wssér: "eu sou especialista, eu tet1h0 praticado este 

methodo e cheguei á conclusão de que e !I e é inexequh•el ", a Camara _ eu peço 

- pergunte-lhe : mas com quem aprendeu, quaes foram as doUtrinas que lhe 

ensinaram ? e a Carnara verificará que o professor que. assim -se exprimir p~r

tence ao numero dos velhos, pertence ao numero daquelles sobre os quaes a re
f<>l'ma vae Rctua r clirectamente. 
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A mocidade recebe o ensino qu lhe fõr ministrado. Afinal o que é o menino 

ao comeÇar os seus e~tudos? E' um papel em branco, onde se vão eset·ever 

m ntiras ou verdades. 

Agora, quando ha professores, que não estão voltados para o passado, estes 

raros qu e, desassombrsadamente. marcham para o futuro e não temem a luz, estes 

não se oppõem á reforma, e na minha terra, póde-se dizer que daquelles profes

sores, formados depois da R publica, e que sahiram da Escola ~ormal, dos 

Gymnasios, etc., não ha nem um que não deseje esta prova, mais progressiva. 

Parece inct·ivel que o nosso paiz, qu imita e faz multo bem em Imitar tudo 

que ·a Europa tem de progressivo, que o nosso paiz, que na ordem polilica deu 

o passo avantajado de sahir da monarchia e vir para o regimen republicano. volte 

atraz em mater ia de ensino. 

Basta perguntar aos adversarios - é verdade que ell s não respondem senão 

por meio de apartes - qual é a naç;ão onde ha exames pareellados? Na Allema

nha, onde o desenvolvimento inteliectual tt·ansformou aquelie paiz em uma das 

regiões mais brilhantes do globo. o ensino secundario é terminado pelo exame de 

madureza. Por que, Sr. President . diz r-se q ue o brasileiro não póde prestar 

exame de madureza. quando o all.emão, o inglez e o francez prestam? erá pos

sivel que haja quem faça essa confissão publica, completa, inteira, da decadencia 

de nossa raça? 

Pois es a prova, que não cansa ao cerebro dos allemães e de outros povos, 

f de mais pat·a o cer bro do brasileiro? Pot·ventura, o cerebro do brasileiro de 

hoje é o cet·ebro do portuguez de 1600? 

Parece que o que ha no meio de tudo isso é o interesse de paes que desejam 

pôr os filhos pat·a fóra de casa, infelicitando-os muitas vezes, transformando-os 

em pedintes de empregos publicos, bachareis e doutore , que trazem como baga

gem scientifica as cartas de emp nho de um tio lmportaute, ou de um padri

nho rico. 

O ensino é questão secundaria para essa gente; o que ha nelia é o interesse 

pes oal a trabalhar contra esse passo dado para a frente. 

Tenho cet·teza de CJU se ha d vir dizer aqui, estudando o r gulamento, onde 

vem determinado o modo pelo qual se fazem os exames de madureza, que não 

ha pe soa que resista a essa prova de cinco, seis e set horas em um dia, em 

que o examinando tem de mostrar que conhece as línguas mot·tas. falia as lín

guas vivas e está senhor ele todas as materias do ensino secundaria. 

:>ras. senhorE's, o exame de madureza não é isso; si o. fizeram assim -

está errado. O exame de madureza, como o proprio nome o diz, presuppõe um 

ensino anterior e é destinado a demonstrar que o estudante e tá preparado para 

iniciar estudos superiores. (A1JOiaclos.) 

Os adversat·ios do exame de madureza pat·ece que nunca tiveram noticia de 

como elle se faz nos paizes mais adeantados. 

Si V. Ex. me permitte, eu e.xporei de modo rapido o que se faz na Allemanha, 

que é o paiz 011tle se iniciou essa prova, para mo trar a e ses senhores que se 

oppõem ao exam de madureza, o que aquillo é. 
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Na A ll emanha o ensino secundario divide-se em duas c lasses: o ensino se

-.und:u io profissional technico e o ensino secunda rio profissiona l scientifico. lia 

uma séri e de disciplinas que são communs a esses dous ramos de ensino : é o 

Q. UP se chama - representadas por uma lettra ou diagramn1a desse ensino. 

E ll s vêm m commum e mais tarde dividem-se em clous galhos differ en t es. 

O a lumno que deseja dedicar-se na sua vida pratica a tra ba lhos m a is te

chnicos ele engenJuiria. de agronomia, de astronon1ia, de navegação, desenYolve 

e n; eJh ora os seu s conh ecirnentos em sciencias n1 a is praticas, principalntente as 

n,athejnaticas, o desenho, sciencias naturaes, m ecanica e então de u1n .certo 

pon tú <'m diante afasta-se de outro a lumno, que quer ma is propria mente dedi

car -se ás sciencias. 

Este estuda mais a histnr ia. philosophia, li ng,1as mortas, a a lta litter atura 

e no fitn sep2ram -s~ un1 do outro, pr estando e.·am es de 1nadureza i n teira1nen te 

d i fferen tes. 

Um a lumno apresPn l:i.·Se ~o professor e diz: nestas sciencias t.anhc a penas 

.conhc·c in1entos gerae~, JnaF naquellas julgo-n1e prepara do , porque pretendo s2:gnir 

no en sino s:..tper i J I~ nn1a carre·ra technica pra tica . 

Outro a lumno dirá: não conh eço bem n.s sciencias natura s . a bo t'1."'ica , mi

l1 t! T ;o~ J ogia, em fim sc1encias mais technicas, como a n1ecanica, porém, conheço bem 
' a hi ~ t <. ri a, a philosophia gr ega, o n1 eu cerebro se desenvolve para ahi. 

Supponhamos que um a lumno formado em um dos institutos de ensino se

Ci.incla rio na A ll eman ha tiYcsse de se apresentar perante un1a co mn1issão ex anli

nador..t dos actunes profe.ssorcs do Brasi l ; quando o a lumno dissesse que estava 

fi'acú em sc iencias natu1·aes. mRS se julgava forte em philosophia g,·ega, esses 

professores r eproval-o-hiam para f ingir qu e sabia m a materia. Se. porém, o 

a lim11'<: diRsesse que não s:1.bia hem sciencias a bstractas, por ter-se dedicado m a is 

a estudos concre tos. ntão os professores lhe dariam co mbate. 

Healrr. en te, todos quantos têm assistido a exam es em qua lqu er instituto de 

cns in•> no nosso paiz terão notado que o professorado nacional está dominado 

do de~ejo ilc demonstrar que o a lumno não conh ece a m a teria em que é exami

nado. J~' tuna verdadeira lu ta entr e o a lumno e o professor. na qual todas as 

Vtlnf_agens estão ao lado deste. 

Só depois ele amPsquinhar o a lumno, ele provar qu elle não possue g randes 

conhecimen tos, é que o professor por condescendencia, contente por ter prova do 

qce elle -- pro fesso r - sabe mais que o alumno, é que se digna de approval-o. 

Como se sabe, nos tPmpos que correm raramente se dão 1·eprovações; o en

sino secundario j á não é o m esmo dos tempos passados: não h a mais bica, hoje 

ha o encanamento pqr onde tudo passa. A porcentag·em dos r eproYados é pe

quena em relação á elos ignorantes. 

UM Sa . DEJPUTA.DO: - Depois do ensino obrigatorio está melhorando. 

O Sa. BUF.NO DE ANÓHADA: - O ensino obrigatorio é questão ã parte. En 

sou in tei J•amente favoTave i, n ão ao ensino obrigatorio, 1nas ao estudo obrigatorio. 

No estado· dE' a d iantamento a que ch egou o mundo, uão ha quem não seja 

favoravel ao ensino livre. 1nas ensino liv re entendido como deve ser e não a 
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lit;erdade do alumno ir aQS estudos, frequentar as disciplinas. O ensino livre ê 

a independencia com que o professor transmitte o seu modo de pensar, é a ai

for' ia ctatla ao professor que, antigamente, adstricto aos moldes oCficiaes, não 

tinha Jtberdade de doutrinar o que quizesse. 

Mesmo no nosso paiz, j á tivemos o exemplo do ensino livre quando um pro

fu;,sor, doutrinando bem ou mal, diante .de um principe, este quiz impeclil-o de 

ntanifestar independenterrten.te a sua opinião. 

"Não acr edito qu e um alumno deixando de f r equentar as a ulas, não ouvincto 

;,~ prelecções dos lentes, sendo simples passageiro nos laboratorios, possa apro

vt'itar o ensino. 

Uma elas condições oeces~arias para conhecimento humano ê o estudo. O 

conhecimen to humano ê o proclttcto de dous factores, intelligencia e estuclo . 

C-iuando um desses factores tende a diminuir, embora o outro seja grande, o 

col'hecimento é nenhum ou pequeno. Quando um é zero o outro tambem o é; o 

lndividuu p6de ser muito intelligente. mas sendo zero o seu estudo, o conhecl

numto continuat·á a ser zero. 

Sr. Presidente, _nJ.o n1e a long·arei mais em cons iderações. Desejava ver se 

ha•;eria numero para a Yota~ão do meu requerimento, mas verifico que a Ca

r.utra ~e es \~az i a e que o projec~o h a de passar. 

Estará. sacrificado por Jon g·os annos o ensino secundaria do no so palz e 

sobre c•sta Camara recahirá a responsabilidade de ter feito o paiz voltar atrás 

em !11ateria ele alta r elevancia. 

E' n1ais un1.a dcsHlusão por que passo na minh a vida politica; é n1ais u1na 

certeza c>e que os interesses, a reac~ão, a ignorancia, a falta ele patriotismo, e 

princip'! lmente a cabala e as olygarchias estão fazendo profundo mal á Re

ru blica. 

Vou sahir daqui certo ele que· na sessão de amanhã se h a de abrir uma cova 

par;t o ensino secun daria do tneu paiz, certo de que a Catnara vai iniciar a sua 

vicln. legislativa por um acto tnâo. 

Não m e ficarão r emorsos por esse act'? impensado e an ti-patriotico, porque 

OJ11 })regtlBi os esforços nossiveis para que a Can1a1·a não estagnasse a conquista 

oh tida :tos primeiros dias da Republica. 

Para que esta Cama1·a não assuma o papel ·ele perclularia de suas glorias, 

tlas glori as rpublicanas, saio daqui, Sr . Presidente, certo el e que cumpri 

o meu dever de republicano; saio certo de que soube resistir para bem do meu 

11aiz; saio como um vencido. mas claquelles que sabem morret· por suas idéas, 

que sabem resistir, sejam r:tuaes forem as forças que appareçam contra essas 

icléns. 

Tenho conclu i do. (Muito be111; mnil"o bent.) 

O Sr. José Duarte: - Sr. Presidente. acabo de ouvir as considerações 

que ~obt e a en1enda etn questão. provinda do Senado no anno transacto, foram 

J"ormuladas pelo 'Ilustre Deputado que me precedeu com a palav1·a, e peço ven ia 

para rliscoràar franca e formalmente ela opinião autorizada ele S. Ex., não só 
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nc; que ccncerne á prorof!ação do prazo para prestação elo exam e ele madureza, 

senãc t4mhem e principalmente quanto á natureza dessa reforma que tantos 

males t~m causa<.lo e continuarã a acarretar ao ensino secunclario em nosso paiz 

l'Ont a acc ntuac;ão ele uma phase xcepcional e ca<.la ,·ez mais lastimosa no 

prc•paJ'O ele nossos jovens patricios. 

Não jul;;o d opportunidade agora discutir em si a questão do exame de ma

dtareza em toda a substancia ele sua concepção, desde o preparo methodico do 

alumno atê a aferição dos conhecimentos que elle assim tiver adquirido; porque 

n~ ordem elos trabalhos dPsta Camara está apenas o assumpto que se contém 

na emenda a que alludi. 

O SR . MALAQUIAS GONCAI·VHS dã um aparte. 

O l:r.<. BuhlNO DF. ANDRADA: - E' a confissão da nossa capaci flacle. 

O "R. Josr.: DUARTE:- Votaria por esta emenda. certo ele hav~r adiantado 

um pas o no caminho que se abre cada Yez mais claro ás justas pretenc;ões dos 

que comb:.alem, por julga!-o !nexequiveJ neste momento da nossa existencia lit

terari..t, o 1 fit mperamc::nto do ensino com o mecanismo ele processos e formulas 

compli<.adis~imos. que se of!erecem á adaptação de nosso meio, de um modo su

blto P. por ;·~sim dize1·, violento, mudando completamente a feic;ão do que até 

ho.i <:. par:t os discipulos e os mestres. se ha exigido e observado; votaria r,or 

~sta emenda, rPpito, que attende aos reclamos imperiosos da situação por demais 

crit.if'a que fllra,·•·s~a a causa da instrucGão. na imminencia de um golpe fatal, 

s0 nãr. a ~on~idt.·rasse prejudicada com a enuncia(!ào da data a que ella se )~e

fere c não fosse a impossibilidad ele modificai-a. mandando-a ,igorar ela época 

em que se convet·teSf..( n1 lei . 

f~es<>rvando-meo para no seio da Commissão de Insh·ucção Publica, de c,ue 

modestamen•e faço parte. eoxpender minhas opiniões que, penso, es tão tamhe.n 

arraiga<:'.:;~,; nc P:.;pJrito ela maioria ela Camara em vista das prorogações que têm 

sido HICCE:'ssivamente vetadas, dou o meu voto ao projecto primith·o, qu ~i;mi

fica urna razão valiosa entre as que hão contribuido mais para impedir ,, cxe· 

cução da r forma. altenta a negação absoluta elas virtudes que infundadamente 

a e]Ja se attribuem, do que para alentar interesses especiosos que a rlig~todacla 

desta Camara r epe lle eom a sua proverbial a!ti,·ez. (.Uuito bem: muito bc .. J.) 

O Sr. Paula Ramos diz que não vem discutir a questão do exame de 

111>1A'JJ eza, porque o que estlí em debate na 'lmara é a em enda do Senado ao 

proj ctr. por llla apresentado, e mesmo porque em nada aproveitou á quc~tão 

sab r se, no momc·nto, é ou não corweniente adiar a execução da reforma <~·brP 

o exame de madureoza. 

O adinmPnto é um facto, o p1·ojecto estabelece-o. e antes de estabelecei-o. o 

nobr·e Deputado ]lO r S. Paulo era um elos primeiros que se oppunham á rP

forllla lmmecllata. 

A prova eost[t nos "Anr.aes'' de 1897. por occasião de se discutir o PJ'o >j~cto 

que estabPlecia a d(•Speza elo 1\iinisterio do Interior. 
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-·~ e:menr1a elo nobre Deputado, adiando por t1·es annos a execuc;:i.:> rü re

fon1Ja que in~tituio o fXHme d~ madureza, Eoi approvacla c faz parte ela loi nr~a

nlent~rid de lSV;" parn l 98. 

s. F~x.. portanty. é um dos cn m:ac1ores do retrocesso de C]Ue h a pouco se 

OC(;'JjJOU. 
E' S. Ex. tan1l·t'lTI iJm elos ti..lHo:-es de um projecto que a Camara ap"''rt)vou. 

o an11J ]•a s~do (} qut•, en1 ultinta fo'!:a.lyse, contêm o adiamento do exarue àe tna

llureza jJOr tres anno~. 

Or·2, o prazo 1narc~clo 9-ela ~rneuda do JlObre Deputado te-rtnina no firn (les~e 

aFno; portauto, o principio nolla consignado é o 111esmo consignado no p1·ojecto 

da Camara CJ~'' ag·o1a não !)Ód<• sn(irer mais discussão, porqtle estamo'! coll()ca

do3 "" seguinte r..lternaliva: cu ac·~eltamos a emenda c]o Senado. e r.e3se raso 
1norlificatnos o projeoto, r r~)i'OP:nndo c prazo do adi~Inento, ou rejl.!lta.rnol -a., e 

fica de pé o projecto da C:uTo2.'.'H. Be a Camara rejeitar a emenda do '3>nadco, 

a:10ua lhe resta o direito de' ~u~ten•:.l-a por dons terc;os, e ella ha .le St•J' lF.i, 

elo paiz. 

O adian1enlo, portanto! é un1 fi~eto, quer a Can1ara acceite, quer re jeitJ.?. a 

emPnda elo Senado. 

O i11conveniente nnic:o Cir.~ ;,., J'O' parte da Camara, hoj<;l, em dar seu ns

senlinwnto á emenda do. Sen&do. t: que. apresentada o anno passR-do. (levia. se-r 

votadr1 pela Can1ara no anno passado mesmo. 

:>Jão ha duvida alg).tma que. nos termos em que está conct'bida a emenda~ 

nãr pii<lc PJ·oduzir effeito, porque marcou-se o prazo de 31 de Dezembro de 1 99 

c ·,mo aquelle dentro de> qual os interessados podiam gozar do beneficio que a 

lPi lhe~ vai dat·, prazo que já terminou, e os interessados não aproveitam, nem 

em cousa algu111a aprOV'i'ila ao ensino pul)lico a materia contida na emenda 

t1o Senado. 

Passa a tratar ela questão de ordem, levantada pelo nobre Deputado por 

S. Paulo, requerendo que o projecto voltasse á Commissão de Instrucção Pu

!lliC'a afim ele dar parecer. · 

Enttnde CJ!le não ha resultado pratico nesta volta, não do projecto. mas da 

emenda do Senado. porque a Camara, pela simples leitura da emenda, poderá 

fazer juizo a J·espeito. 

Acredita que o requerimento do nobre Deputado está prejudicado, como 

T"lrjlo hem julgou a l\[esa. e ao qual declara negar o seu voto. 

Tl'l'irlinando, o or:1.dor lavra um protesto contra alguns conceitos emittidos 

por Ex. e retira-se ela tribuna certo de que a Camara, depois deste ligeiro 

dehai<', <' já com perfeito conhecimento de causa, não podi!rá deixar de dar o 

seu voto ao exame de madureza.. (Mui to bem : mtti to bem. ) 

O Sr. Bueno de Andrada (*) (1Jm·a nma I!XJJlicação 7Jessoal): - Sr. 
Pr,.•idente, fui por duas Yezes, durante o discurso do nobre Deputado por Santa 

( •) ="ão foi revisto pelo orador. 
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Catharina, chamado nominalmente á tribuna e da pri meira vez, até com certa 

:w·amnidade, como se eu tivesse offendido alguem ou desafi:;t.do a Camara. 

O SR. PAULA RAMOS: - Então, chamei com acrimonia e não com olemni

dade. 

O ,;a. BUENO DE .\ NDRADA: - Para V. Ex., Sr. Presidente, para a Ca

mara, para os collegas que me conhecem e para o proprio orador a que alludo, é 

sabidc oue não tinha esse intuito, nem tinha essa vontade, qu e S. Ex. habH

':Tl CHt~ aproveitou para 1na.is utna vez, á custa de n1inhas palavras n1al interpre

ta,:as, mostrar Rua brilhante eloquencia. 

A gora. tendo comecaclo pelo fim elo discurso ele S. Ex. que era o mais bri

lhante, porém, mais fraco, passo a responder rapidamente a outro ponto para 

o qual fui chantaclo tambem nominalmente á discussão. 

Disse S. Ex. que eu aqui apresentei emenda adiando o exame ele maclu

rc·za . Dçsculpe-me S . Ex., a sua memol'ia foi totalmente infiel. 

O Sn. PAULA RAMOS lntost?'a?t(lo wn iiiiJn·esso):- Perdão; está aqui. 

O Sn. BUENO DE ANDRADA : - V. Ex., que pelo seu discurso affirmou que 

·abe ler e que entende melhor do c1ue lê, não me honrou com toda a sua atten

çãc quando me leu. O que fiz aqui foi o seguinte : apresentei emenda ao orça

mento tio Ir.terior adiando o exame de n1aclureza, unicamente para aquelles que 

já. tivessem prestado exarnes. 

O Sn. PAULA R ,\1\lQS : - .. Foi isto o que eu d isse. 

(· Sn. BUHNO DE ANDRADA: - Porém, na propria emenda eu impedia que 

se abrissem bancas de exames parcellados para aquelles que não tinham nem um 

(')..ame. Eu o que Ciz foi estabelecer u1n reg·imen racional de tr·ansn1issão en tre 

· systema antigo e o systema moderno; o que fiz foi estabelecer o ponto de pas

sagrnl ntre o exame parcella.do e o exame de ensino gradual. 

O Sn. MALAQUJAS GoNçAI.VES: -E abri r as portas ás pretenções. 

O SI<. BUENO DE ANDRADA : - Não abri porta para pretenção alguma por

qt:e não especifiquei nomes . 

Eu c que quiz foi estabelecer a passagem do adiamento - e ainda hoje es

tou dispo to a adiar até por pr azo indeterminado, para o f i m de qu e aquelles 

Qu · tcnharn um ou mais exa1nes acaben1 as provas do seu estudo secundaria 

no temJJO qu~ C'JUizeren1. 

A ~menda do Senado o que faz é perm i ttir que qualquer alumno, mesmo 

J•ão tenõo um si) exame, fsça o exame parcellado; restabelece. pois. o systema 

de ~nsino parcellado. 

Quanto ao projecto, votei por elle, não me oppuz; apenas manifestei-me 

contra a emenda do Senado que estabelece, como disse, o exame do ensino par

CI.:llado. 

Já declarei Jnais rle un1a vez que sou inteiran1ente 1'avoravel ao exa1ne da 

madureza. E, apezar disto, o nobre Deputado pergunta-me a cada instante : por 

que, então, se V. Ex. é favoravel a.o exan1e de madureza, pennitte que aquel

Je~ qU<' tenham um exame parcellado acabem o seu curso por este systema? 
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:!1'::t c:o. Ul)1a separaçãq, Sr. Presidente, separo o joio do trigo: a qu ell es que 

j á estão i nfecc iona 4os . por ex a m e par cellado, aquelles que j á estão a t acados 

d<·s te mal são postos á m ar gPm, podem ir até o f im elo seu cur so obedecendo 

sempr e a este m ethodo; aqu ell es, por ém , qu e começam agora, est es n ão, estes 

se:rãú suje itos ao exan·,e de n1adureza. 

o SR . PAULA RAMOS : - Então v. Ex . nrlO admit te a transmissão dessa in

fecção ? 

O 8R. B UEKO DE A NnRADA: - Aclmitto, e cr ei o m esm o qu e V. E x . é qu e h a 

de infeccion ar os men ino:;: . (R·iso.) 

O SR. P AULA RAMOS: - Sa lvo sej a, m esmo porqu e não sou professor. 

O SR . B UENQ DEl A NDHADA : - Assim, poi s, Sr. Presiden t e, aqu i llo qu e o 

Eobre D epu tado sup ])ÔZ ser uma incoherenci a, um verdadeiro ac to bem r aci o

f' inado. &.g·or·a só nte resta dizer qu e S . Ex. errou desta vez, porque não qui x 

estudar o a ssumpto co m aqu ella p~cien c i a com qu e costuma estudar todas a,; 

qu estões . (Mu ito l>e?n ; m u i t o l>etn.) 

O Sr. Dino Bueno (* ) - Sr . Presi dente, não ped i ri a a pal a v r a sobre 

es te a ss umpto , se \ T. F1x. não dec larasse Qu e ia encerra r a discussão. 

Venho decl arar a V . Ex. e á Casa que voto pela em en da do Senado, e tal 

fo i c modo p el o qu al se en u nciou sobr e o assumpto o m eu honrado col l ega ele 

bar. cada , a qu em tanto estimo € considero, t a l a ven er ação que tenho por S. E x. 

que me ju l go obrigarl o a , não obst ante o m eu es~a'clo d€ saude, v ir declarar á 

Casa o tneu voto e explan a r Hg·eiran1 ente os n1otivos por que o faço. 

Sr . Presidente, o m eu honrado companheiro el e r epresentação, par a com

ba tEr a em enda. elo Senacl.o. empregou as l uzes conhecidas elo seu espirito em 

m c•strar· a supe!'iondacle qu e exist e elo exame ele m a dureza sobre os e"'am e:; 

rarcell ados. 

Não h a , affirn1ou S. Ex. , e posso repe til- o ag·ora, que 1n n1odern a 1nente não 

esteja compenetrado ~u convenc ido de qu e o ex a n1 e de madureza, como resul

t;,do do ex:une integr a l é . sem duvida, actu ell e que m elhor satisfaz ãs n ecessi da

des elo ( Spiri to, é s~m duv ida aqu elle qu e m elhor prepara o espíri to pa r a estu

dos e cor. h ec im entos el e ordens superiores . 

::1/[as, Sr. Pr·esi den te, per mitti r-me-ha V. Ex. e permittir-me-ha tambem a 

Cam ara qu e não m e estenda r el a tivamente a este ponto, porque a em enda do 

Sena do absolutamente não se r efere a esta q uestão ; o ponto de superioridade en

tn · os rl ous processos, os dous sys temas de prepa ro . . . 

G SH. B UENO DF. A N DRADA : - A em enda do Sena do é uma ?'Cts t e i?'Ct no en

~in c:, não a taca de frente . 

O SR. DI N O B U:EN O: - V . E x . , sa lvando a expressão. qu e nã o n1 e par ece 

m nit< r rop!'ia el o r ecinto. par~ce qu er er pôr em duv ida as boas intenções d·a 

<• r.tra C':asa elo Congresso, o que absol u t am ente não devem os f azer , cl assiCicando 

a en1 enL~a de 1.,.tste i?' Ct .. . 

( * ) E ste di scur·so nií.o fo i r ev isto pelo ora dor . 
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O Sn. BUENO DE ANDRADA: - Perdão: V. Ex . que· não achou a pala \Ta 

propria para ser proferida no re~into, não pôde fazer aso della. 

O &R. DtNo BUENO: - V. Ex. não me deixa acabar o m _u pensamento 

p::;ra mostrar co mo comprehendo a emenda do Senado, e para indicar a V. Ex. 

e 5. Ca~a os mutivos pelos qua.es voto por ella. 

Não se di seu te sobre a superioridade do processo ou do systema; isto é hoje 

l•l nto Yencido. A rafoTma de 1892, a instituição do exame de mad.ureza ê uma 

J• ecesBidade do er>sino se'.!und,..rio, não como ella foi institui da, porque, Sr. Pre

sidente, pelo tempo já que tem decor rido e pelos casos que já se têm apresen

tado aoB competentes, porque por muito . que diga o nobre cüllega contra os pro

feHsores que actualmente exercem o ensino secundaria, entretanto, são compe

tente~. não podem deixar rle ser considerados como taes, são elles que estão exer

c• Pdo ~s me;smas funcções do rnagisterio que exerciam antes da Repuhlioa. fun

c<;ões que não são menos arduas hoje - não se pôde desconhecer a competen

da clesses homens quanclo declaram que, dentro elas condições estabelec idas pelo 

n~f:'uJan1entv actual para o exame de madureza, ê im})ossivel, não e póde pre

parar alnn1nos para fazer este exame. 

Porventura, menoscabaremos com esta affirmação o talento e a intelligen

cir. dos Brasileiros? 

Desculpe-me o nobre Deputado . ]!;' verdadeira a sua affiTmação que nós 

no:~ deven1os oJ:g-t.llhar de ver na bocca do extrangeiro que no Brasil o ta-

lento pullula. 

Em toclos os pontos para onde dirijamos as nossas vistas, pm·a todos os es

lttdos, ]Iara todos os PTeparos, nós vemos que nos cursos superiores não fal

tam rapazes, não faltam moços que cl -em as melhores provas; não nos faltam 

tal ento~ . O que nos Lem faltado a tê o presente são instituições, são alumnos par a 

frequentArem as que têm sido CJ·eaclas, porque, por exemplo, na nossa terra, no 

Estado de S. Paulo, oncle o m eu nobre collega affirma que está perfeitamente 

discriminado um processo do outro, um systema elo outro, o nobre colleg·a sabe 

qu~ só este anno pudemos apresentar dons exàmes de madureza, e dons que não 

salisfir.eram, segundo d claração que recebi particularmente de um professor, 

aR exhn:mciaR do reghn en actual. 
Um elos no os companheiro el e bancada, segundo me informou, que per 

Iene,;, á Commissiio de Instrucção Publica, apresentará um PI'Ojecto TefoTmando 

o JWoce~so pelo qual ê feito o exame ele madureza. 

Portanto, Sr. Presidente, a approvação da emenda ·elo Senado não quer di

z~r que vamos nós romp r, que vai esta Casa destruir o que foi funclaclo pela 

nepublica, pelo espirito lu ciclo de Benjamin Constant (apoiados), que. sempre 

ele posse da totaliclacle elos conhecim ntos, pôde clominal-os, e apresentar uma 

rP forma satisfactoria. 

O SR. BUENO DF. ANDHADA: - Perdão; a emen-cla elo Senado reabrindo os 

cxame~ parcellaclos para alumnos que nunca se submetteram a exames par
ce~]ados . . . 

O SR. DJNO BUENO: - V. Ex. antecipa o m eu pensamento. 
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Rr. Presidente, dizia eu que a emenda elo Senado absolutamente não offen

d~ o r eg imen institu!clo presen t emente, regimen este que ainda não póde ser 

postu in te ir:t.Jnenle em vigor; não offende, Sr. P residente, e agora posso satis

faz<· r ao meu nobre collega, respondendo ao aparte com que S. Ex. acaba d.e 

honrar-me, não oHendc a este reg-imen, porque a eniencla elo Senado diz sim

ple~nl€"nt<· que o prazo para. as exit-rencias do exame de madureza, para a ma

tricula c:o curso superior, será prorogado até o anno ele 1902. E' Yerclade CJU6 

se acha na em cnrl a ramettida do Senado para esta Casa, o anno passado, a de

C'lam~.1o dt• que serA p . rmittida a terminação dos exames pelos m esmos pro

Léssos parcdlados a todos aqnellc• que houverem 1•equerido exame até 31 de 

J)cz<·mbro de 1 9 & . 

0 Sn. BUE1JO DE ANDRAD.\ dá um aparte. 

O • 'h. DINO BI'ENO: - Y. Ex. não me deL'<a fazer a expo ição. conforme 

t•r•t do meu desejo, visto mesmo o meu estado de saud e a estima e v en ração 

que triuuto a V. Ex. , meu distinc to companheiro de r epresentação, que me 

otri"a a tomar na bancada procedimento diverso claquell e que V. Ex. declarou 

(lllt' ih a.cloptn.J·, P que d~clarou con1 tanta vehen1 en cia e com tanto enlhusiasmo, 

profli«ando a emenda do Senado. 

O . R. Bur:No DE A NORA DA: - Quanto â es tima e a veneração eu creio CJUe 

é mu tua, porqu e V. Ex. sabe "'"' desde qu e nos conhecemos s mpre lhe dedi

qut"i muita an1iz::~dr- e veneraç::7"lo. 

O SR. DtNO BUENO: - Do que muito m e prezo. 

)[as. r. President0. rlizi:t eu une a em nda elo enaclo lén1 éla pr~orogar-

c;ão do prazo atê 1902. contém, é v erdad e. eRta expt·essão : para aquelles que 

houver;;r. ,. que!'ido ou requere t·em exame até 31 de D ezembro de 1 99. 

A f·menda foi rcdi;:rlda o anno passado e r emetticla para e ta asa em Ago~

t · ou • ~ lembro . Mas quanto á p!'imeira parte, comprehende o meu nobre amigo 

qv• muitos a lumnos tPm rPquericlc e têm fpito exame. senão para o curso ge

ral. p lo m•nos para !)harmacia. para a Escola Nava l e outros cursos especiaes. 

O Sr:.. BtrF:'-~0 01<: .· ~DR.\DA: - ~.[as esRes exan1 s não são uteis para ou

tro ~<~ Clll'f:OS . 

O • ·1:. Dtr<o Bt'E:<O: - \ '. 8x. m e desculpará, os processos são os mE-smos, 

os exam;n~clorl's são os mesmos. as certidões são as mesmas e. portanto. hão de 

(Pr Y:l]Or clesd que passe a emenda do S~naclO. 

l'or outro lado não é verdade qu e fique inteiramente sem valor a em enda 

cl•> Sc·naclo pelo t empo que tem passado sobt·e ella, porque ha alumnos qu e já têm 

feito ,· xa.mes p :11·cellados !' que em Yista della não podem perder o clirE'Ito ele 

r<.qtll·rel-o~. ( A]Jm·tes.) 

Nós não pucl mos modificat· a emenda elo Senado. So , - . l'Jx. qu er. aprc

~en t P nm pt·ojPcto; mas. nqnillo que estã sujeito ao nosso conhecimento h a de 

ser rli•C'·Jtirlo e votado como está. O qu e es tou mostrando ou procurando mos

tr' 1 a<.. m eu honrado collega, é que a emenda do Sen>tdo. apezar do tempo pas

~aclo .linda tPm a ~u:t razão d ser. Se nlng;uem m:tis pud er requ erer exame. 

~Vji...(•liP~ quP já fiz E' ran1 alguns ficam prejudicados. 
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Se .L emenda do Senado não fica sem valor é precizo. ter em ,..i ·ta que esses 

=,ndtviduos que, porventura, não se puderem aproveitar ela emenda do Senado, 

~erderão o direito á matricula nos cursos super iores. 

V€! \ ' . Ex. que não h a, portanto, uma destruição do regimen, ha, conforme 

diz o 1•arecer perfeitamente elaborado sobre o assumpto, uma medida determi

nada pela transição de um regimen para outro. Não é a destruição do re~i

tnen, como V. Ex. declarou lamentando o futuro da H.epublica, que assim dei

xava completamente d lado os interesses da instrucção publ ica. 

Estou procurando demonst1·ar que essa é a minha convicção e elo coi1lra

rlc não me animaria a collocar-me assim em opposição ás considerações com 

c,ue S. Ex. elucidou o debate. 

O Sn.. BUENO DE ~..\_NDRADA: - Essa modestia fica muito betn en1 um nles

tre con1c V. Ex . 

o SR. DJNO BUENO: Dizia eu que é uma medida ele transição ele um r e-

,;-ln:en ;)ara outro e n stas transições, facilidades e condescendencias são per

mitti<las e são até natUJ·aes, porque se o meu ,illustre collega <Juer que realmente 

lenharno o exame de madureza com todo o l'ig·o r por elle exigido ê prl!cizo que 

preparemos elemPntos com que a mocidade possa contar, par a que depois pos 

samos <:xigir <los candidatos as provas determinadas. 

Ne3ta transição clll um regimen para outro, ·posso dar testemunho pessoal 

P este :neu testemunho pessoal é tambem corroborado pelo testemunho dado pelo 

meu illustre collega elo procedimento de examinador es que, em vez de procura

t· m fac i l i tar a demonstração elo preparo por par te elos rul umnos. ao contrario 

procuran- mostrar que o a l umno não tem preparo . 

Jnfelizmente é uma verdade que o meu nobre amigo trouxe ao conheci

monto desta Casa: ha bancas examinadoras que real mente procedem por essa 

lónna, annullando alumnos que poderiam estar matriculados no fim deste anno, 

.S<'rt. leren1 necessidade ele passHr pelo exan1e de n1adureza, se porventura não 

UJJ· ~pprovada a <>me nela elo Senado. 

0 SR. BUF.NO DF. ANDRADA dá um aparte. 

O Sll . DINO BuENO : - Não abre a porta a abuso algum, é apenas uma. 

Jlletlicla 'de transit,ão . (Pcwsct.) 

Não .>ret«?ndo alongar-n1e, Sr . Presidente, não é n1eu intuito estender-me 

mais ~obre este assumpto e, se me animei a pedir a palavra, foi simple mente. 

como 'loC' larei. á v . .sta do modo vehemente. para não dizer apaixona,clo. pelo qual 

o . 111 u illustre collega reft:!rlo-se {l ma. teria ern debate . 

O i'Jn. B1!1'1No DE .-\NDP.ADA: -Neste assumpto sou apaixonadissimo. 

O :'n. Dn<:o Bt'FlNO: - Desejava mostrar que a emencla do Senado é apenas 

tl!Pa medida cl~ transição, que a Republica nada tem a receiar sobr o futuro 

elo •eu ensino secundaria, POJ"(fue este está fortemente firmado na medida apre

!'cntau~ ao paiz pelo benemerito Benjamin Constant, medida que, se não fOr 

eset:ntada in tollnn, sel-o-ha ao meno. em boa parte com as modificações que a 

ten1ro, HS nect?ssidades e ciJ~cunlstancias aconselharen1, produzindo ~empre os 

m"smoi-; desejados resultados, os mesmos fructos e beneficios ao enRino e ás 
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instiluiçJes da H eptJI...Jica, que, como diz o nobre Deputado, repousa sobre o es

rit i lo esclarecido do povo. (llinito bem..) 

• 'inguem mais pedindo a palavra, é encerra da a discussão e adiada a vo

ta~ão . 

. '\'a SES. ·.;;,o DE 19 DF: MAIO é r ejeitada a emenda do Senado e o projecto de

volvido. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 24 DI!] OUTUBHO 

A' Commis~~o de ln struccào P ublica foi presente a emencla do Senado à Parecer da Com-

proposiçã o õa Ca mara dos Deputados n. 96, de 18 99 . facu l tando aos estudan-, missão de 
tes quc tivessem sido a pprovaclos em uma ou m a is materias elo curso prepara: lnstrucção Publica 

torio se ha billt<tr em, ·até o fim elo corrente anno, á m a tri cula nas escolas de en-

s ino s u p&r ior, E'menda a que a m esm a C amara não deu o seu assen timento. 

Ten do o Cong-re. so Nacional approvado um projeclo, que j á foi sanccionado 

pele PreEldentP da R epublica, JH'OI'oganclo o prazo para os exames par cella dos 

a té Dezembro el e 1904, a Com missão el e lnstrucc:ão Publica é ele parecer q ue a 

r eferida proposiç:ão seja devolvida á Camara elos Deputados, afim ele aer ahi 

a rchivada. 

Snla daR Com m;ssõcs, 24 de Outubro ele 1900. - A .. A.ze1·eelo. - ,l1o?·acs 

llm'l'OS . 

Rmencla elo Senado a q tte se refere o LJarece1· sn1n·e• 

Ao a rt . 1°- Subs tiw!l-Se pelo seguinte: 

"Art. 1. 0 Aos estud an tes que, até 31 ele Dezembro do corrente anno, hou

ve rem prestado ou r equ en•rem pres ta r exame de qua lqu er ma teria preparatoria 

pnra a m a tricula nos cursos de ens ino sup rior é permittido concluir o curso 

preparalorio por exames parcellados até 31 el e Dezembro de 1902." 

Sen a do F ederal , 31 de Outuhro de 1899. - Manoel ele Qttei?·oz Mattoso Ri

bci•·o, Vice-Presiclente. - Joalcirn el' O. Ca tnnfla., 1o Secr eta rio . - A.lbe1·to José 

Gonçalves, 2° Secretario. H en1'ique ele< Silv a Cotttinho, ao Secr etario. 

G11sta1>o Ri~hm·d, SP.rvin cln de 4o Secretario. 

Propos içeio n. 96, ele 1899. a que se r t e•·e o pa1·ece1· stt111'a 

O 1~ongresso N aciona! reso lve : 

A1·t. 1 . 0 ~\ os Pstudan tes qu e, na data des ta lei, já tiverem sido approva

do.!::i em uma 011 111ais n1aterias ào curso prPparatorio, que se ex ige para a ma-
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tricula nas escolas de ensino superior, ê facultado terminarem seus estudos 

ptestan•Jc. exames parciaes até 31 de Dezembro de 1900. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiç:ões em contrario. 

Camara dos Depntad.:>s. 10 de Outubro de 1899. - Cm·los Veto: de JJiello, 

Pres;aente. - Cm·los ,tugusto l lalen te eLe Novaes, 10 Secretario . 

b1'0.'ii1lo H e?·eclirt ele Sâ . ao Secretario sePvindo ~ de 2° 

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO 

A>"th111· Am-

O Sr. Gomes de Castro observa que o parecer está assignado pelos dous 

'JlUnbros da Commissão d~ lnstrucção Publica, -Srs. Moraes Barros e A. Aze

r..:do, e r·ão estando este presente, espera que o nobre Senador por S . Paulo ex

J'.Icarfl a sua conclusão ao Senado . 

Emendada a proposi~ão da Camara dos Deputados, pelo Senado. a emenda 

não foi acceita pela Camara; voltou ao Senado para que este, ou se conform;; 

com a ,·otação ua Camar-::1, ou sustente a sua emenda por dous terços. 

O Sn. COELHO E CAMPOS: - A proposição está prejudicda. 

O SR. GOMES DE CASTRO: -Está prejudicada, mas o procedimento do Se

linde:, Pm vista do Regilnen+.o, é rejeitar a emenda . 

C SR. COELHO P. CA:I1POS : - :\Tão se pôde rejeitar mRis. 

O Rn. GOMES DE CASTno: - Um dos meios de prejudicar a materia é r e

jPital-a. 

O Sn. l\IORAES BAnnos : - A redacção do parecer não é a melhor. mas o 

s 111ido ( esse. 

O SR. GOMES DE CASTRO não discute as razões do parec~r. mas sim a sua 

cr.nclusão. (Li a clive>·sos az>m·tes.) 

A Commissão propõe ao Senado que devolva á C'l.mara dos Deputados uma 

emenda do Senado que e lia não acceitou. 

A razão deste procedimento consiste em que a materia já foi regulada por 

o:~tra l(i post~rior. Pelo Regimento. quando o Senado emenda uma proposição 

:lll C'amarll ilos Deput~tdos e ll Camara não a acceila, essa emenda volta á de

liberação do Se1õado, que pócle sustentai-a por dous terços ou rejeita l-a. (A jJOia

clos . ) 

B' este ultimo ah·:u·e que se deve seguir . 

--\. razão de já estar a materia prevenida em lei postE:rior não muda a dis-

rc~~r.ão do llegin1ento. 

O Senado deve r ejeitar a emencla como o unico meio de 1·esoh·er a questão. 

O SR. COELHO ~~ CAMPOS : - Eu não que1·o dar apar tes. 

O SR. GOMES DE CASTP.O : - O nobre Sénador por Sergipe não acha· isto 

:!irtilo? 

O SI<. COELHO E CAMPOS clá um aparte. 

O SR. GO"ES nP. C.\STP.O esllí discutindo. porque quer sa ber o que vota. 
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O Senado pód devolver uma emenda á Camar a ~em ter sido approvada ou 

rej eitada? 

O SR . COELHO E AMPOS: - E' se approvarmos . 

O SR. GOMES DE CASTRO: - O Senado não póde approvar . Quando é que s 

devoi velD á Camara em en das do Senado ? E' quando o Senado sustentar a emen

da por dous ter ços. 

O Sn. COBLHO E CAMPOS: - Aqui m an da-se arch ivar . 

O SR. GOMES DE CASTRO: - O que se vai votar é a emend a e não o pare

ce:· da Commissão . E' sim ou é não. 

O Senado tem de votar a emenda e não o parecer. A em en da h a de ser r e

j eitada se o Senado entender que a ma teria estã prevista em outra lei a nterior. 

Mas, devolvel -a ã Camara dos Deputados, afim de ser rurch ivada, excede o 

poder ~onstitucional do Senado . 

O ~enado não póde m andar qu e a Camara a r·chive emenda elo Senado. 

O Sn. B. DE MENno ÇA SOBRINHO: - E se o Senado acceitar a em enda? 

O &n. GOMES DE CASTRO: - O nobre Senador apresenta uma hypothese im

posslvel. 

0 SH. B. DE 1\'l:ENDONCA SOBRINHO: - Póde dar-se . 

O Sn. GOMES DE CASTRO insiste, r ep etindo que, pelo Regimento, que n ão estã 

sujeito a essas a lterna tivas, que ha de ser sempre cumprido e obed ecido pelo Se

nado, quando a Camara dos Deputados não acceita as emendas feitas pelo Se

nado, á proposição nelia iniciada, essas em endas voltam ao Senado, que as ap

prova por dous t er ços, se en tende que deve manter , ou as rejeita, se en tende que 

deve concordar com a C amara. 

A proposição da Camara velo ao Senado, e foi emendada ; a amara não 

acceltou essa em enda; foi ã Commissão respectiva, e essa diz que é inuttl por

que j á está prevenida a ma teria da em en da por l ei posterior . 

. Teste caso. é r ejeitar a emenda e não devolver ã Camara dos D eputados 

pr. ra arch ival-a. 

O SR. VIRGILTO DAMAZIO: - Mas, rej eitada a emenda, o projec to serâ. de

volvido â. outra Cama r a e irá ã sancção. 

O SR. GoMES DE CASTRO: - M as, pelo R egim ento, o Senado não tem de se 

occ.1par com a materia principal do projecto, que foi, na Camara, iniciada, e 

err E'ndada no Senado . 

O SR. ALBF.RTO GoNÇALVES: - Por isso mesmo ; se nós rejeitarmos a emen

da, o projecto vai â. sancção, em virtude do que determina o Regimento. 

O Sn. GOMES DEl CASTRO pede ao nobre Sr. 2• Secretario que lh e indiqu e o 

artigo do R egim ento que determina isto. 

0 Sn. ALBERTO GoNçALVES: - 0 art. 87 . 

O Sn. GOMES DEl CASTRO: - E ' essa a disposição do Regimento que p er

m ittc ao Senado. não tomando conhecimento de em enda sua, n ão acceita pela 

Camara, devolvel-a á Camara para ser a i li a rchivada? 

0 ~a . ALBERTO GONÇALVES: - E '. 
0 SR. GOMFS DE CASTRO: - Perdõe-me V . Ex. que lhe objecte . .. 
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' ·~ o· SR. ALBlllnTo·Go~çALvEs: Não ê emenda que o parecer manda devolver á 

Ca1nara, é a proposição. V. Ex. tenha a bondade de ver o }Ja recer. 

o Sli. GOMEs DE CASTRO: - Nada temos mais com a proposiçãb ;· é sobre a 

eri'tllnila· que-: tetno!3 'de· resolver. 

· "õ· l:'il. · :1\.LBÉRTÕ GONOALVES: - Pelo Regimento não podemos réjeitar a 

emenda senão para ir o projecto á sancção. 

O 8R. GOMES DE éASTRo Jê o que diz o parecer: 

"""A' "' Corrm.;issão de Instrucção Pll'blica foi presente a emenda do Sena do á 

propos ição da Camara dos Deputados n. 96, de is99, facultando aos estudantes 
· - ~ . 

que tivessem sido approvados em uma ou mais materias do curso preparatorio 

st.' habilitarem, até o fim do corrente anno, á matricula na's escolas de ensino 

.süÍJe~·ior, emenda a que a mesn1a Camara não deu o se~1 assentimento. 

Tendo o Congresso Nacional approvado um projecto, que j á foi sanccionado 

PE·lc Pr~sidente da Republica, prorogando o prazo para ós exames parcellados 

ate- Dezembro de 1904, a Commissão de Instrucção Publica é de parecer que a 

refei·ida prÓposiçao seja devolvida á Camara dos Deputa~os, afim de sei: àhi ar

chivada. 

O j3enado não tem competencia para isto. A guestao é se a emenda deve 

ou não prevalece.r. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: Pelo parecer a emenda deve s~r considerada 

prej\)dicada .. 

O S!l. GOMES DE CASTRO : Mas para ser considerada prejudicada não será 

preci~o uma votação? 

. Ponanto, a conclusão do . parecer não pó de ser votada nestes termos, pelo 

me? os 1>or si. 

Nada: tem o Sen•ado com a discussão da materia do projecto ; o debate no 

Sênàdo é agora restricto unicame.nte á emenda feita pelo Senado á proposição 

da Camara e por ella rejeitada. Bastava a r e jeição da emenda por desnecessa

rla, · para que e !la ficasse considerada prejudicada. 

Passa o orador a satisfazer o nobr-e Sr. 2° Secretario, que o mandou ler o 

artigo· do Regimento que S. Ex. citou. Elle diz: 

"Rejeitadas as emendas, voltará o projecto á Camara dos Deputados, que, 

si approval-as por dous terços dos votos presentes, ~ {]evolyerá ao Senado, que 

só :po'derá manter a r ejeiçã'O das emendas pela me~ma maioria; neste caso será 

o projecto submettido sem ellas á sancção. 

-~ ·•O SR. ALBERTO GoNçALVES: - Eis ahi ; rejeitada a emenda irá o projecto 
â sancção. 

O SR. GOMES DE CASTRO: obse~;va ainda que o Senado nada tem com isso; a 

sua m~ssão .. consiste em ' considerar de novo a emenda que fez á proposição da 
Ca.mara e que a Camara não acceitou. 

Sabe o orador que a materia ·está regulaaa por outra. lei, por outro projecto 

já sanccionado, mas o que ao Senado cumpre fa~er neste momento, limita-se 

unicamente a rejeitar ou manter a sua emenda. (T1·o'cam-se muitos apartes.) 
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Estes ·projecto passam no Senado, sem se attender muito ás suas disposi

ções, e depois surgem estas e outras difficuldades. Repete: ou a emenda será 

mantida por dous terços, ou será rejeitada. 

O SR. FELICIANO PENNA: - O que está parecendo é que o remedio constitu

cional seria a denegação da sanc:!ção. 

O SR. GOMES DE CASTRO observa que não ha outra cousa a fazer sinã.o rejei

tat' a emenda. Isto é o que diz o Regimento. Mas, como V. E"!., Se. P-residente, 

é o doutor elo Regimento, fará o que melhor entender. · .. : .•• , 

O orador não pôde votar pela conclusão do parecer, porque a emerida ··está 

prejudicada e deve ser re.jei ta da . 

O Sr. Moraes Barros quando impugnou a proposição da Camara das · 

Deputados adiando os exames de madureza para 1904, previu as difficuldades· 

em que se veria o Senado, quando tivesse de resolve r sobre esta emenda de' que··-

trata o parecer. .·. 
Votou-se o segundo pro]ecto antes de se r decidido o primeiro. 

O historico ela questão é este: A Ca mara dos Deputados votou uma propo-.. ;,;.: 

sição adiando os exames de madureza até 31 de Dezembro de 1900, e o Senado 

emendou essa proposição prorogando o adian)ento até 31 de Dezembro de 1902. 

A emenda do Senado foi rejeitada pela Camara e o Senado, antes ele pro-

nunciar-se de novo sobre a sua emenda, approv'ou nova proposição da Camara 

el os Deputados adiando aquelles exames até 1904. 

Essa resolução já foi sanccionada pe lo Poder Executivo e hoje é lei. 

Agora em que o Senado tem de decidir sobre aquella s.ua emenda, aconselha 

o nobre .Senador pelo Maranhão, como unico alvitre regimental, a sua rejeição. 

O orador não o acceita, porque nesse caso, rejeitada a emenda do Senado, 

preval ecerá a pronosição da Camara dos Deputados, que terá de ir á sancção. 

O parecer da Commissão conclue, pois,. muito razoavelmente considerando 

prejudicado o projecto e mandando remettel-o á Camara dos Deputados _para ser 

ahi archivado. 

Pôde-se· dar -a questão de ser archivado na Camara ou no 8enado, mas o 
que certo, o que é incontestavel é que este projecto está prejudicado por uma 

lei ulterior. 

O Sr. Lauro •Müller: - Sr. Presidente, o que me anima a vir á tribuna 

é o desejo de contribuir para que sa iamos desta situação. 

Penso que no Regimento ha uma solução para o caso, e vou apresentai-a 

ao Senado, para que a aprecie n~s seus devidos termos. 

O Regimento pet:mitte_ os a diamentos pot· tempo indeterminado - para ses-

sões futuras. ·-· 
Parece que é o caso de adiarmos esta ques tão, porque de facto estamos collo

cados em situação apparentement'l sem sahi(\a. 
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Si rejeitarmos a nossa emenda, prevalecerá a propos1çao que a Camara votou, 

" vice-versa. Assim não podemos rejeitar a materia principal do projecto, mas 

podemos pelo Regimento, adiar a questão para futuras sessões. 

Nestes termos vou mandar á Mesa um requerimento. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte requerimento. 

"'" ~ - ... 
- Requeiro que a discussão do parecer n. 189, de· 1900, fique ad iada por tempo_ 

indeterminado, na fôrma do art. 147, n. 2, do Regimento. 

Sala das Sessões, 29 de Outubro de 1900. - La~<?·o Mülle1·. 

~~ j_!-1u~ ~ 
O Sr. Gomes d·e Castro (*): Sr. Presidente, an tes de discutir p ro-

pr~amente o requerimento do honrado Senador por Santa Catharina, peço licença 

ao Senado para aventurar a inda breves cons iderações sobre o assumpto ; e, o 

faço, Sr. Presidente, porque estou convencido que o requerimento de nobr<õ Sena

dor não adeanta á questão; pelo contrario, a. prejudica. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Peço a palavra· sobre o requ erimento. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Ante~ de t udo pec.>o ao Senado que não esqueça 

esta cir~umstancia: nós não discutimos mais o projecto da Camara; este pro

jecto j á recebeu a nossa approvação; discutimos apenas a emenda apr esentada · 

pelo Senado á proposição da Camara e por ella rejeitada. 

0 SR. LAURO MÜLLER: - Aliás um substitutivo. 

O SR. GOMilS DE CASTRO: - E a ma teria, Sr. Pr.esidente, não está, felizmente, 

coberta unicamente pela disposição expressa. do Regimento; tem a seu favor 
o texto expresso da Constituição. 

Vou lêr ao Senado: -

"Art. 39. O projecto de uma Camara, emendado na outra, volverá á primeira, 

que, si acceitar as emendas, envial-o-ha, modificado, em conformidade dell as, 
ao Poder Executivo." 

. Não é esta á hypothese da nossa emenda. 

u § 1°, no caso contrario, volverá á Camara revisora, e, si as a lterações 

obtiverem dous terços dos votos dos membros presentes, considerar-se-hão appi·o

vadas, sendo \)ntão remettidas com o projecto á Camara iniciadora, que só poderá 
reproval-as pela mesma maioria." 

Ora, a hypothese nã o é esta. 

A Camara enviou ao Senado uma proposição sobre exam es preparatorios; 

o Senado acceitou essa proposição, emendando-a. A proposição, assim emendada, 

voltou á Camara, e a Camara r ejeitou a emenda do Senado em virtude do § 1• 

do art. 39 da Constitu ição. Esta emenda do Senado é -de novo sujeita á discussão, 

e, para a approvaçã della, são precisos dous terços dÕs votos presentes, pr eci

sando-se, para a r ejeição, o mesmo numero de votos. Rejeitada a emenda, a 

proposição vae á sancção; approvada, volta á Camara iniciadora, que deliberarA 
de novo sobr e a mesma em enda, pe lo mesmo numero de votos. 

(•) Este discurso ~ão -foi revisto pelo orador. 
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Pergunto ao Senado: qual é a situação em que nos encontramos e qual a 

unica solução constitucional a dar-se á hYl>Othese? 

E' o Senado approvar, ou rejeitar a emenda. 

O Sr. Senador por S. Paulo allegou que seria desairoso para o Senado. 

O SR. MORAES BARROS : - Para o criterio do Senado. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Eu acho que o desat· nãa está em cumprir a lei; 

o clesar está na pouca reflexão com que se procedeu no Senado. 

Quando veiu ao· Senado esta segunda proposição, que j á é hoje lei, antes de 

resolver sobre ella, cumpria ao Senado resolvêr sobre a sorte de sua emenda apre

sentada á primeira proposição. 

Era este o momento opportuno, mas esse momento foi perdido. 

Hoje qtier-se emendar a mão, commettendo uma violencia á lettra consti

tucional, devolvendo-se a emenda para ser archivada pela Camara. 

Ora, a Camara nãó é archivista do Senado, não podendo mesmo tomar co

nhecimento de uma proposição que já mereceu a sua approvaç;ão. 

UM SR. SENADOR: - O parecer propõe a devolução da proposição, não da 

emenda. 
O SR. GoMES DE CASTRO: - Perdôe-me o nobre Senador. 

Sr. Presidente, ou eu estou hoje de uma Infelicidade tal que não sei mais os 

termos de que me sirva. ou o nobre Senador por S. Paulo labora em um equivoco 

deplorave l. 

O SR. lVIORAJilS BARROS : - Está no parecer. 

O SR. GoMES DE CASTRO: - Não senhor. 

Uma proposição iniciada na Carríara, vem ao Sen~~;do, ê acceita ou rejeitada. 

· Si rejeitada, o Senado commun ica á Camar a que não póde dar o seu assenti

mento á proposição, e está extincta a questão, ella não irá mais adeante. Si, 

porém, o Senado acceita a proposição, sem emendas, envia-a logo á sancção. 

Havendo, porém, emenda a proposição volta á Camara, e esta, deliberando 

novamente, acceita ou rejeita a emenda; si acceita a emenda, envia a propo

sição imm ed iatamente á sancção, modificando o projecto conforme a emenda 

por e! la acceita; s i não acce ita a emenda, a proposição é novamente devolvida 

ao Senado para vêr si o Senado quer ou não concor dar com a Camara. 

Ora, veiu da Camara para o Senado uma proposição regulando os exames 

elos estudantes, materia de grande interesse publico, materia que desperta sempre 

uma enorme so licitação. Parece que a Patria corre risco, si não accudir com 

remedio prompto e efficaz. O açodarnento, porém, neste momento, tratando-se 

desta m at<>ria, fo i de tal ordem qtl'e á ninguem occorreu que dependia de solu ção 

elo Sena do a soi"te ele uma emenda sua a uma proposição sobr e ~~;ssumpto igual. 

O SR. MoRAES BARROS< - Isto não me passou despercebida, e a prova é que 

fiz all usão a este facto no meu discurso. 

O SR. GoMES DE CASTRO: - Agora, o honrado Senador por Santa Catharina, 

cuja solicitação pelo bem publico sempre respeitei, lembra um expediente. Pensa 

S. Ex. que todas as difficulclades desapparecem com a approvaçáo do requerimento 

de ad iamento qoo' apresentou. Mas, adiam ento de que? 
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-o' SR. LAURO MüLLER: - Do parecer. 

o SR. GOMES DE CASTRO : o que é que se adia? 

o SR. LAURO MULLER: - o parecer, 

o SR. GOMES DE CASTRO: - Votada esta emenda do Senado, a proposição 

volta á Camara, pois ella já não depende do nosso voto. 

O SR. LAURO Müi.LER: - Propuz o adiamento do parecer. 

o SR. Go.MES DE CASTRO: - Mas isto é mudar o nome, perdôe-me o nobre 

Senador; isto é não querer que o Senado se pronuncie mais sobre uma emenda, 

dando esta fôrma, que considero 'gravíssima, nas relações do Poder Legislativo, 

o que pôde autorizar abusos muito mais serios. 

Sim, Sr. Presidente, )sto -poderá dar Jogar a abusos muito mais serios si con

tinuai', eu não direi, me perdõe V. Ex,, este de~cuido que ás vezes as nossas 

Com missões deixam passar; poderá dar Jogar a abusos muito maiores, parecen

do-m que deve ser uma cousa a observar com meticuloso cuidado tudo quanto 

diz respeito ás relações dos dous membros do Corpo Legislativo. 

Nós não podemos, sem falta r ao respeito á outra Casa do Parlamento, COII

demnal-a a ai-chiv ista do Senado, mandando que ella archive uma proposi<;;ão 

por ella approvada e por nós tambem, que não depende mais, nem nos nüssos 

votos, nem elos ~otos da Camar a, mas unicamente da sancção do Presidente da 

. · Hepublica, porque, Gam.ara e Senado, não podem dar ma,is re111edio áquillo que 

seria r emediado com a maior facilidade si, em tempo opportuno, se tivesse cuidado 

da hypothese. 

Qu ando muito, Sr. Presidente. irá ao Sr. Presidente da Republica esta pro

posição, e, porque é uma lei em duplicata, o Sr. Presidente da Republica, negar

lhe-ha sancção pel•a desnecess idade; não é mais precisa, porque já foi providen

ciac1o. 

O SR. l\10RAES BARROS: - E por que mandar-lhe? 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Porque não temos outro meio. 

Sr. Presidente. é interessante est~ pudor tardio. Nós reconhecemos a culpa, 

ella é tão evidente que se mette pelos olhos; mas, essa vergonha que tem o pec

cador ·impenitente de confessar o seu peccado, é que faz com que o Senado como 

que a desconheça. 

Entretanto, segundo a theologia, peccado confessado é peccado meio per

doado. (R·iso.) 

Seria muito mais franco approvarmos nossa emenda ou a rejeitarmos, como 

quizessemos. D evolvida a proposição á Camara dos Deputados, elles lá que arran

j assem os m<>ios que sua sabedoria descobrisse. 

UM Sn. SEJNADOR: - Mas a culpa a,qui é tanto da Camara como do Senado. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - N!)ste caso, cumpramos a Constituição. Ou os 

senhores approvam a emenda pelos dous terços e a proposição volta emendada 

á C amara dos Deputa dos e e lia lá procede como o seu criterio aconselhar . .. 

O SH. l\(ORAliiS BARROS: - Approvar o aue está prejudicado?! 

O R. GOMJilS Dl!J CASTRO: - O nobre Senador tem uma m aneira de discutir 

que realmente põe o seu contendor em serias difficuldades: S. Ex. deb."B. ficar 
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de pé tudo quanlo se disse contra o que elle . tinha proferido e, quando o adver

sario pensa que o cc;>n venceu, S. Ex. repete o que já foi r efutado. 

Realmente, assim nunca po demos nos entender. 

E' a Const ituição que es tá entre nós dOl\S. Peço ao nobre Senador _que me 

permitta quE\ repita a leitura. 

O SR. MoRAES BARROS : - Si isto pôde apra zer a V. E x .... 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Não ê sô m eu pra zer. E ' que, qua ndo tra-to Cúm 

um adversario da estatura de V. Ex. , devo ter toda a cautela; e a sua insistencia 

em me repeti r argumentos que tenho a convicção de j á haver r efuta do , m e 

mostra qu e eu não li d irei to o artigo da Constituição, ou . que V. Ex. não ouviu. 

Por isso, repito: "Art. 39, § 1. 0 - No caso contrario . . . " isto ê, quando a emenda. 

do Senado não é acceita pela Camara, ou vice-v~rsa. (Gont·inúa a leitura) 

", .. volverá á C amara rev iso ra . .. " isto é, ao Senado, neste caso. ( Gontinúa a 

leitttTCt) " ... e, s i as. alterações obtiverem dous terços dos votos dos membros 

presentes, co nsiderar-se-hão approvadas, sendo então -remet t idas com o prejecto 

á Cam a ra iniciadora ... " note bem o Senado: á Ga>na1'Ct i n iciacLo1·a. (Gonti núa a 

leilntTa) " .. . que só pÍJ'derá r eproval-as pela mesma maioria." 

Ora, nossa emenda não foi acçeita pela Camara; voltou ao Sena do e temos 

de nos pronunciai' sobre ella. 

Si a mantivermos, ell a voltará á Camara dos D eputados, que r esolverá sobre 

o assumpto, e, s i a réjeitarmos, a proposição irá d irectamente á sancção. 

Não temos outro meio. Isto es tá escripto em uma cousa a qu.e entre nós 

se deu o nome de Constituição, e parece que não· ê decente que seja o Senado 

q uem dê o exemplo de violal-a nesté ponto, que regula as relações dos dous mem

bros do Poder L egislativo. 

Por isto, pedi re i licença ao ill ustre Senador por Sa nta Catharina ·para vótar 

contra o seu requerimento. Elle não adeanta cousa alguma, e apenas i·emove a 

difficuldade presente em uma sessão 'em que não temos m a is · que fazer e em que 

valia a pena liquidar es te incidente. 

Approvado o requerimento, o que se segue? A em enda é adiada por tf':mpo 

ind eterminado, e, segundo o nosso Regimento, is to imp<>rta em rejeição. Rejeitada 

a emenda . 

o SR. LAURO MÜLLER: - . A emenda, não : o parecer. 

O SR. GoMES DE CMÍTRO: - O que está em discussão _ é a emenda . ·E s te ponto 

não deve ser perdido de vista: o Senado deve ficar sempre certo de que não 

está mais d iscutindo a proposição, e de que não está discutindo o parece,, mas 

sim está discutindo a emenda; o que se vae vo tar neste caso é a em end:a, nã o 

é o parecer. 

Era· melhor, então ped~r q ue. voltasse á Commissão _o ,Parecer, j)f!-ra qu.e, ella 

estu dasse de novo a materia e propuzesse o que conv iess.e . . Mas adiar por tempo 

indetermi nado a emenda do Senado a uma proposição da Camara dos Deputados, 

importa a rejeição da emenda, e, nos termos do a rt. 39, § 1• a·a Constituição, 

não ha outra cousa a fazer sinão ·énviar a proposição á sancção: 



- 202 

Por consequencia, si o nobre Senador quizesse, podia substituir a conclusão 

do seu requerimento por esta outra: "que volte o par ecn á Commissão, par a que 

esta estude de novo a m a teria e sobre ella d ê pa r ecer . 

·UM SR. SENADOR: - I sto adia a difficuldade, apenas. 

O SR. GOMES DE C ASTRO: - Ella h a de r e.apparecer, sempre que reapparecer 

hei de pedir com a maior instancia, ai nda que convencido da inutilidade de m eus 

esforço s, que o Senad o respeite a Constituição. 

(Trocam-se muitos apa•·tes.) 

O Sr. Gon çalves Chaves: (*) - Sr. P r esidente, pedi a pal avr a 

CJllando estava em discussão o parecer p ara com o devido respeito aos honrados 

collegas que se pronunciaram , cada um apresentando uma solução, dizer ao Senado 

que não me parece curial nenhuma das soluções submettldas á sua apreciação. 

O requerimento .apresentado pelo nobre Senador por Santa Catharina não 

r esolve a questão. Pelo contrario: deixa-a compl·etamente no m esmo P.é. 

O m eu requerimento é justamente a quelle que acaba d e ser annunciado p elo 

nobre Senador pelo M aranhão ; m as tenho n ecessidade de justifica i-o, porque elle 

baseia-se em r a zões diversas daquellas q~e foràm produzidas por S. Ex. 

Sr. Presidente, h a realmente uma difficuldade, e de ordem constitucional , 

como lem brou o nobre Senador nesta questão, mas difficuldade Cl·eada toda -

1 eleve-me a nobre Commissão, pelas conclusões do .parecer da illustre Commissão 

de lnstrucção P ublica. 

O Sn. MORAES BAHROS: - Então, é a inda a Commissão que tem a cu lpa 

disto?! 

O SR. A . AzEREDO: - Hei de provar que o honrado Senador tem mais culpa 

do que a Commissão. 

Peço a pa lavra. (Riso.) 

O SR. GoNÇAJ.VES CHAVES: - Por que? Ainda não expuz n enhum a r gumen to, 

e V . Ex. já previne a minha conclusão ! 

Sr. Presidente, o alvitre que, por constitucional , lembrou o nobre Senador não 

resolve a difficulda de. 

O SR. GOMES DE CASTRO : - M as perdôe: não annunciei q ue mandava r eque

rimento ; disse ao nobre Senador por Santa Catharina o que achav a preferível. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - · O m eu j á está na m esa e vou dar as r azões. 

Como pon derou o nobre Senador, si o Sen a do sustentar por dous t erços de 

v o tos a sua em enda, a m ateria t erá de voltar á Camara, e Já surgirá a mesma 
difficuldade. 

Com effeito, é preciso que se attente para o seguinte: ha um elem ento novo 

nesta questão, qu e é o projecto de lei, j á sanccionado, provendo a uma necessi

dll.de r ecentem en t e attendida pelo Corpo L egisla tivo. 

Esta é que é a verdade. 

( • ) E st discuTso não foi revisto pelo ora dor. 
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Estava no pensamento e vontade do Corpo Legislativo a eftecuvidade ao 

pro jecto que aqui foi votado e está convertido em lei. 

Ha este e lemento novo que é preciso considerar. 

l~emovemos õe n ós a. d iffi cu ldade, mas atiramo l-a em cheio sobr e a outra 

Casa do Parlamento. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Cumprimos apenas a Constitu ição e o Regimento. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Si o Senado recusar a sua emenda, estar á de 

accôrdo com a votação ela Camara, e a p r oposição irá á sancção. 

Ora, Sr. Presidente, indo á sancção, h a duas sol uções: ou o Presidente da 

Republica sanccionà ou deixa de sanciconar. 

Quem nos garan te que o Presidente da Republica, o Poder Executivo, ha de 

deixar ele san ccionar esta resolução? 

Quem nos garante? Por que ha uma lei? Mas esta de que nos occupamos 

será posterior e revogará o anter ior. 

Sr. Pre~idente, s i a sol ução lembrada pelo honrado Senador, ao que me 

parece e venho de dizer , n ão resolve a questão, procuremos respeitar a autonomia 

da outra Camara. 

O SR. GOMES DE CASTRO : - E m ais que tudo firmada n a Constituiçio. 

O SR. GoNçALVES CHAVES: - Si não resolve a questão o requerimento do 

honrado Senador por Santa Catharina, porque, como disse o nobre Senador pelo 

Maranhão, pe lo r egimento o a diamento indeferido importa n a re jeição ... 

O SR. GeMES DE CASTRO: - Da emenda; unica cousa que está em dis

cussão. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - ... continú a o mesmo stnt" qtto a mesma de

gringola da. 

A conclusão do parecer em v is ta doote elemento novo da lei sanccionada. 

ha poucos dias, não póàe ser aquella que foi escripta pelos Srs. membros à a 

Com missão. 

E 'preciso que, a ttend<mào ás circumstancias e ás condições especiaes da 

qu es tão, attendendo a que el!a está p r ej ud icada no pensamento do Corpo L cg1s

lativo, a Commisão r econ s ider e o seu par ecer, declarando a materia preju

dicada. 

O m eu requerimento, portanto, é para que vo lte o assumpto á Comrniss5o. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Prejudicado o que? 

O SR. GoNçALVES CHAVES : - A m a teria . 

O SR. GoMES DE CASTRO: - Não ; a emenda, pois a competencia que temos 

é rej eital-a. 

·O SR. GONÇALVES CHAVns: - Si tivesse 'de resolver com os factores s imples

men te da vo tação da Cam ara e do Senado, seria exacto o que diz o honrado 

Sen a dor. 

Mas si n ós temos um elemento novo, no Corpo Legislativo, que já é lei , é 

preciso resolver de accôrdo com el!a. 

O SR. GOMEJS DE CASTRO: - Mas temos o elem ento velho que é o texto con

stitucional. 
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O Sn. GONÇALVES CHAVES: -- Aclw que a solução mais curia l é voltar 0 

pat·ecer á ommissão para ctue elia declare prejudicada a materia. 

O Sa. YtRGILIO DAMASlO: - Isso seria um adiam nto indefinido. 

O Sn. i\ioRAES BARBOS: - O Senado nlo pôde approvar nem rejeitar; a unica 

solução é archivar. 

E ' lido, apoiado e posto conjunctamente em dtscussão. como emenda substi

tutiva, o seguinte rec]uerimento : 

Requeiro que o parecer n. 1 9, de 1900, volte à Commissão de Inst r uccão 

Publica. 

Em 29 de Outubro de 1900. - Gonçalves Chaves. 

O Sr. Lauro Müller (7Jela o1·dem) : - Sr. Presidente, veFifiquei pelo qur 

disseram o nobre Senador por Maranhão e o nobre Senador por l\Iinas Gerae, 

que ba uma solução que é a preferida pela maioria do Senado. 

Ora, o meu intuito não era sinão obter que sahissemos dessa situação. 

O requerimento do nobre Senador :çor Minas faz-nos sahir della. 

O Sa. GOMES DE CASTRO: - Não faz cahir perfeitamente. 

O Sn. MORAES BARROS : - Põe as difficuldadc3 nas costas da Comm issão. 

O SR. LAURO MOLLER: - Em taes condições, ninda que não me pareçam em 

consciencia inteiramente juridicos os argumentos, sujeito-me ás suggestões do 

meu honrado colleg-a e peço a reliradn do meu requerimento. para dar o m e· 

voto ao do honrado Senador por :Minas Geraes. 

Consullado, o Senado consente na retirada do requerimento. 

O Sr. A. Azeredo (*): - Sr. Presidente, antes ele entrar na d iscussão 

propriamente elo par cer, e fa ll ar sobre os requer imentos apresentados a pr opo· 

sito ela discussão, cumpro o clever de fazer um ligeiro historico a r espeito do' 

projectos que ora occupam a attenção do Senado. 

Si digo projectos, é porque, Sr. Presidente, o que ora se discute se prendo 

ao projecto já sanccionado pelo Presidente da Republica e que se refere ; 

mesma materia. 

Como o Senado sabe, a propostçao que mandava ad iar os exames parcellados 

nté 1900 é da Camara dos Deputados e foi apr esentada ao Senado no correr d· 

a.nno passado. 

O Senado entendeu que a proposição vinda cl"- Cama r a tin ha dado um prazr

" equeno em relação á prorogação dos exames parcellaclos e t'esolveu então pro

rogar por mais dous annos, estendendo assim o prazo da Camara, de 190• 

para 1902. 

Devolvida a proposição á amara iniciadora, esta, em vez ele dar o se •' 

assentimento á emenda do Senado ou recusal-a, resolveu ... 

O SR. MORAES BARROS: - "'ão senhor, recusou-a. 

( •) Esle discurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR. A. AZEREDO: - ... resolveu, ao mesmo tempo que recusava ao Senado 

0 seu assentimento á emenda proroganclo o prazo dos exames parcellaclos para 

1902, apresentar uma proposta elevando este prazo até J 904. 

o SR. GoNÇALVES CHAVES: - Foi a Commissão ele Instrucção que f ez isto. 

O SR. A. AZEREDO: - A Commissão ele Jnstrucção, por que? 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Não sei. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - V. Ex. devia tratar primeiramente da emenda 

rejeitada. 

O SR. A. AzEREDO: - Ahi está V. Ex. querendo precipitar o meu racioclnio 

na continuação elo m eu discurso, ele modo a dar antes o motivo por que affirmei 

ao Senado que o honrado Senador por Minas era mais culpado do que nós mem

bros da Commissão. pelo facto de que estamos sendo accusados actualmente. 

Mas, Sr. Presidente, voltando á questão, a Camara apresentou a proposição 

or& sanccionacla pelo Presidente ela Republica, prorogando os exames parcell~clos 

até 1904. 

A primeira proposição ela Camara, á qual o Senado offereceu emenda, proro

ganclo os exames parcellaclos até 1902, foi clevolvicla a esta Casa elo Congresso, 

segundo o protocoilo que aqui tenho, em 29 de Maio deste anno, mas não foi 

distribuida a nenhum membro da ommissão de Instrucqão Publicla. 

Aqui está o livro do protocollo aberto, de modo que o Senado poderá ex,"lmi 

nal -o. Ficou, portanto, na Secretaria esta proposição a que ora o Senado presta 

a sua attenção. 

Fui nomeado para a Commissão de Instrucção Publica em meiaclos de Setem

bro, elo mez passado, e conjuntamente com a proposição que foi approvada pelo 

Senado e que obteve a sancção do Pr siclente ela Replllblic~. foi-me enviada a 

emenda com esta proposição da Camara. Consta elo protocolio: proposição n. 96, 

de 1899, sob1·e exames de prepara torios, em 25 de Setembro; proposicão n. 50, 

de 1900, em 5' de Setembro. 

Ora, Sr. Presidente, estavam com a Commissão as duas proposições ela 

Camara, uma prorogando os exames ele preparatorios até 1904, outra, devolvendo 

a emen da elo Senado que prorogava os mesmos exames parcellados até 1g0 2, 

isto é, a Camara tinha mantido a sua resolução ele prorogar esses exames só 

a té 1900, negando seu assentimento aos dous annos mais que o Senado, na sua 

emenda, pediu. 

Ora, Sr. Presidente. achando-se a Commissão deante ele duas proposições 

desta natureza, pergunto, uma vez que elia tinha de dar pa1·ecer favoravel â 

da prorogação para 1904, podia ou devia antecipar parecer a respeito da materia 

relativa ao voto ela C amara negando a pro rogação até 1902? 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Devia tratar primeiro desta. 

O SR. JIIORAES BARROS: - Sem duvida, e eu alludi a isto. 

O SR. A. AzEREDO: - E' possivel que os honrados Senadores tenham razão. 

mas, muitas vezes, um membro ele Commissão não pócle r es istir a instancias de 

coliegas, aos carinhos, ás solicitações, como aconteceu com o illustre ooliega e 

honrado Senador por Minas Geraes, a quem tanto préso. 
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Eu, portanto, tendo de dar parecer a respeito dos dous projectos, julguei 

dever satisfazer ao meu distincto collega e amigo que se interessava de prefe

rencia pelo projecto que prorogava os exames parcellados até 1904. 

O SR. GoNQALVES CHAVE : - Perdõe-me; eu me inter•ssei pelo projecto que 

foi sanccionado, não contesto; fallei com o nobre Senador e, si estivesse aqui, o 

defenderi a. 

O Sn. A. AzEREDO: - V. Ex. não tem razão em condemnar exclusivamente 

a Commissão de Instrucção Publica, lançando sobre seus hombros a responsa

bilidade unica do parecer que apresentãmos. _-\ culpa não foi sórnente ela Com

rn'issão. Este projecto, que a Camara nos devolveu, não tinha razão de ser; a 

Commissão entendeu, pois, que devia propôr que elle fosse devolvido á Camara, 

afim de que ficasse nos seus archivos. Demais, elle não tinha mais razão de 

.ser, por isso que a proposição approvada pelo ongresso e sanccionad.a pelo 

Presidente da Republica, appareceu este a nno, posteriormente, portanto, ao pro

jacto que o Senado emendou e do qual nos occupamos. 

Não vejo, pois, razão para se levantarem protestos exclusivamente contra a 

Commissão. Elia teve em mira, unicamente, cumprir o seu dever, fazer com que 

se dêsse solução á materia, entregando-se os papeis a quem de direito . Uma 

proposição de~ ta ordem, certamente, não seria sanccionada pelo Chefe do Estado ; 

penso o contrario do honrado Senador por Minas Geraes, fazendo com que 

recahisse sobre o Congresso Nacional, não digo sobre o Senado. nem sobre a 

Camara, a falta de discutir, sem o necessario criterio, assumptos que lhe são 

ubmettidos, como disse o illustre Senador por S. Paulo. 

Sr. Presidente, tanto o requerimento do honrado Sanador por Minas Geraes, 

como o requerimento do nobre Senador por Santa Catharina, não resolvem a 

questão. 

0 SR. MORAES BARROS: - Nem um, nem oub·o. 

O SR. A. AzEREoo: - A devolução do projecto á Commisão, quer dizer que 

a Commissão jH.mais dará parecer sobre o assumpto; de modo que parece mais 

razoavel serem devolvidos os papeis, corno propoz a Commissão, á Camara inicia

dora, para que ella tome a deliberação que julgar mais conveniente. 

Ouvi dizer que não se pôde guardar nas Commissões projectos dessa ordem, 

quer da Camara quer do Senado. Vou mostrar ao Senado que nem sempre se 

dá esta presteza que se reclamou. Até sobre vetos do Presidente da R epublica 

tem havido grandes demora~ e bt proposio:ões '1ão s<~.nccionadas. que ha longes 

annos se acharr: nas pastas das Commissões, sem que, nenhum dos membros 

desta Casa, que tão zelosos são pela Consti~uição e pelo Regimento, se lembrasse 

de reclamar. :Nessas condições ba v tos demorados por mais de seis annos. 

Aqui está uma prova do que estou avançando. 

Em 13 de Setembro de 1894, foi devolvido ao Senado, por ter o Presidehte 

da R epublic&. r.egadr. sancçàt o projecto que concedia a Antonio Medeiros da 

Silva permissão para matricular-se de novo na Faculdade de Medic ina do Rio 

de Janeiro, no anno de 1895, independentemente da prestação de exames. 
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Até agora ainda não se apr esentou parecer da Comnussão respectiva 5obre 

,
5
te veto e ainoa n,I,0 uem se Jembiou úe pedir a c:xecução do Hegimento do 

.::;enado ou da Ca1natca. a. este Iespetto, para lv1nar-se a deliberaçáo necessa.ria. 

o SR, GoMF.S DE CASl'RO: - Não temvs o direito de abafar uma. disposiçao 

onsti tucional. 
0 SR. A. AZEREDO NiH> de1xa. dt ser uma questão constitucional essa 

.o v eto, e, entretar.tc;,, nmguem cogit<.>U de solicitar do Senado que incluisse esta 

•Ja teria na oroem dL dia. 
Nem esta é a unica, outras disposições consLitucionaes têm sido violadas. 

, mda, recentemente, votAmos aqui por causa da questão bancaria r e troactivi

. 10e de .leis. 
l) SR. GOMES !JE CASTRO: - Isto ficou por provar. Não se votou aqui nenhuma 

·cro11ctivi dad de leis. V . ],Jx., reflectindo com calma com que costuma, não 

1sten tarA isto. 
o SR. A. AZEREOO: - Sr. Presidente, a Commissão, apresentando seu pare

~er sobre o projecto em discussão, o fez rem tle ndo á Camara dos Deputados, 

ro rque lhe pareceu que á Commissão competia a rchivar a proposição nascida 

m seu seio. 
E pe11sa assim, porque entende que será um erro approvar-se ou rejeitar-se 

,s emendas, fazendo-se subir á sancção presidencial uma proposição que est:l 

nteiramente prejudicada em virtude de uma resolução nascida posteriormente 

, ella, e que j á obteve sancçào do Presidente da Republica. 

4 
O Sr. Feliciano Penna ( *): - Sr. Presidente, a questão é effectiva-

Jente intrincada, e, como V. Ex. já terá observado, tem ella desafiado o engenho 

·e diversos Srs. Senadores, no intui to de dar-lhe uma solucão. 

Diversos alvitres que foram apresentados têm sido considerados sem a vir

de de trazer um desenlace satisfactor:o á questão. 

Acha-se agora em discussão o requerimento do nobre Senador por Minas, 

,tue suggere ao Senado a idéa de devolver A Comm issão o parecer, conjuntamente 

'um a proposição e em~mcla, para que esta offereça novo parecer. 

Eu desejaria que o nobre autor do requerimento me dissesse em que sentido 

•uppõe que possa ser formulado este parecer, ele maneira a fazer desapparecer 

o escrupulo elo Senado. 

o SR. Go"'rxs DE c ...... TRO: - Elle o disse. 

O SR. FELIClANO PENNA: - Ora, Sr. Presidente, parece-me que o problema 

·ue temos a resolver mai~ quer resolver com trêta do que com lettra. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Apoiado ; com lettra não ha outra solução senão 

-.·o tar a emenda, approval-a ou não, qualquer que seja a consequencia. E' o 

•lU e determina o Regimento. 

O SR. FELICIANO PENNA: - Parece que o intuito verdadeiro do nobre Senador 

por Minas é fazer com que vcrlte o parecer á Commissào, para que lá durma o 

( •) Este discurso não foi revi.sto pelo orador. 
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som no elerHo; porque, si out1 o fosse seu pensamento, o proprio nobre S nado r 

pod ia ter a1,1 e~entado aqui uma sub-emenda, pe.a qual ·fosse considerado preju

dicado o 1" ojecto. 

Por que não faz S .. Ex.? 

Ora, si o pensamento do nobre Senador ê effectivamente que este parecer 

fiqué sepultá-do na Commissão, cumpria aqui reco1'clar o que ha pouco nos pon

derou o m.bre Senador pelo Maranhão. 

Demai~. Sr. l'residente, pódc a Commissão opinar no sentido ele que seja 

julgada prejudicada a emenda? 

Entendo que não, Sr. Presidente, por duas razões: a primeira é que temos 

a fôrma constitucional, a qual lemos de nos circumscrever absolutamente; as 

emenclas têm de ser rejeitadas ou acceitas pelo Senado; não temos um terceiro 

exped iente. Este ê o p r eceito constitucional do qual não podemos fugir. 

Em segundo Jogar, ê preciso considerar bem: temos nós o direito de julgar 

esta emenda prejudicada? 

Prejudicada, por que? O que a prejudica? 

O SH. GoNÇALVEs CHAVES: - O decreto já sanccionado. 

O SR. FELJCIANO PENA: - Não prejudica ·absolutamente, tanto que si esta 

proposição subir á sancção, e fõr sancionada, ella ê que prejudica a outra. 

O SR. GONÇALVES CHAVES : - ?\o pensamento do Senado está prejudicada. 

o SR. GOMES DE CASTRO: - Acima do pensamento elo Senado está a Consti

tuição, que ê expressa. 

O SR. FELICIANO P liNNA: - E aqui não pôde prevalecer só o pensam ento 

do Senado; a Camara ê parte tambem, ella tem de ser ouvida, tem de dizer si 

o seu pensamento está ou não prejudicado. 

Ora, nós teriamos dous caminhos a seguir: ou acceitar a emenda. e sl ella 

nllo fosse repellida pela Camara, subir á sancção, e o Presidente, si quizesse, 

cumprir o seu dever constitucional de negar sancção, procedimento que seria 

muito plausiv'el, á vista da discussão que acaba de haver na Casa ... 

O SH. MOHAES BARROS: - Mas deprimentes dos creditas do Congresso. 

O SR. FELJCIANO PENNA: - V . Ex. está se illudindo? O nosso erro estll. 

conhecido, está patente. 

O SH. GoNÇALVES CHAVES: - Corrija-se-o; ê o que peço. 

O SR. GoMES DE CASTRO: - Não se pôde; seria v iolar a Constituição. 

O SR. FELICIANO PENNA: - Seria commetter dous erros em VQIZ de um. 

Ora, nós pocleriamos adaptar esta. solução: V. Ex. srube que muitas vezes, 

quando sobem autos ao juiz para julgar, e que, ou por difficuldades pessoaes 

ou por difficuldades de qualquer ordem, e ll e não quer emittir seu parecer, limi
ta-se a dar-se por suspeito. 

Nós podiamos invocar para nossa questão um simile; eu entendia que podia

mos votar acceitanclo ou approvando a emenda pelos deus terços, e o projecto 

voltar á Camara, e lá fizessem o que quizessem. 

0 SR. GONÇALVES CHAVES: dá um aparte. 
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o Sa. FELICIANO PENNA : - A Camara se acharia em condições favoraveis 

,.ara resolver o litigio, por uma razão: porque aqui fomos precipitados, e trou

xemos a questão a termo; na Camara, quando os papeis para lá voltarem, 

10dem desde o começo ficam com uma pedra em cima. 

Aqui lutamos com uma d i fficuldade, é que veiu á téla da discusão um nel!'o

,; , e não podemos dar outra solução. 

A solução constitucional é esta: rej eitarmos ou approvarmos a emenda. 

)aqui não podemos fug·i. r 

Este é o meu modo de pensar. 

Ninguem mais ped i ndo a palavra, encerra-se a diseussão. 

Posto a votos, é approvado o requerimento do Sr. Gonçalves Chaves. 

O parec r é devolvido á Commissão. ( •) 

I*) Não consta da Syno pse o andamen to do proj ecto. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS.:i;O DE 25 DE l\IAIO DE 1900 

O S r. Bueno de Andrada: - r. Presidente, venho solicitar de Y. ll:x. 
q11e submetta á apr<,eiação dos Srs. Deputados o projecto que passo a ler: 

"Art 1. n Fica o GovPrno autorizado a facultar, sempre que julgar con\·9-

nienl~ exames J•arr;í:l P~ 1P .p~eparatorios aos estudantes que jã tenham sid" hP

provados cnt ntna ou ntais ma terias do ensino secundaria." 

Com:> vi; V. Ex . , Sr. Presíclente. er:te projecto ê a renovação ela me :lir-a 

Jltln qual, ha mais elE' tres annos, tenho pugnado nesta Casa. fazendo atê ser vo

tarlc:t dentro rlas dispo~içües C.J '~amentarias, como acont ceu durante diJuS annos 

no orçamento do 1\Hni !,:;lE"!ilJ d.r.; Interior. 

li:', Sr. Presidente, uma medida de transição entre o ensino parcellaclo e o' 

('11Sino integral, cahPndo ao Governo a t·espo nsabiJidad e con1pleta da organiza

r:ão desfie re~men de transição. 

Entendo, Sr. Presidente. que E'm uma materia tão complexa, como é a ques

tão do ensino secundaria. a Can1ara não póde senão traçar normas geraes, não 

clevenclo acloptar m edirias, por assim dizer, r egulamentar es. cuja tarefa cabe ao 

GüvE'rnc, pois que, pelo pe:;osoal de que dispõe, elle está mais habilitado e melhor 

aJ•na rE'Ihado para E>xecutar esse serviço publico. 

Assim, Sr. Presidente, todos os estudantes que iniciaram seus estudos no 

E> nsino s cundario dentro de um r egimen não serão forçados a, relJentinamenle, 

Pctf'sarem para outro methodo de ensino. 

Deste modo dou ensejo á Camara para pronunciar-se sobre este assumplo. 

<>Sl)erandc que, sobre elle, falle e informe á Camara e ao paiz a illustracla Com

missão ele InstruC!;ão Publica, que dirá como pensa sobr e a questão. 

E'. nossivel, Sr. Presidente, que esta Com missão r ecuse im li mine o meio ele 

transh~ão que offereço; sei mesmo que idéas adversas á minha proposta ahi tra

br:ham, que ha pensamentos favoraveis e outros contrarios a ella. 

Assim, Sr. Pres idente, peço a V. Ex. que offereça á consideração da Casa, 

t>omo motivo elE' deliberaç;to, este projecto. 

Ha a favor desta minha medida uma consideração de ordem soc1al bem 

importante, que ê a seguinte: grande parte dos moços que se dedicam ao estudo 

· s~nmdario, aspirando desenvolver o· seu espírito mais tarde, nos cursos supe: 
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riues, eahem de ramilias pobres, são filhos de pessoas que, com difficuldade, 

o..; fazem estudar os prcparatorios, preparando-os para a carreira da s lettras. 

01·a, as~:;im sendo, ndo convém que se córte, r epen tinamente. esta esperança 

das ,,]asses pobres, não convém que de um momen to para outro se faça com que 

tr dos os esforços empr~gados por essas f a mil ias menos abonada da fortuna se

Jam tota lmente perdidos. 

O meu projecto de lei, Sr. Presidente, pois, tem a té esta outra boa qualidade 

a de ser in~pirado no bom sentimento . 

A]ln.sento a V. Ex. o meu p1·ojecto, afim de que seja submettido á consi

d'.!J'af;ão da Camara. (.UHito bem _; n1.1dto bem .. ) 

SESS.:\0 DE 2 DE :?11AIO 

Ali lot ioa o Go~;erno a Jacnllm·, scmJn·c qlte julgar conveniente, exames 7Uf1·ciacs 

ele zwe1wmtotios aos estudan tes que já tenham sido apflrOl:Ctclos em uma o" 

mais m.ate,.ios 

Art. l .° Ficfl. o Governo a utoriza do a facultoar, sempre que julgai' conve

niente, Exames parciaes dP prepara torios aos estudan tes que já tenham sido ap

pro \·ados en-, uma ou mais materias do ensino secunclario . 

Art. 2 . o R evogarn-se as disposições em contt·ar io. 

Sala das Sess•ies, 25 de Ma io de 1900. - Bueno ele A.11cl,·acla . - A' Com

nli~~à(J de I n u·t;cção e S::tude Publica. 

SESSÃO DE 4 DE JULHO 

Parecer da Com. Ao e:;tudo rla Commissão de Jnstrucção e Saude Publica foi en tre~ue o pro-

d e lnstr. Pub. jecto n. 5. de 19 00, apresenta do á consideração da Camara pelo Deputado Bue

t!O de Andrada, digno repre~entanle do Estado de S. Pa ulo. 

Trata o p1·ojecto de materia de subida relevancia, qual a qu e SP. refere ao 

processo de exa,nes elo curso pt'eparatol"io, exigido para a matri cula nas esco las 

do ~ns i r.o superior, assumpto mais dp uma vez debatido no seio do QUgresso 

Xaciomtl. 

X as discussões travadas não só neste como no outro ramo do · Poder L egis

lativo. fizeram-se ouvir altas competencias na especialidade. tendo concorrido 

~ada qual para o encaminhamento da que tão com o contingente de ua expe

ri eJ:cia e âe seu saber. 

Os debates 1·egistra m diversas op1moes acerca elo dec1·eto n. 9 1. de de 

NovPml1ro de 1 90, elaborado pelo Governo Provisorio, decr eto que estabelec~ · 
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,,ntre outras medidas o exame de madureza, enten dendo uns pela inexequibil:

dade do r efer ido clec1·eto, opinando outros por suas vantag-ens e conveniencias, 

outros. JUI;,~-ando necPs~arias algumas de suas disposições, a exemplo el e norma 

se;,;uida3 em paizes onde os methodos insü·uctivos são tratados com desvelos e 

a1ter:ções dignos el e imitação . 

l~m meio dos ultimas, porém, é quasi unanime o pensamento de que a tran

sição, lol,ge de ser feita de chofre, longe de ser operara bruscamente, deve ser 

re<olizatln. em um periodo razoaYel, attendendo po1· um lado aos sérios e mulli

]lloe int~r sses do ens ino, condição essa essencial ; po1· outro, tauto quanto possi

Yel, av~ interesses da mocidade occupada nos estudos de humanidades. 

Não é cm·ial, não é justo passar precipitadamente de um regimen, onde as 

disciplinM> são, desde muito, professadas por systemas especiaes, a outro em 

con:lições ·bem differentes, exi gindo varias el ementos para sua estabilidade e er

ficacia, entre os quacs fi;:-uram a adaptaçiio do corpo docente e do corpo de 

a lU111!10S. 

A C:ommissão de l nstrucção e Saucle Publica, levando em conta a impor

tancia Oo assurnpto, •Procurará. ex:arninar detidan1ente as medidas que en1anam 

rle decreto n. 981, apontando, 3e assin1 o entender, o plano a seg·uir en1 sua 

execuçi\o. 

Tal ex-:11ne ex ige demo11ada atlenção, reclama I'epelidas cogitações para ser 

levado a bom caminho. J.-;m taes cond ições pensa a Com missão na aclopção ele 

uma providf·ncia transitaria. 

O projecto do !Ilustre Deputado .o Sr. Bueno de A nclr-ada, apresentado á Ca

mant em sessão cie 2[1 de )[aio do anno cotTente. não resolve a questão de modo 

5alisfatorio. 

A Con;m i~~Jo !le lnsl!·ucção e Saude Publica, embora de accôrdo com os 

f undamentos que !<-varam S. Ex. á elaboração do trabalho, encontra na pro

posic::ão 01·a E'Stu!lacla motivos para divergencias, entre os quaes assignala a au

reneia de prazo para a observancia. do actua l processo de exa1nes. 

Em face d .~ uma tal situação a Commissão é de parece•· que sej a acloplad.J 

o f: é'Lllnte suhstihtti\·o: 

O CongreSti•J 1\:ad,)nai r esolve: 

Art. 1. o Fica p·nr:,::;aclo até 31 de Dezembro de 1904 o prazo pa1·a a ·eaii

za(:ào de exam<'s parciaeF do cur so prepa!·atol·io, exigido para a mati"Ctlla nas 

escolas de ensinP ~upedor, 1.ãn só para os estudantes que j ã terd1a1n sido ap

p_rovados em alguma . cl '~dplina do curso, como tambcm para os que ini ci'trem 

e concluirern &eus t'x::UJ1,·s alé ebsa data . 

.A r~. 2. n I~evoga1n-sc as Ui~ posições em contrario. 

Sal a das Commissões. 2 de Julho ele 1900. - .lJalaqu icts Gonçalves, Presi

dEnte interino. - Bricio Filho, r elator. -José Dum·te. - F!rluar<lo Pimentel.

Sat?J1'V D ias, cotn r eRtriCGão qua11 to ao pt·azo. 

Substitutivo 
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Ka sessão ele !I de Julho é encerrada, sem debate. a 1' discussão. Em 17 

é approYado o projecto substituU,·o. 

Sl~SSÃO DE 19 DE JULHO 

O Sr. Satyr o Dias: - Eu não podia esperar, Sr. Presidente, nem de

sr·jarn que me coubesse a honra de iniciar a discussão da ma teria que ' '. Ex. 

liCaba de: entregar a debate. A outro que não a mim devia caber esta missão, a 

oulrú que dispuzesse rlos talentos que não tenho e do prestigio politico d que 

não gozo nesta Camara (não apoiados ge,·aes), porque, Sr. Presidente, a mate

ria é ãP tal relevancia que necessita de patrono na altura da sua importancia . 

Como quer que seja, acceito o sacrificio da tribuna, porque este é o meu 

dever, porque nesta questão está envolvida a minha responsabilidade moral, de3-

de que fui bom·ado pPlo Governo do meu Estado, durante mais de dez annos, 

com a io<uperintendencia dos ncgocios que dizem respeito ao ensino publico. 

O SR .. TOVI "JANO DE CARVALHO : - No que se houve com a n1axima compe-

tencia. 

O SH . CAST«o RABELLO: - rre tando r eievantissimos s rviços. 

U;u SR. DEPUTADO: - Apoiarlo. 

O SI<. SATYRO DI<~S: - Acce ito por isso, como disse, o sacrificio da tribuna. 

e comecarei dizendo a V. Ex. que esta Camara não pôde e não deve dar sua 

appJ·o,·açã& .ao projecto que ora se discute. 

Antes, porém, de fundamentar a razão de minha these, peço permissão a 

V . Ex. para faze r uma ponderação de ordem regimental, a proposito desta 

n.ateria. 

V. Bx . sabe que o anno passado esta Camara ,·otou um pro jecto determi

nt.ndo que a permissão para a prestação de exames parcellados estaria con

cluid,t em 31 de Dezembro deste anno. 

Este pr&jecto foi remettido á outra Casa do Congresso. ao Senado, e o Se

mui& o mendou, pro rogando até 1902 a referida concessão . 

El"l taes condições o projecto foi devolvido á Camara e em uma das sessi.lrs 

deste anno - em Maio. supponho, foi discutida aqui a mater ia e rejeitada a 

emenda do Senado, com ~orpre2la minha, que depois justificarei. 

Ora, parece que, attentas as relações que ex istem entre as duas ca·sas do 

Parlamento, devlamos aguardar que o Senado se PI'Onunciasse sobre o acto da 

Camara. para que esta pudesse de novo tratar do assumpto, com proveito e sem 

perturbação das relações. j.á não direi de cortezia, mas legaes, r egimentaes, que 

existem, e não podem deb:ar de existir entre as duas casas do Congresso . 

De qualquer modo, po rém. Sr . Pre i dente, o assumpto YOlta á Camara em 

um novo ·projecto, apresentado pelo honrado Deputado por S. Paulo. o illustr e 

Sr . Bueno de Andmd't. e eu começo a discutil -o, reJ>etindo a minha declaração 
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do principio: a Camar·a não pócle e não eleve suffra;;ar com a sua approvação 

sE·rnclllante proj ecto, porque, em uma palavra, Sr. Presidente, e~se projecto insti

tui ria no Bras il o r egimen ela bancarrota elo e nsino secunclario. 

Não precizo accumular argumentos para demonstrar o que acabo ele dizer 

á Camara. 

Basta a leitura pura e simples elos termos em que está concebido esse pro

jeeto, pa.ra que a Camara se convença de que ell e ê em inentemente prejudicial 

á causa do ens ino, isto é , á causa do futuro deste paiz, prejudicada profunda

n:er.te por estas cr iminosas pr·orogações, com que a fraqueza e as conàescenden

ci:ts ào Governo, e ag·ora, talvez, a f raqueza e a condescenàencia ào Poder J~e

gisl a.tivo. 

O S~< . BARBOSA LnlA: - Ag-ora e de ha muito. 

O SR . SATYRo DlAS - . . . estão perp·etuanào o antigo systema dos exames 

parciaes, systema que est á compromettenào pela base os destinos e o futuro 

à;, Republica. 

0 SI<. P"\ULA RAMOS: - Xão apo iado. (.Apa.·tes.) 

O SH. SATYRO DrAS: - O projecto à o honrado Deputado está concebido 

nestes t<>rmos. (Lê. ) 

Jsto ê, fica adiado indefinidamente o regimen do exame de madureza. fica 

mantida. eternamente ao Governo a. faculdade ele permittir exames parcella.clos, 

semr11·e que houver estuclqntes que a. isso se proponham, o que quer dizer, por 

toda a vida, por isso que em todo o tempo haverá quem os aspire como titulo 

ele preparação aos cu r·sos de ensino superior . 

O BR. PAULA RAMos: Neste ponto, apoiado. 

O SH . SATYRo DrAS: - Nesta questão ele exames as medidas d <vem ser 

rad icaes. 

O Si<. BARBOSA LJM.\ : - A,poia.do. 

O Sk. SATYno DTAS: - Ou ponha-se dt! uma vez em pratica. o r·egimen da. 

nradureza., ou o con cl emnem por uma vez. Eis a minha questão . O que não pôde 

con;.inuar , e contra o q\re protesto com todas as minhas forças é contra a conti

nua~ão destas pr·orogaç:õt>s, que se fazem ·desde 1890, e que se querem continua

clag até 190-1, isto é. 11 annos de condescendencias, de contemporiza.ções, em um 

assun1pro que exige pressa, urgencia ern ser 1·esolviclo, porque elle é rn ai impor

ta.Lte elo que ta lvez par c::a a muitos ; e ll e en ten de com o preparo e o futuro ela 

n·ocida.d€, a. quem serão amanhã enb·egues os destinos da Patria. 

Para mim esta questão do ensino secunclario no Brasil sobreleva ao pro

bkma economico, que noP asso berha e preoccupa., porque este é tempor a.rio , ao 

paBso qu e 2.quell a é rlo futuro. é permanente. Como, pois, quando todos os ou

tros problemas sociaes se rasolvem em nosso paiz, sómente o problema da ins

truc{:ão, sómente aqu el lc que entende profundamente com os a licerces das nossas 

instituiç:ões, se proscratina. leva. uma. vi<ia. ingloria. e incer·ta., prorogado. indefini

dam~nte, vogando atôa, á merci' da corrente, como batel s m leme? 

Isto não é PoB ·ivel continuar. Sr . Presidente, e eis por que eu dizia h a pou

co: ou a Camara, ou os poderes publicos, têm a. coragem ele riscar ele nossas leis 
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a prova de rnallure?.a, ou então animem-se a põl-a reso lutamen te en1 ex e

cução. 
A C:ommisl>.1o de ln!'tr·ucçào Publica b em procedeu. Sr. Presidente, sub!"tf

tH'ndo por· outro o projecto do honrado Deputado por S. Pau lo. Ass ig·nei, po

!'~Jll. e!'SE' substitutiYO com restricçào. quanto ao prazo. porque o prazo m e pa

recbu r·x.cessivo. e importa a n1ais gr'ave el as cond scen dencias e contemporiza

çõe" que venho conclemnanclo. 

O I:;' r:. BARBOSA LlMA: - Apoiado. 

O Sll. SATYRO DIA : - Es. e prazo não s~ justifica sob ponto de vista al

gu tn. porQue não é pos ive:l que em 10 annos não e. tejan1os pr'eparados par·a en

t-rar nc r~eg im en novo. cr eaclo p lo espirito lucido de B enjan1in onsta.nt, cidadão 

e estacl i13ta que t~ve a intuição patriotica de que as grande s r eformas sociaes 

CJ,lCOJTentes da nova fônnn. de Governo não podiam n1edrar e manter-se senl~io 

sct r e a base elo ensi no publico, solidamente constituiclo. 

Mas faltou .. nos o seu braço fort . porque a morte no!-o arrebatou antes ele 

ten1po. e a sua obra foi rlPsde logo julg-ada in ex equiYel e absurda, e co1neçara1n 

os <len1o1idores. os qu e n não cotnprehendet~atn. a det-ruil:-a aos poucos. arrancan

ilo-lh e 11edr a á pedr·a dissimuladamente, e sem a cora!!em pr· c iza par·a cl r r o

cai-,:1 dt:- urn goolpe, porquP não podiarn. e menos sabian1 dar-lhe equivalente suh

etltu içào. 

Sr . Pr·esidente-. eu disse que esta questão do ensiho secundaria era m a is 

importante do qu a muitos parece, e assim é ele Cac to. 

Em toda a parte. em todos os paizes civi l izados, a preoccupação constantP 

e princ ipal elo Governos. das !asses dirigentes. é a instrucção ela moci·dacle; e 

btm recente é ~ incl a a campanh a l evantada em França depoi s ela desastrosa 

gu<"IT:l õe 1870, em favor ela r es tauração elo ensino publico. porque a França 

ficou <'Onvencida de que os seus g randes t~evezes forarn devidos á n1á org-a nlza

çãc· e c1eficiencia do seu Pnsi>lo ele tor1o o genero. e ele que a Allemanha a tinha 

Yercido, não pelo numl'ro. não pela força, mas pela sciencia. E ainda agora, 

sob ou1ro 1 onto de viGla. a propria Inglaterra, a orgu lhosa Inglaterra, não se 

póclc co11ter·. que não onfesse pela voz ele seus publicistas. que está sendo ba

tHla ')e!n. .\ll emat~ ha . não pelo numero, não pela força. mas pel o seu exercito 

p erman ente ele homens de sciencia. D e sorte que, Sr . Presidente, não é sómente 

em r·e!ação ás questões de força, não é sómente nos campos ela guerra, mas tam

b en; nos domínios el a industria e nas outras actividacles elo espirito e elo traba

lilO IHrm~no que está cl efin iti\·am ente assentada a convicção ele que os paizes 

náo podPm prosp~>rar. não pod em ser· felizes, não podem vencer. se não bem pre

]mraclos por instrucção \'erdadeira, e não por esta falsa sciencia que actualmente 

se ministra á mocidade brasil e- ir·a, e qu e é muito mais prejudicial do que a sei· 

-enciA. t1enhuma . 

Sr· . Presidente, não sei se alguem h a que defenda o actual r·eg-imen de es

tlldo~ sPcurHlal'io>" no Brasil: o qu e sei é que lodo o mundo o con demna, e todo 

{) mundo está d . accõr·do Pm que não póde continuar um regimen em qu e os 

alumnos es lurlam ling u as e scienc ias por meros pontos decorados sem a con-
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nexi'io necessaria c.ntre as diversas pa rtes, sem o conhecimento das suas diife

ren{i~S e analog·ia:s, sen1 que, e1n tuna lJalavra, tenhan1 a noção co tnpl eta e g~

ral dessas disciplin as, de sorte que pos~am cl ellas fazer uso conveniente no fu

turo desenvolv imento da vida e carrúra que tenham de a dapta r. 

O que actualmente se faz no Brasil em r elação a es tudos e exam es ele pr e

paratorios, é cou~a qu e não t em nome, ele r esulta dos nullos para. o preparo ln

tE.lJf'otna l da moci1da de, e ag·ora infeli zn1ente ao·grava da pela recente nTunHi cen 

cia com que es tão sendo equipat~aclos ·a b Gytnnasio Nacional as casas de in stru

cçii.o particular. (rlpo i.ados.) 

SD \nnclo a esta tribuna d is posto a dizer e d efender a verdade, Sr. Presi

dente, cl·evo declarar a V. Ex. qu e, se fosse Governo , e m ve z ele conceder as 

ec1uip?.rações que se es tão concednclo, an null a ri a as qu e t êm s ido feitas. 

C· !"R. GUEDELHA MOURÃO: - Era prec izo a nnull a r a le i primeiro. 

O SR. SATYRO DlAS: - Quan do m e r ecordo ele qu e o Gymnasio rl a Bahia, 

€Sta!Je1f:!'.: in1ento antigo, de tradições honrosas nas le ttras patrlas, servido por un1 

professorado acima de to(la a excepçlo, ~·asto u dous annos para obter do Governo 

Federal a sua equiparação ao Gymn.asio Nacional ; quando m e lembm d esta luta 

{JUC o Governo do meu l~staclo n1anteve co n1 o G-overno da ·un ião para obter esta 

regalia nue devia s er concedida ra pidan1 ente a unt es ta..be lecin1 e.nto como o Gym

n: t.~ iú da Bahia, e qua ndo vejo actual!nente ·concedereJn·se equiparações, rega

iias !g:uaeE a estabelec imen tos co mpl etamente desconhecidos, {ct)Joinclos), s itua

do; <:m qu a lqu er r ecan'.o da R e.publi<::a , sinto-me profundamente appreh en s ivo 

pelo f'ut uro ela instr ucç ão no BrasiL. 

O SR. GUEDELHA lVl01JHÃO: - Se têm s ido fe itas estas equiparações é que 

o l\J in is t ro tem os sc lareci m en tos prec izos pat·a is to. 

O SR . SATYRO DL\8: - E u não accuso ao honrado Mi nistro, ne n1 a n in 

gL.flll, senhore~, Uefen clo n es ta tribuna os &Tandes interesses da Republica, sacri

fi cados pelos erro~ com m ettidos em ma te ri a de instrucção . F aço ao i Ilustr e M:i

ni ~tro ;lo Int erior a nta is a lta ju s tiç a . a dmiro os ·seus ta le ntos. pres to-lhe o m eu 

ape io porque estou convencido d e que S . Ex . g-ere com lu s tre e brilho a pasta 

(Jl~f en1 boa hora. lh e roi confia1da ; n1as o m eu apoio, a n1inha admiração por 

S. Ex. não é incondic ion >l. l . T enh o o dire ito de julg-ar os rue tos de S . Ex . se

gundL' a 111inh:1. consci~encia e inspiração e, con venc ido con1o estou de que as 

ec;u ipa.r:-t~ões . nltim a meTite fe itas, são urn g·rave desserviço á i·nstrucção, dirijo 

r., S. Ex . o m eu a ppello o e conscienc ia, de t•azão e el e a mor á causa do ens ino 

publico. 

O SR. GuEm;~ Ll-IA T,1[0Uni\o: - Log·o V. Ex. quer que não haja e quiparaÇões 

em hypothese algum>t. 

O SR . SA'l"l i<O DIAS: - Perdôe-m t> o m eu honra do amig-o, eu qu ero que h a ja 

<=c:u ipara~ões, eu a qui z para o Gymn asio da Bahia e m e bati por e ll a, m as por 

que? Porque o G-yn1u asio da Bahia a tnerecia. co n10 e n1 g·era l a merecem os es

ta! t•lecimr-ntos of'l'ic iaes de ensino secunda rio, mantidos pelos 'Ulstados . 
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o ~". BARBOSA Ln:L\: - Começo por contestar que o Estado t enha compe

te ncia !,ara dar um padrão de ensino. 

o mal vem dahi, e viveremos em permanentes reformas. (Apnrtes.) 

o SR. SATYRO DIAS: - Isto é outra questão, que não abala a minha afflr

n •at!va, nem contraria a n1jnha opinião sobre o erro das equi}Jarações exi~.ddas 

en systema pelo GoYerno actua l. 

Li h a poucos dias, Sr. Presidente, que foi equipa rado ao Gymnasio Na

ci< .J!a l o colle"io do C :traça ... 

M SR. DEPU'l'A.DO . Instituição historica. 

o SR. SATYRO DIAS e não m e r epugnou o facto, porque o collegio do 

Caraça é uma instituição que traz tradição honrada desde o t empo da Monar

chia; :nas, porque entendo que nestas qu estões não se el eve tra nsig ir, porque en 

telido que as solnçiíes deste problema devem ser rigorosas, eu não concederi a 

por o1·a equiparação ::tlgnma a estabelecimentos pa•·ticulares, reservando-a. ape

nas, ern geral, âs instituições or·ganizadas e n1antidas pelos Estados. 

o SI\. BUF.NO DE PAIVA: Seria uma injustiça . 

O SR. SATYRO DIAS: - Eu não sei se o meu procedimento seria justo em 

face ela lei ; mas, ee i que ellc se,-ia proveitoso á causa do e nsino. 1_.1poiados; 

~111 ito ~em. ) 

En1 un1 11aiz. con1o o nosso, de condescen rl encias, de cont n1porizaçije.s, paiz 

du cmp .nho, do patronato, os nobres D eputa dos comprehend m como ão fac:eis 

estas c-ousas. 

O Sa. GUEDELBA ~lOUI!ÃO: - Mas, is to não se poderá verificar com rela

çao aoE es tabelecimentos nos J!:s tados? 

O , R. SATYRO D IAS: - Perdõe-me o nobre Deputado; a questão ê muito 

õi ver a. 

Os esta bel im ntos ofriciaes elos Estados (cu precizo dizer as ·ousas como 

as cousus :=::ào) nunca se convertera m em casas de negocio· para o ensino; por

(IUe n lias ninguem tem inter<:lsses pecuniarios. os Estados os mantêm para dis

Jlên cl er não pa ra lucro; ao IJa.Sso que (resp i to, s 1n duvida, as excepções hon

rosa!!') todo mundo sabe que ha muitos collegios particulares espalhados neste 

paiz, qnc são verdadeiros ba lcões, em que se negocia com a instrucç:ão da mo

C:l(Jade. 

O f:h. Gt:EDELHA 1\[0Uf!ÃO: - De accôrdo; n1as qual o crite 1·io a : .aguir-se? 

O Sa. SATYno DIAS: - O criterio é exacta mente es te, só es te: o Governo 

tranca•· a po•·tas a estas concessões, põr-se em g uarda contra e lias . e_ tu dar a 

qut>stão profundamente. funda •·. firmar o ensino secundario official em bases 

solicla~, sel:{uras e definitivas, e depois descer âs outras Jnedidas complementa

res, entt e as quaes viriam então as equiparações, como meio de anhnar e des

envolver a iniciativa particular do ensino ; porque, senhores, as equiparações são 

un1a consequencia, un1 corollario, e não u1n principio, um corolla rio do regimen 

ela madur za, que por indecisão e falta de coragem não instituímos ainda defi· 

ritivamentt>. 
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Tod&.s quantas ol•jecções se leYantam conLra este regimen de estudos pro

vem de condescendencias por mal entendidos interesses em beneficio dos alumnos 

que serão obrigados a annos certos de t•·abalho e estudos seriados, isentos da 

prEoccupaçào de galgarem rapidamente a matricula nos cursos superiores, e só

mente chegando a ella depoi·s de um curso de seis ou sete annos, durante os 

,1uaes umadurecem o espirito em urna somma de conhecimentos seguros, logi

co.>, e tão regularmente encadeiados, que lhes abram facilmente a porta a qual

qt.(•r ('arreira ou profissão. 

o SR. GUEDELHA n!OUR-'.0: - Ha sempre meio de frustrar-se a lei. 

O SR. SATYRo DIAS: - Perdõe-me; então neste mundo tudo se frustra. 

O SR. GUEDELHA MOURÃO: - V. Ex. deve atacar ele preferencia esses pro

~ranu~as officiaes, que partem do centro pa.t:a os Estados, muittas vezes en

fraquecendo o ensino . 

O SR. SATYRO DrAs: - 1\Ias, o que estou fazendo, senão condemnando o 

S)">tema actual ele ensino secunclario'?! 

Desde o momento em que condemno o actual regimen ele estudos e exames 

parciaes, e esses exames ~ão feitos mediante Pl"Ogramma expedido pelo Governo 

F de-ral, estou condeinnat'ldo f1·ancamente o programmas organizados para a 

J:'r0~taC'fiO de sen1eJhantes exan1es. 

Sei, por exemplo, e ainda ha poucos dias li, no excellente coltlm nlario feito 

por um notavel homem de lettras. o Sr. José Verissimo, que o celebre nalura

!i.,;ta. A;;assiz, visitando ha 30 annos o Brasil, dissera que a julgar pelos nossos 

programmas de ensino. este paiz era o mais adiantado em materia de instru

<'ção, e o illustre homem de lettras commentou o dito d sse grande naturalista, 

•escrevendo: ·'Realmente, en1 ma.teria de pt·ogrammas, ten1os feito um pJ~ogTzsso 

assombroso··. (Riso.) 

Para que, pois, me pede o 111 u nobre arnigo que eu condenHle os program

mas mandado· p~lo Governv Federal para os Estados, quando elles estão im

plicitamEnte condemnados nas these , que estou sustentando? 

?-lão conheço •·ealm en te nada mais detrimentoso ao ensino do que a praxe 

acoptada pelo UoYerno Federal de, mantidos, como se acham, os exames par

ciaes. remelter para os Estados, na, vespe•·as desses exames. pt"Ogrammas im

POF&iveis (apoiados), indigesto , que cahem nos Estados como bombas, visto 

que o~ estudo. alli são feitos sob outro ponto de vista e com programmas dif

f»rentes, não podendo por isso ser bem executado , como 'éle facto não o são 

jâmais perfeitamente. 

M>1S, Sr. P•·esidente, ainda sob outro aspecto se objecta contra a institui

ção da madureza em no~so ensino secundario, dizendo-se que e lla está pertur

~ando a vida dos nos. os estabelecimentos de instrucção! 

Oh, senhores ! pois é possi vel que isto se affirme em tom de seriedade, quan

do é exactamente o inverso que é a verdade, isto é, quando é o re!timen de es

tudos e exames parcellados que está perturbando e desmoralizando o regimen 

ela madureza? 
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Com effeito, Sr. I're iden t e, V . Ex. sabe que instituída a madtu·e"a pelo 

de!'r eto de Benjamin Constant, veio irnmediatam ente depois a primeira proro g:~-

(~ãc; quando ~c approxi mava o termo dessa primeira prorogação, veio a seg·un

cla. veio a tercei ra, v io, a fin a l, a ultin1a decr etada por esta Camara , o anno 

·passado! 

Pois bem , qu ando todo o mttndo suppunha que es tivesse liquidada a ques

tão, que, el e 1901 e m diante, começasse o novo reg·imen de es tudos secundarias, 

a Camara re lrogra da, acha que o Senaclo lanço u pouco long·e a barra , l evando 

a;.<, 1902 a sua ~>mend a, e a quer esli r a r até 1904, n o projecto ac tualmente of

f er ec ido r ela Com missão de Instru cção P ublica! 

Conlinúa, pois, o espantalho da 111adureza a assombrar a propri a Camara, 

entretanto que devo declara r cn• e esse espantalho não nos amed •·onta nem no 

rneu Es1ado, n en1 nos outros, que j á. puzera n1 esta questão no bom caminho. 

P a ra nós, espa 11talho é a !não crilninosa que está todos os dias a ren1ex er neste 

as~un11H0, desnorteando os intuitos com qu e, por exen1plo , a Bahia co meçou a 

crienla r os cursos do seu · institu to oHicial , co nl'ia ndó na prom 3ttida ex ecução 

l1 ::1 nova orãem ele cousas. 

O SH. BAP.BOSA Ll l\IA: - g· est a a m ão da centrali ,ação. (Apoiculos.) 

O SR. SA~·,·Ro DIA S : 1-h c qu atro a nnos, Sr. P r es id ente, o Gymnasio da 

Bahia :. liciou os seus studo · por seri ação, de sorte qu e dentro de mais dous 

ar:nos teren1os a lfi os prime iros a lu mnos pr·eparados, segundo o regiJne n de e.s

tuclos e exa n1 e el e n1adu1·eza. 

BsteR a lun1nos não estão aterrados com esta pres pectiva, e o que n1ais é; 

aqu!'i l e ~stabe l ecimento , que andava muito deserto de estudantes no tempo el os 

:<tudos parcellacl bs, es tá l1oje f'IOJ·esc nte e r epleto de alumnos; dispõe da con

fi~•nça tlos pa is de famili::t, do Governo e do proprio professora do. satisf-eito de 

si pe J:, J•ova orientac;ão que to mara rn alli os estudos, graças ao estabclecin1e nto 

cld ~eriação dell es . 

O SR . PA 'LA RAl\IOl'<: - O substitutivo da Commissão não imped qu e 

COlltillth.!. 

TTM SH. DEPUTADO: - f\ erA acaba com o ext-1n1e de madureza. 

O Sr.. S A TYHO Dr~\S : - P ergunto agora fl Ca1nara: se a Bahia póde org:l.

nizar assin1 o setl estabelPc irnento ofifci·a l de ens ino , se eu g a ranto á. Can1ara 

que os C'oHe,;ios ]>articul ar es do n1 eu E stado estão tamben1 assim org·aniza dos -

C' cita r ei dous elos m fl i s "otavei s - o Coll egio São Salnl;clor e o Collegio São 

José qtH:- a inrla hoje 1nant6m a g·loriosa lraclic:ão do antig·o G-ymnasio B ahiano ... 

O SB. GUEoEr~HA l\101JnÃO: - Po r qu e não p ediram equiparação? 

() SH. SA'I'YR DrAS : - Porque não o quizeran1 a inda. Na n1inh a terra, Sr. 

Presidente, só qu m procur ou por ora a equiparação foi o Gymnasio Offic ial , 

pcrqnc se ell e nada solicitasse, os seu s exan1es não te1·i ar(l valor nos cursos su

periores da R epublica. 

M as, os co ll eg- i o~ particulares es tão imit a ndo o Gymnasio OfCi cial. c de tal 

n;od( estão or~anizados que na occasião dos exaJn f?s ell s envia m os seus a lu m-
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nos ao Gymnasio Official, e esses são approvarlos em ig-ualdade el e oncl ições com 

os alumnos do Gymnasio OHicial. 

Dizem-me os nobres Deputados: mas o projecto ela Commissão não extin

gt:-r· o exame de madureza. Extingue. senhores. ~sta nova prorog·ação é mais 

uma (l Psmo!·alização ==to reg itn en do exan1e de madureza; e pergunto por nlinha. 

Yex aoB m eus contradictores : quando é que neste paiz deixará de haver alumnos 

COP t u n1 ou outro exarne nrestaclo? 

UM SR . DEPU~'ADO: - V. Ex. el eve lembrar-se que têm sido cone di das di· 

verF-a . ...; p rorog·ações, não influindo ellas no ensino ela lJahi .a . 

0 SR. RODOLPHO ABRPU: - E aqui mesmo. 

O i-'H. SATYRO DIAS: - Sr. Pres idente, ele sorte qu e o que es tá razendo mal, 

o qu e ~::- tá pt·ejudicando o ensino não é a an1eaça do exan1 e d n1adureza, é a 

falla el e execu~;ão de~ta re forma mais que essenci a l ao ensino secundario, se, d " 

um:·l VP.~. quizcrn1os assenta l-0 sobre bases sérias, r eaes e verdadeiras. 

E11 sei, Sr. Presid ênte, qu e as tninhas idéas não podem agr adar. en1 g;eral, 

ft r<:unara, n e n1 aos interessa dos nesta questão, netn aos pais, e muito n1enos 

ac s clisr:pu los, e até a•J corpo docente de mnitos e.•tabelccimentos. 

Btm o sai , Sr. Presidente. porque para os alumnos ê muito m elhor, certa

J1J ente, 0 r egi m en ern· que e lles, e n1 tt·es ou quatro annos. passam p r linguas e 

~c ic·nei1.s rapiclamentP, e aos vinte estão doutores de borla e capello, a inda que (a 

phmse não é Minha. eu 1. li ha poucos d ias em um grande jornal desta Capi

tal) o p•iiz esteja cheio de bachareis e doutores que. parece, não sabem ler n em 

eso eYer . 

l'ara. os pais, o re~· i 1nen actual ' eleve manter-se, pois lucra n1 con1 isso pelo 

J.ul<• tconom ico, e satisfazem facilmente a propria vaidade; d espendem muito 

meno~· co m a ed ucaç;fio elos filhos e têm a va iclacle el e Yel-os doutorados muito 

jovt:·,1S. 

Para os m esl!·es, tamhem o r egimen é excellente. po,·que têm m enos traba

lhe C' mPnos r esponsaiJiliclade . 

l!:n1 r?sumo, Sr. Pres ifl~ nte~ tudo qu anto se diz contra o regimen de madu

rPza, r eduz-se ao seg-uint~ : é t:.ma causa séria e difrici l : é pr ecizo não per:cl.er 

ce m ell"- tantos annos ele mocidade; mas, senhores, l onge estamos elos nove an

nos dos gymn2.sioR al!am1.es, e. pelo contrario, os nossos cu rsos secundarias se 

el':i l ão fazf'ndo en1 se is ?~nnos, e h a qu e1n os que ira r eduzidos a quatro ou cinco. 

Onde, pois. a objecção ela grande perda el e tempo? E é porventura perdido 

o tc' mPo ~asto em a p1·cn der s p1·eparar-se pant os grandes prob l em as ela viela 

ac tual? 

Pois ent.r a.J •do a, cd anGa para o curso prin1ario aos seis ou sete annos, não 

sa l. c <lflle prompta aos 11 ou 12, incluindo o ens i no elo 2° grão, c elos 12 aos 18 

nãc fa?. ella o seu cur o g-ymnasial , podendo nessa idade ter entracl01. nos cursos 

de ~nsin superior? Ppr que e par a que m a is cedo? 

Sr . P r esidente, aqu ellC'S que combatem o r cg imen da m adureza, ou não têm 

noção ~ompl eta elo que ell e sej a. ou então fazem por espírito ele cont r aclicção, e 

t• adfl mais. 
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ecupando-me clest~ alõ)sumpto, não tenho outro intuito s não servir ás mi

,;has _convicçõ s no sentido de que é da instruC!;ão que d •peiHlem a felicidade e 

a c<.onsolidação das novas instituições do paiz. 

'renho horror· á ignor·ancia. 

O ,r:. UUF:DEJ.If\ :.\lOL'"R.'\o:- Todo nós. 

O Sn .. Nrnto DIAS: - E se ella é possin-•1 e tole1·avel nos r gimens d~ ab-

solutL:lrno, ao~ quaes or1vên1 .. . 

0 , R . (1 l'l:JDEI" HA Mo LTR-'.0 : Em nenhun1. 

O Sn. SAT' no DIAS - ... é t rJ"ivel, é um spect,·o de que de,·emos todos 

fu~iJ· no regimPn den1ocratico. po r·quP nada conheço p ior neste n1undo do que 

a li bE>rdade feroz. ( Su .• 8!11TO. ) 

Eu me expli ·o. Os regimens de democracia firmam-se no direito e no u~o 

da liberuade, e se esta nilo é temperada pela 1·azão, es l arecida e illuminada pelo 

sab 1', degenera na o lor das tyrannias. 

E' a e~sa tyrannill da liberdade. que eu chamo a liberdade t'eroz. cl<' que eu 

te11ho !na is m do do qu" Jo abso l utismo dos Governos. 

Sr. Presidente. u desejo pm·a minha patria a manutenção do re:.:imen 

actnal, mas dentro ela or<lem. da paz. da tolerancia, ela justiça e da verdade: 

c nntla disto se cons g-ue !'em o prepar o completo, ve r dadei ro e sél'io da mocl

<htlc, a quem. C':>mo já disse, amanhã serão entregues os d sUno da Rapubllca. 

O . n. B·' r:sosA LD<" : - Mas se o lõ;stado todos os dias varia no que seja 

~ vcrrlaàe sobr·e este :tssun1pto, con1o se póde praticar esse pJ·ogramJna? 

<• SI<. . AT>'RO DIAS: - Trabalhemos para que a verdade seja a ,·erdade, e 

ft•W'Ido o nobre Deputado ou outro qual<lUer da sua estatura intellectual tttiizer 

um solch,do humilde para acompanhai-o nos combates em que tiver de bater-se 

t>•'h verdade ,·erdadeira, V. Ex. ter-me-ha á sua disposição. 

O Sn. B,,nnn A l ,1M.\: - Eu não podel'ia definil-a nem defendei-a, desde 

qu~; o Estado . furt!l. a p r aticai-a. 

O >:n. SATYno DIAS: - Y. Ex. me 1 va a uma o•·d m de considera<'ões a 

OU(' não quh:era chega r. 

ú SR. BARBOSA TJHfA: 

dt L<Lle o assumpto . 

E' porque Rei da con1pctencia con1 que y·. Ex. 

O SI:. \TYRo DIA·· - implesmente direi que em ma teria de ,o,·erno e 

e~ucar:ão nacional, estou tão long-e elo Sr . Carlos de T,aet do S•·. Andradf' Fl

;:rueirfl •·omo do Sr. 'J'.-ix Ira Mendes e do m<'tl honrado e i ilustre collega do Rio 

~rande do ul. 

O "". BAP.BOSA LIM.\: - Veja V . Ex. quantos aspectos tem a Yerdade, só 

aili estão tres phast.>s. cada qual propugnada por quem ... se presume de Pl' pa

trirt'l tamb m. 

R. SATYRO DIAS: - X e!, ~u ,·ecu o a devida e compl ta justiça aos In

tuito~ tic V . Ex. e d~r~uelles que defendem e propugnam escolas different<>s. n<>m 

isto quet· dizer absoi•Jtarnente. que o pontos de div 1·gencia que nos . •param 

na cc.ncepção do Governo da educação nacional, nos dista.nciem no modo de 

compre h ncler e servir li verdade, f1 liberdade e á justiça, porque n<>llas e. tão 
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os vrincipios runda mentaes da sociedade, e como taes el evem ser acc ilos e P•·a

tlc:a<lns l·Or lodos os hon1ens. quaesquer qu e sejam as divergencia.s de opiniões 

sob r e outros qu:tesqu e•· pontos de vista. 

E' nobre, pois, a n1inha inte nção, Sr. Presidente; eu a n1antenho, porCJu e 

CJLter o o progresso e a felicidade da R epublh.!a, e para que não m e aconteça des

crer ela rr10ciclade brasil e ira, 1nas pe lo contrario possa, CO IUO um grande escripto'· 

f!·ancPz, r·egozijar.-.m-e, porque e1n vez de perdida e trnsvia da pelo rro e p la 

iBnorant1 ia, eu te nha a fortun a de vel-a ben1 instruida e so lida m en te educada, 

revelar- se-me cheia de promess:ts viris. disposta a seguir o caminho elos ll?SSo · 

aJ•te)J:lS$a do~ . conquistando para o pa iz, para o Brasil, só pela ciencia, a ver

dade e a ju s ti~a . (Mnilo bem; muito bem . ) 

A nfto ser isto , Sr. Preside nte, a não ser assim, a não ser es t e o objectivo 

unico na discu são en1 que ora n1e e1np~nho. ~u não ton1aria parte nell a. '\laSI 

penso que interessando-me por este assumpto, desejando que e ll e t enh a uma so

lutão J•rc>mr>ta ·e r a dical, condemnando as co ndescenclencias do Governo e do 

Parln.men to sohr • a ma teria, des jo co nco 1-rer para que n es t e r egime n não con

tinuemos os erros commet ticlos a té hoj e, em virtude dos quaes só temos con

rt·guido es lerilizar o nos~o espírito , enfraQu ecer o nosso caracter e con1pcon1etter 

o nosso luturo. (111nilo ú e>n .) 

Nest intuito orrerecerei á Mesa uma m enda ao projecto substituth'o da 

'onuni;;são. Esta emen da é, j á se sabe, de caracter r a dical. 

Tenho para a mpara i-a a propria ap inião desta Camara o anno passado. A 

nün ha en1 nda que r Cllle o regitnen, o desgraçado regin1en de xames parcella.: 

d<•.'l termine e se ex tinga por uma vez ern 31 de Dezembro deste anno , e do anno 

seg-uinte po r diante. quem quer que pre tenda m âtric ular-se em qualquer curso 

~t;perio r da Republica se sujeite ã prova d madureza; e a proposito com·ém 

que outra questão fique esclarecida n est d ebate, e vem a. se•· que a prova de 

maduceza não se deve exig ir sómente pa ra os cursos ele direito , m edicina e en

genharia, mas para quaesquer outros, não impo•·tanclo o numero ele disciplinas 

snbr e as quaes haja de recahir o exame . 

As~im é que se deve entender o novo m e thodo de es tudos secundarias, e não 

como trabalho ele conjuncto sobre doze ou quatorze m aterias. que é o que está 

at~nanclo os es tudantes . Por outro lado is to acabará com o sopiÚsma elos exa

;ne3 ')arcellados por excepção em favor de cu r sos taes como a phannacia, :;. 

odon lo logia, etr. . 

Não. Sr. Pres idente, a prova de madureza deYe er como na Allemanha o 

coroamento, o f echo dos estudos secundarias, quaiquer que seja a carreira, a 

profissão. o cu r o em fim que o él:lurnno qu e ira seguir. 

A Camara m e desculparii. que em hora tão aqianlada eu lhe tivesse •·ou

i r,.Jo a preciosa attenGão. (l!lão apoiados ge1·aes.) 

Voltarei ao assumpto naturalm!lnte, porque estou co:: \·encido de que as mi

nhas irléas enco!1trarãó contradictores, e quem ·sabe, Sr. Presidente? taes sejam 

r·t les e de tamanho valor, que m e dissua dam elo intento de fallar e me ob.-iguem 

a recolher-me ao silencio, de que não sahi senão talvez por não haver no mo-

·. 
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nttnlo ouvido a voz da minha fraqueza e os reclamos da minha incompetencia. 

(.Veio !lpoia<los geTaes. J111ilo bem; 11111ito bem. O orado?' é muito cti?I IJJrimentctclo 

e aln·<~ç ctclo JIO>" todos os D P7Jnt culos Jnese?ltes.) 

VeJn á :i\Iesa, é lida, RJIOiada e en tra conjunctam en te em discussão a se

guillte emenda: 

T enr.inará em 31 de Dezembro elo cot·rente anno o prazo concedido para ex a

mes parciaes de preparatorios. 

Os alumnos quP, depois daqu ella data, pretenderem a matricula em qualquer 

cur~p Jos institutos cl ens ino SUJ~rior da Republica, sct·ão sujeitos ã proYa 

O e madureza. 

Sa la el as Sessões, Jn ele Julho ele 1900. - Saty?·o Dias . 

O Sr. Agapito dos Santos: - Sr. Presidente, a m a teria que se dis

cut.• , as~im como ao nobre D eputado qu e acaba ele m e preceder na tribuna, se 

me afi;;üra ele transcendf'ntal importancia, desde que se prende directamente á 

irs trucçõt o publica secundaria, a cuj~L extincção gradual estamos de lone:a data 

assistinrlo, sendo de nosso dever evitar - lhe a todo transe o completo anniqui

lamf'nto. 

D edicado á causa el a instrucção desde os mais verdes annos. tenho con su

rr.idt• no ensino publico e particular o m elhor tempo da minha existenc ià ; e. por

tanto, ! <'nho, com o maximo interesse. acom]Janhado sempt·e as differ entes mo

~ificações por qu e ha pa~sado a nossa instrucção secun dari a, sobre tudo depois 

dP. r eforma de 1890, a i nda a;;·ora em vigor em todo o paiz . 

E', pois, f irmado na experi encia que m e dá tão long-o tirocinio, que Yenho 

·t•Jmar parte n a presen te cl;scussão. batendo-m e francamente p elo p r ojecto f l r

r1ad{ pela illustrada Commissão de Instrucção e Saude Publica e procurando 

as$ irn co ncorrer n a a ltura da s minhas forças para a a dopção de uma m edida que 

:· c: pu to 1o '11ais elevado alcance. 

Sei qu e é t em eridade da minna pane apresentar-me neste mom.,nto na are

na (n i io apoiculos), quant1o v ejo na Camara li da dores extrenuos, notavei pel a 

in te lligencia, sab.zr e illus tração e qu e tnais compete ntes do qu e eu (?Ido apoia

dos) podem melhor elucidar a questão . 

1\fas, se tem eridade ha, just;fiquem -na perante os illustres colleg·as os intui

to., que me trazem á tribuna e que são o d esejo a •·dente ele prestar m eu serviços 

á causa da instrucção e conseguintemente á causa da mocidade e tudiosa. a 

qu< 111 nlto regatearei nunca o n1eu apoio . na conv icção de- que é na n1o ida de e 

principalmente na mocidade es tudiosa que se concent•·am as mais risonhas es

pr•,·anças da R epublica e o futuro da Patri a. 

Não é esta a pri m eil·a -vez que se discute tão momentoso assumpto nesta 

m 8sma Eessão ; e, ainda em dias de ::.11a io ultimo, r enhidos foram os debates nesta 

Casa, a proposito ele um projecto identico votado por es ta Camara na sessão do 

ann<: passado e poster iormente em enda do pelo Senado. 

AgoJ a mec::mo acaba ;le iniciar nova men te a discussão sobre o m esmo as

sumpto com a com11etFJ•1cia qu e todos l ht> reconhecem , o dou to e illustrado D epu-
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rad·· pela Dahia, a qut>m r espondo, de cuja opinião, embon1 autorizada. sou 

forçado a divergir, como já diYer g io a illustrada ommissáo de Instrucção Pu

JJ, ica. 

A vreoccupa~ão , Sr. Presidente, de quantos se têm manifestado contr a o 

tl>'ojecto, tem sido sempr e considerai-o um attentado contra a r e foi·ma de ensino, 

rltcr e!aLl!: apó~ a proclama~ão Oa H epublica, sob as inspi rações do grande mes

tre B enjami n Co nstan t , de saudosa memoria, reforma que estabelece o exam t: 

de madureza como u l tima prova, m ed iante a qual se deve aquilatar se o alum

n•l, durante o CU!'SO integral, conseguia a cultura intellectual necessaria. 

Mas h a eng'lno manifesto da parte daquelles que assim pensam. 

A <'Imples Jeitui·a do projecto demonstra qu elle nem de l eve a tten ta contra 

a alludida reforma; apenas adia temporariamente a faculdade de se fazerem 

<xam es parcellados dos prepai·atorios exigidos para a matricula nos cursos de 

ensino superior . 

i\~l as, qua,ndo assin1 r:ão rosse, Sr. Pt·esidente, Quando n1estno o proj ecto que 

defen do tivesse en1 n1;r~a modi ficar 1'adical•mente a refonna vig·ente, a inda assiJn 

eu não hesitaria um só momen to em dar-lhe o meu voto. porqu es tou conven

cido df· que sóm<:nte á I·e forma, atlenta a maneira pela qual ella está sendo exe

Cll tada, s deve o e-s tado lastin1oso a qu e se acha r eduzida a nossa instrucçàiJ 

~e,"'t~ ndat ia. 

:\:ão se deduza dahi JUe eu sej a infen o ao systema de en ino g radual, sys

tfma hoje g ralment\l adoptado em. todos os paizes cu ltos como aquelle que oí 

ie-rece t.aEeS ~o lidas a. un1a r ai e conscienciosa instrucção. 

Sei Ir.esmo que por esRe systema o alumno, Ca.cil e quasi insensh·eJmen t e se 

vai ~ornando ePhOI' el a materi a qu e stucla, conseguindo assim preparar -s van

t.::t josamo=ntc e ~em e. l'orço para cmpreilender estudos mais sérios e mais pro

fun clc:s. 

?.las é tambem irrecu~aYe l que pa ra con eguir-~ entre nós effeitos tão bene

fic:os ~tl'ia, a meu ver, necessario qu e a r erorm>t que sen·e d e obj ecto á presente 

discussfio, fosse vasacla em tnoldes 1nais n1odestos mais rac ionaes. que melhor 

se a datJtassem ao nosno meio ; seria mes1no precizo que houve se entJ·e o an

tig< e o novo systema de Pnsino uma certa affinidade, certos pontos de contacto. 

Longe disto, porém. :1. nova r eforma substitue completa e radi ca lmen te os 

n1ethodos e planos de ensino até hoje S">guidos invariavehnente no paiz, por 

a lum!los e pr ofessores; e o que mais é de lamentai·, não ex iste o élo mais sim

plPs, a mai s ligei r a li ;;a~ão q ue faci li t e a pas ag m el e um pai·a outr o systema. 

Ü J'a. é incontcs tavel que as r eformas radicaes que se propõem a abolir usos 

e h;tbitos inveterados, não se imJlÕ m de chofr . Pelo contrario, para que produ

zam salutares effeitos, ne"f>SSitam el e longo tempo, de acurado estudo e d e larga 

expcrietlCia . 

' Testas concli<:ões . en tre o anti~o systema de ensino que finda e o novo qu~ 

rassa a sei· acloptaclo, impõe-se necessariamente um período ele ti·ansição, período 

que ni.o pódc dei xar Ll e ser bastante longo, para que a transforn1ação se oper~ 
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lentamente:, unica hypúthese em que se póde conseguir a 1;;uma cousa de util e 

tn·Jvci~nso. 

O SR. SATYRO DL~:-- V . Ex. dá licença para um aparte? V. Ex. quer 

lJllc a re[ornla se opere 1entan1ente; n1as se ella não está a inda em execuçào? 

O SR. AGAPITO DOS SA NTOs: - Não está. Eu a fazia em execução descle 

de 189ú. 

o SR. Si\.TYf!O DI.-\S: Sim? Não sabia : o que sei é que e! la tem sido pro-

10;:ada todos os an no~. 

O Sll. AGAPITO oo_ SANTOS: Engano manifesto elo meu distincto colleg-a . 

v que !O~ tem prorogado é a faculdade de se fazerem exames parcellaclos, o que 

e co usa bem cliv rsa. 

o SR. SATYRO DIAS: Declaro que não compr ehenclo es ta eistincção, não 

chega á minha intelligencia. O que sei, V. Ex. sabe e todo mundo. é que, em

quanto houYer permissão para exames parcellados, ninguem se sujeitará ao re

gin1en ~mnasiai. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Questão de prefer encia. O qu e, porém. é 

fóra de toda a clu\'ida, é que a reforma, apezar ela faculdade a que se t·efere o 

nobre Deputado~ está etn execuçi.o e vai seg·uindo o seu cu 1·so normal. sem que 

cotsH. aJgu rn a. a embarace. (Ha 011tros apa1·tes.) 

O Sil. SAT1 no Dr,s: - Não comprehenclo. 

O Stl. AOAPJTO nos 8A:-ITOS: - Entretanto. é ele facil compreh ensão. 

UM SR. DEPUTADO : - O exame parNllado prejudica. (Trocam -se mu·itos 

4}1(1 '•'/ PS,) 

o SR . .AGAPITO DOE s.,NTOS: - Tanto os exames j)arcellados não prejudicam 

nen1 embaraçam c. curso integral, que, en1 muitos Estados, inclusiye o que re · 

presen to, está e!le funccionando regula rmente e nesta propria Capital já se têm 

feitv .;xames ele madureza, o que não succederia se a reforma não s tivesse clePde 

muito em plena execuçii.o . (Troca.>Jt-.•e ai11cla vivos ctpa1·tes.) 

O SR. AGAPTTO DO SAKTos:- Proseguindo, !Sr. P residente, não contesta

rei que as opiniões se dividem, tratando-se ele tão momentoso assumpto . 

l\:Ias, diga-se o que se quizer; opponhan1-se os n1ais especiosos argun1entos 

em ~avor da reforma vigente; eu direi apenas - cont1·a jacta non valent a.r

!J·u..rnentct - e os fal!tos, t:'ID sua linguagetn muda e irres istivel, ahi estão protes

tar.do contra a exQcução da mesma r efot·m a , que, effectuacla como está sendo, 

nãc. póde d ixar ele ser summamente prejudicial ao ensino publico. 

O Sa. SA~'YRO DlA~: - Se ell a não está sendo executada ... F.stamos em 

àous polos oppos tos, somos ant ipo clas . (Trocam-se ?Jt11itos CCJJa1'tes.) 

0 SR. AGAPITO D03 SANTOS: -E volta V. Ex. a uma questão já tão de

batida e vencida, esquecPndo-se de que está em manifesta contradicção comsigo 

mesmo. Ainda ha pouco, no discurso a que respondo, declarou V. Ex. que ;, 

estabelc.::imento do ensino official da Bahia está perfeitamente preparado para 

a reforma, já existindo a lumnos inscriptos no 4° a nno elo cu rso integral. O que 

se dá na Bahia se reproduz em muitos outros Estados, o que prova contra V . Ex. 

Confirmo, 8r. Pt·esidente, os conceitos que tenho até aquj externado, uma 
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s€ 1 it· d factos irrecusavf:i's, para os quaes não posso deixar de chnmar muito, 

panicularmente a attenção da Camara. 

Sei que actualmente não se ach:t precizamentc em discussão a raforma de 

ensino Yi!!.enle, mas não posso deixar de referir-me a !la, ainda 1ue passagel

•·amente. 

H a as-;umptos tão intimamente ligados, que impossivel se torna discutir uns 

sem fazer r eferencias aos outros. 

o SR. GuFJnF.LHA MoURÃO: -Perfeitamente. 

O SR. AGAPTTO oos SANTOS: - Estamos precizamente neste caso e, pant 

defender com vantagem o projecto que se discute, tenho necessariamente de re

lerir-me el e vez em quando á nova r efo•·ma ele ensino, á qual elle se prende in· 

con testavelmente. 

O primeiro facto para que chamo a attenção elos meus !Ilustres collegas, ê 

o luxuoso programma de ensino a que se obriga o alumno em virtude do novo 

sytfma ele ~nsino, pro,gramma que não só exige materias sem numero, algumas 

das quaes completamente novas, complexas, cli.ffic ilimas e m esmo clispensaveis, 

ma·: tambem onera os cofres publicas com despezas excessivas, indispensaveis â 

rn~.ItHtenção de cstabelP.cimentos na altura das exigencias r'egulatnentares. 

A primeira par te ela minha asserção é de facil prova . 

Aqui estâ. o prog.ramma de ensino actualmente em yigor no Gymnasio Na

cional que, como todoP sabem, ê o estabelecimento official que serve el e typo a 

todos os outros estabelecimentos congeneres. 

O f"R. PAULA RAMos: - E que faz bachareis. 

0 SR. AGAPITO DOS SANTOS : Pois bem; basta compulsar ligeiramente este 

ro;heto, basta uma simples leitut·a, para levru· a c nvicção ao espirito do mais 

incredulo de que ê ri gorosamente exacto quanto a(firmo. 

O SR. GUEDELHA MoURÃO: - l'J este ê o ultimo. O que não seriam os que 

já. existiram ! ... 

O SR. SATYRO DtAS: - Todos os annos ha um programma. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Em face do ultimo regulamento, os program

mas jâ. não são annuaes, reno·vam-se de tres em tres annos: e tanto ê assim 

que este, como aqui se declara, vigorará de 1 99 a 1901. 

Demonstremos agora o que avancei. 

Annos ha, Sr. Presidente, como ê facll verificar, em que se exige o estudo 

ele nove, dez e mais disciplinas. 

O SR. SATYRO DIAS: - Mas por meio ela revisão, são duas ou tres materias 
novas ap ~as em cada anno. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Enb·etanto, logo o primeiJ·o t~.nno comprehende 

o estu do de cinco matel'ias distinctas. Além de que a revisão não se clâ. pela 

man.eira que o nobre Deputado acaba de apontar, como ê facil verificar. 

O Sn. SAT1:RO DIAS: - O que cleclnro, ê que si ahi não esta. assim, estâ 
errado. 
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b SI<.· AGAPITO DOS SANTOS: - Não ha 1al. 0 nobre De]JUtadb pela Bahia 

confunde duas cousas bem distinctas - materias em continuação e rílaterias em 

revisão. 
O estudo ele uma disciplina quasi nunca é feito em um só anno; passa de 

um para outro anno, até que sP. complete, o que é Jogico e natural, tratando-se 

de ensino gradual. 
A revisão, porém, só começa depois ele terminado o estudo da materia, de 

modo que ·não ha, nos primeiros annos, revisão alguma e apenas uma recapi

tulação ligeira, no começo do anno, da materia estuclada anteriormente, ten

dente a facilitar a continuação de seu estuG10. 

O SR. SATYRO DIAS: - Desculpe-me V. Ex., mas em todo o caso não € 

como n.o regimen parcellado, em que o alumno faz o exame de francez e quando 

vae para a academia, não sabe traduzir os expositores. 

O SR. AGPITO DOS SANTOS: - Já chegarei lá e demonstrarei a V. Ex. que o 

mesmo se está dando nos exames de madureza, s i não peor. 

O SR. PAULA RAMOS: - Ha. quem tenha feito exame de grego e nada saiba 

dessa materia. 

O Sn. AGAPlTO DOS SANTOS: - Notarei agora, Sr. Presidente, outra circum

stancla bem digna de attenção. 

Ao passo que se exigem, como j á ficou demo nstradQ, tantas materias em 

um só anno, esse estudo, entretanto, é minist1·ado, e m regra ge ral. em duas até 

tres horas de aula por semana, no maximo. 

Releve-me a Camara uma pergunta. 

Em um anno lectivo, relativamente curto e com tão poucas horas de aula 

por semana, como é possivel dar-se conta de tantas materias? 

O SR. GUEDELHA MOURÃO: - Sobretudo cli>fficeis. 

O Sn. ESMERALDTNO BANDEH<A: - O resultado não pôde deixar de ser ne

gativo. 

O SR. AGAP!TO DOS . SAN~·os: - Perfeitamente. V. Ex. acaba de dar uma res

posta, cu j a verdade se impõe. 

Dahi se verifica evidentemente, Sr. Presidente, que, si a reforma de que 

me occupo não é inexequiv€1, é, pelo menos, de execução difficilima ... 

O SR. GUEDELHA MouRÃO: - Os factos o têm demonstrado. 

O Sn. AGAPJTO Dos SANTOS: :._ ... de modo que só em casos b em raros po

derá produzir beneficos resultados. 

Realmente, para que um alumno;· apezar dos vicios e de-feitos apontados, 

possa apresentar no fim do anno resultado lisonjeiro, se r á necessa.rio Que elle 

disponha de intelligencia não commum e de rara força de vontade, o que mais 

uma vez prova contra o novo systema de ensino. 

Effeclivamente a circumstancia apontada vem demonstrar que a reforma 

vigente, longe de attender a. generalidade dos casos, virá a proveitar sómenta 

em um ou outro caso esporadico. 
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De:xa assim de ser ·uma lei geral para ser uma lei de excepção e as exce

pções são sempre odiosas, maximé em materia de legislação e como taes devem 

ser sempre repell id as. 

O SR. SATYRO DrAS: - Pelo contrario; ella colhe na rêde todo o mundo 

e é exactamo;nte por isso que levanta tanta celeuma. 

O SR. ~GAPLTO DOS SANTOS: - Colhe realmente todo o mundo, mas aproveita 

a bem poucos e 6 precisamente neste ponto que se torna uma excepção odiosa. 

O valor real ele um systema de ensino não se aquilata pelo numero de pessoas 

que abrange, mas pelos beneficios que derrama. 

Quanto aos sacrifícios enormes que se exig·em dos cofres publicas para a 

sustentação de estabelecimentos nas ·condições exigidas por lei, é causa que não 

necessita d~ demonstração. 

O SR. SATYRO DIAs : - Nem isso é novidade. 

O SR. AGAPLTO DOS SANTOS: - Citarei, entretanto, o Estado que represento, 

em que para equiparar-se ao Gymnasio Nacional o unico estabelecimento offi

cial de instrucção secundaria que alli temos, . foi necessario que se fizessem 

sacri fi cios extnwrclinarios com a m·eação ele cadeiras novas e ainda com a de 

profesores supplementares .. . 

O SR. SATYRO DIAS: - E ainda mais de gabinetes e laborator ios, isto é, 

de causas sérias. ( T?·ocam-se apa1·tes.) 

O Sn. AGAPITO DOS SANTOS: - ... indispensaveis em face do horario man

dado observar pelo Governo, não se permi ttindo á respectiva congregação nem 

mesmo a faculdade de confeccionar horario proprio, que melhor se adaptasse 

ás ex igencias do ensino e ás condições do corpo docente ali i ex i ·tente. 

Permitta-me agora, Sr. Presidente, que faça á Camara uma pergunl:.t. 

Depois de tantos sacrificios, quaes os resultados obtidos até agora pelo . 
novo systema ele ensino depois de longos dez annos de existencia, já não direi 

eln todos os Estados, mas nos centros mais cultos, mas aqui m smo na Capital 

Federal? 

Nullos, Sr. Presidente, têm sido por toda. a parte os effeitos da nova refot·ma, 

por toda a parte completamente negativos. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER: - Si só vivemos a reformar as ·leis! ... 

O SR. GUEDELHA MouRÃO: - Mas ha muitos bachareis e doutores. 

O SR. AGAPITO DOS SANTos: - O aparte ele m u cli st incto collega pelo Mara

nhão me faz lembrar um facto que acaba ele dar-se commigo e que reputo de 

grave importancia; citai-o-hei, pois tem intima r·elação com o assumpto. 

O exito da reforma ele ensino em vig·or tem, de longa data, preoccupado o 

meu espir· ito; apenas aqu i cheguei, tenho pr·ocurado sempre co!her informações 

seguras que me habilitem a formar juizo imparcial a r espeito. 

Pois bem, Sr. Pr·esidente, tivE'. ha pouco d ias, a foPtuna ele enconlrar-me 

com um dos professores publicas dos mais. distinctos que conheço nesta Capital, 

e que, inquirido por mim, me deu as seguintes informações, que repetirei agora, 

chamando para ellas a esclarec ida attenção da Camara. 
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"Assisti, disse-me o notavel Pl'<!fessor, aos u ltimas exames de mad ureza 

que aqui se realizaram e bem dolorosas foram as impressões que me deLxaram 
no espiri to. 

Os candidatos, em regra geral, revelaram a mais compJ.eta ignorancia das 

materias que constituem o respectivo programma, até mesmo - notem bem os 

1neus distinctos collegas - da propria língua por tugueza! ... " 

O SR. GUEDELHA MouRÃO : - O mesmo se dá em mu itos Estados. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS : - Tem V. Ex. toda a razão. 

Eis, Sr. Presidente, os bel los resultados de tão decan tada reforma! . . . 

Mas não é tudo. Ha ainda um facto muito signif ica~ivo e que tem produziC.o 

em meu es]Jirito séria impressão. 

Refiro-me ás continuas e sucessivas modificações por que tem passado, de 

1890 para cá, a primitiva reforma e que mais a mais tem aggravado as condições 

da nossa instrucção secundaria. 

A prova do que affirmo, não precisamos ir buscar muito longe; temo l-a á 

mão, basta-nos recorrer· aos p roprios Annaes da Camara ... 

O SR. SATYRO DJAS: - Nesse ponto es tamos ele accõrdo. 

O SR. AOAPTTO DOS SANTOS: - .. . dos quaes se verifica que quasi annual

mente tem passado a reforma ele 1890 por uma nova transformação. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Já é um Jogar commum para refor mas. 

O SR. AG,U'ITO nos SANTOS: - De todas ellas, porém, Sr. Presidente, um a 

ha, precisamente a penultima, si não estou enganado, a qual foi tão desastrada, 

permitta-se-me a expressão, que contra ella se insurgiu todo o paiz, vendo-se a 

lllustrada congregação elo Gymnasio Nacional na necessidade ele solici tar do 

Gove1 no a sua revogação immediata por inexequiveJ. representação que foi afinal 

attendida. pelo Poder Executivo. 

Facto tão grave vem mais uma vez demonstrar que nada ha ainda d> defi

nitivo sobre ensino secundaria. 

O SR. SATYRO DrAS: - E já se quer revogar a reforma existente. ('l'ro

cmrt-se apcwtes.) 

O SR. AGAPTTO DOS ANTOS: - E' cousa infelizmente de que ninguem ç.ogita. 

Eu tinha, pois, razão, Sr. Presidente, quando affirmei que o período que 

atravessamos é de méra transição, pois o proprio Governo a inda se n1antém no 

terreno das experiencias. não se podendo prever que orientação tomará elle em 

futuro não muito remoto. 

Em taes condições, o projecto firmado pela clislincta Commi;;ão de Instrucção 

Publica se impõe como uma medida tu·gente e irrecusavel, não podendo de fôrma 

alguma ser acceita a emenda apresentada pelo illustre Deputado pela Bahia. 

Com efreito a emenda a que me refiJ·o, restringindo o prazo do projecto 

para 1900, não póde ter em mira senão nullificar completament e o mesmo pro· 

jecto, que não poderá assim produzir resu ltado algum benefico, attenta a falta 

absoluta de temno. 
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E convença-se a Caroara por uma vez de que em assumpto da relevancia 

do que se d iscu te, n ada ha m a is pr ej u dicial do que os prazos exc€1Ssivamente 

curtos. 

O estudo, .11ara que sej a proveitoso, exige calnia e reflexão, o· que demanda 

tempo. 

Accr esce que a Cam ar a, melhor do que eu, conhece o numero e a impor

tancia das d iscipl i nas que .consti t uem o curso de pr eparatorios exigidos para a 

matri cula nas esco las do ensino superior, e ê bem de vêr que não será em 

pottcos mezes que o alumno se ha de habilitar para prestar parcelladament·J 

tantos exames. 

Assi m , repu to preferivel ser o projecto rejeitado a ter de passar modificado, 

como se pretende. 

O SR. GUEDELHA M OURÃO: - Ser ia uma morte equivalente á do enforcado 

com lenço ele sêcla. 

O SR. AGAPITO oos SANTos: - Comece i, Sr . Presi dente, o meu discurso, apon

tando o tristiss:mo estado da nossa instrucção secundaria. 

Não quero, po is, deixar a tr i buna sem antes trazer ao conh ecimento da 

Camar a um f acto que vem m a is e mai s corroborat· quanto tenho aqui affir

mado. 

Quero a l lu di r á noti ci a que li em um dos orgãos de publicidade ele entre 

os mais notaveis do paiz, o Jontal elo Gommerc·io, a qual vem inserta em sua 

edição de 8 do corr ente mez, e em qu e se lamenta o desapparecimentc;> do Co l 

legio U niver si tari o F luminense, cr eação moldada no typo das suas congner s ame

ricanas e i ngl ezas, es tabelecimen to notavel , unico (ass im se exprime o refer id 

jornal) na A m eri ca elo Sul , ele ensino i ntegral theorico e pratico, depois da glo

riosa ex istencia peclagogica. 

O SR. GuEDElLHA MouRÃo: - E qual a causa do seu elesapparecimento? 

O SR. AGAPtTO oos SANTOS : - Atten da-me o nobre Deputado, que será imme

diatamente sati sfeito. 

A razão, Sr. P r esi den te, de tão lamentavel desapparecimento nos dá o eme

rito cducadot·, St·. Dr. Affonso Herculano de Lima, que dirigiu o mesmo estabe

lecimento por mais de vinte e um annos e que, na communicação que fez ao 

Jonwl elo Gomme•·cio, declara que o motivo que o leva a assim proceder, é nc'io 

querer nell< llle cont•ir C< eq nipa1·açclo e<o Gym11asio Nacional elo estabelecimento 

sob su a. clirecção) nas C01Hlições e1n qtr.e se cwha ctctu.a l meH i e a ius t rn."'·";•io 

no petiz. 

Eis, Sr. P r esidente, mais um facto bem significativo que, trazendo o cunho 

da actualidade, vem se j untar a tantos outros e completar assim a prova incon

cussa e i ncontestavel elo que me propuz demonstrar. 

São estas, Sr. Presiden te, as considerações que tinha ele submetter á escla

recida aprecia~ão da Camara e que justificam o meu apoio franco e decidido 

ao proj ecto que s d iscute. 



Questão de ordem 

-232-

Excusado é dizer que não me move neste momento nenhum .interesse il1Clivi

dual de qualquer especie, pois só tenho em mira a causa da instrucção Pl!blica, 

e, portanto, a causa da mocidade e do futuro do meu paiz. 

O SR. SxTYRO DIAS: - V. Ex. acaba concordando commigo. 

O Sn. AGAPJTO r;os SANTOS: - E' bem posisvel, tanto mais quanto é facil 

remover-se a causa do nosso desaccôrdo, que certamente não existiria si V. Ex. 

tivesse assignado o projecto sem restricções; ·só estas motivaram, sem duvicla, a 

apresentação da emenda que combato. 

Como quer que seja, Sr. Presidente, julgo, defendendo o projecto, ter cum

prido o jTieu dever; a Camara, em sua alta sabedoria, decidirá como entender 

mais acertado. 

VozEs: - ilfuito bem; .muito bem. (0 onuzo,· é cnmp,·imentado e ctbntçacld 

71e~os STs. Deputados presentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Xa sesscio ele 20 ele Julho é encerrada a discussão. Em 23 é approvado o 

projecto substitutivo. 

SESSÃO DE 25 DE JULHO 

O Sr. Neiva (pela orclem) : - Sr. Presidente, o illustre Deputado por Santa 

Catllarina, meu prezado amigo, o Sr. Paula Ramos, ~jo nome tomo a li berdade 

de citar, é reconhecido 11este Parlamento como sendo actualmente o mais compe

tente conhecedor do Regimento. 

O SR. PAULA RAMOS: - Não apoiado. 

O SR. )<ErvA: - A presença de S. Ex., quando se trata de .questões regimen

taes, faz -me lembrar com saudades a ausencia para mim tii.o lastimada, do não 

menos prezado amigo o distincto parlamentar Sr. Coelho Cintra, que, infelizmente, 

não faz parte deste Parlamento. 

O Sn. PAULA l'L\MOS: - l\Iuito bem. 

O SR. P_.\ULA GuniARÃES: - Apoiado; muito hem. 

O Sn. KEIVA: - Pois bem, Sr. Presidente, disse ha poucos dias o i Ilustre 

Deputado por Santa Catharina que o Deputado tem a obrigaçlo de· conhece;· o 

Reg;mento. Desde que fui eleito, reconhecendo que não podia conhecer de nego

c!os ele alta monta, passei a conhecer da constituição desta Casa, porque, 

si me permittem a expreBsão, a Constituição é para o paiz o que o Regimento 

é para nós, e então comeca i a lêr o Hegimento; mas nesta natural inclol encia 

brasileil"1 fui descansando e esperando a leitura, enft•aquecida a me!J10ria ele um 

hom m sobrecarregado pelos annos, pois já lá vão 54 janeiros. 

O SR. BARBOSA Lt~lA: - , i11guem lh'os daria. Ha quem os dê menos. 

O Sn. ?<'lilrvA: - Nestas condições tomei o expediente de fazer como faco 

comm11mmente: si se trata ele questões de direito, consulto os luminares da scien-
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cia jurídica, si de medicina, YOU aqui aos illustrs co !legas medicos,. entra os qua(!3 

meu medico e particular amigo .o Dr. Paula Guimarães, e só faço excepção em 

questões religiosas. Nestas não consulto a pessoa alg·uma, porque posso dizer 

que sou sacristão aqui do meu !Ilustre collega Monsenhor Mourão. Fosse em po.i

t!ça o que sou em religião, tivesse a mesma reverencia pe!os chefes sob o ponto 

de vista de completa obediencia como tenho pe!o Papa, c d!zem que seria adorado 

pelos meus correligionar ios. 

Nestas conclicões, Sr. Presidente, em homenagem ao que dizia o nobre Depu

tado , comecei, na ausencia do meu prezado amigo o Sr. Coelho Cintra e n ão q•te

rendo incommoclar o meu distincto amigo o Sr. Paula Ramos, a reler o R,:,gi

m.ento; e vi lá u m art. 126 . V. Ex. faz o favor ele mandar-me um Regimento? 

(Pausa.) 

Bem, já achei aqui. 

O art. 126 diz o seguinte: 

"Antes da 3" discussão será o projecto remet.tido á resjJ'ectiva Commissào, 

com as emendas app·ovadas, para redigil-o ele novo, conforme o vencido. ·· 

O projecto, ora em discussão, sobre o qual estrelou tão brilhantemente, como 

já era ue esperat·, o nosso !Ilustre collega, o Sr. Dr. Satyro Dias, competentis~?:mo, 

não só n es te, como em outros assumptos que aqui se deb~tcm (digo isto com 

tan to mais ufania, quanto écerto que estive em desaccõrdo com S. Ex., no 

que absolutamente não vae m e nos apreço âs suas opiniões, ao seu talento, á 

sua i1l~tstração; mas, o desejo de não me segregar de antigos companheiros, aoJ 

quaes acompanho de longa data neste , assumpto), o projecto, ora em discuJ>são,. 

ilizia eu, não ê o inicial. 

O inicial foi o apre-sentado pelo nosso tal ento~o e !Ilustrado colle!;o o 

Sr. Dr. Bueno de Andrada, que inquesticnave'mente mostrou então a exube rancia 

do .seu talento; e que j á tinha obtido o meu voto para a idéa que não parece a 

mesma do pro jecto ultimamente apresentado. 

Mas, o projecto teve uma emenda, fundam entada pelo nosso !I lustre collega, 

o Sr. Satyro Dias, a qual felizmente não foi rejeitada foi apenas pr<>jurlicada. 

(Riso. ) 

Este "prejudicado" é realmente consola dor. (Riso.) 

O Sr. Bricio Filho, meu i!lustre chefe nestas questões de ensino, requereu 

preferencia na votação, e eu acompanhei S. Ex. 

O requerimento foi approvado; foi, portanto, votado o substitutivo, isto 6. a 

emenda da Commissão. 

Quando quero me referir ao Regimento, a qual1u er de suas disposições, digo 

sempre "parece-me". 

Ainda ha poucos dias, o nobre DeJmtado [JOr Santa Catharina foi chamado 

pelo rouxinol desta Casa, como o denom inaram, digo antes o sabiâ, porque tem 

mais cõr locar ( l'iso), o canonista do Regi_mento; ora, sendo o canonisla 

aquelle que mais conhece os canones; por isto, aquel!e que apenas so' t.ra as 

letras dos canones, não sei como se poderá denominar; e c:>n"o me julgo nestas 

çondições, per9Unto a V. Ex., o /JT'imus inte1· pares (o O?'a(lor cli?'i{le-sç l'9 Sr. Prc-
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8idente). si es tou errado, si era curiai que este projecto viesse á debate, sem que 

tivesse pa-ssado pelos tramites legaes, aliás imprescindiveis para a bôa marcha 

dos trabalhos, e para que, indo em grão d e appeilação constitucional para o 

Supremo Tribunal, que se chama Senado, que é tão implacavel, cortando o que 

el le chama, ás vezes, de fantasias da mocidade, não tivesse lá morte spb ssa 

r azão de nulilclade. 

O SR. SATYRO DIAS: - O Senado não é tribuna l superior á Camara. 

O SR. NEJVA: - Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. que evitasse que este 

projecto tivesse mais tard e contra si as iras elos pat1·es consori1>ti. 

Agora, vou responder ao aparte do meu iilustre co liega, o Sr. Satyro Dias. 

Jâ tive occasi ão de m e r eferi r a esse ponto e ernittir minha fraca opinião. 

apezar de não ter o meu consel h iro nesses a ssumptos de direito ... 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Quem é o seu conselheiro? 

O SR. NElVA: - E ' segredo meu. (Riso.ç.) Sustêntei que o Poder Legislativo 

é superior,· si superioridade é possivel haver de um sobr e outro poder. 

Verdade é que os tres poderes são iguaes; mas eu que sou de opinião que 

entre duas cousas que parecem ig uaes ha sempre differença, embora impercepti

vel, entendo que si se fosse aquilatar bem, verificar-se-hia que o L egislativo 

seria superior ao Executivo, posto que na pratica se reconh ça que é isto uma pura 

ficção. 

l\las o que é Yerd ade é que na duvicla eu prefiro que v nosso poder prevaleça, 

m ~mo porque sou de opinião que 42·1 olhos vêem mais do que ot1)t (1·isos) 

qnCÍ"o cUze1· llons . Riso.) 

Respondido assim o aparte com que se dignon de honrar-me o iil"u stre r epre

sentante da Bahia, gloria da minha terra, continüo na argumentação que ia esta

belecendo. 

Dizia eu : approvacla a em enda, o projecto, parece-me, cl evi a ter iclo á oro

missão de Reclacção, porque diz o art. 126. (Lê.) 

:-<em se cliga que aqui poder-se-hia apegar ao sophj sma elas palavras - as 

emendas. ?\'ós não estamos em um tribuna l onde muitas vezes . e pre,·a lece do 

quivoco elo escrivão para se fazer obra e ~ar Jogar a uma clemancla ou a uma 

questão. 

Sej a como fôr, penso que qualquer alteração que haja com relação ao ]Jro

cto inicial, é motivo para que seja ouvida a respectiva Commissão. 

Sendo assim e entendendo que outra não el eve ser a decisão, achava que estava 

em tempo ele se corrigir o erro, porque nunca é tarde para fazel-o, para o fim 

c1 evitar qu este projecto seja inquinado de nullidacle pelo facto ele não t er 

seguido os t r amites legaes. 

Bem sei, Sr. Presidente, que V. Ex. me poclerâ objectar que este projecto. 

a pedido do Sr. Rodolpho Abreu, digno D eputa do por Minas, obteve dispensa de 

interstício para entrar em discussão no dia seguinte; mas estâ visto qu e esta 

dispensa não devia prevalecer sob o fundam ento el e que ha uma cousa superior 

ao desejo do Deputado ou a uma opinião erronea... da propria Camara: e: a 

lel, que no caso vertente é o nosso R eg-imento. 
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Todavia, dadas es tas razões, apenas para prova r que ao meu antigo -syst~ma 

de con tinu ar a pugnar pelo R egimento e a estudai-o , accorde ass im com o meu 

collega S r. Deputado por Santa Cathar ina, inquiro a V. Ex." s i é razoavel o que 

penso, porque, si não fôr, passarei a ouv ir os Deputados que vão tratar do assum

pto para depois entã o verificar ei elevo continua r a · YOtar c.om o Sr. Bricio l<'ilho 

ou si passo a vo ta r a em enda do meu illu stre collega de bancada. 

Não nu tro outro desejo ·senã o esclarecer -me ; trata-se ele ens ino; quero 

aprende. ( M1tito bem; mu·ito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela V>'Clellt) : - Sr. Presiclente,'na qualidade de Rela

tor do parecer da Commissão de Instrucção e Saude Publ ica, elaborado sobre o 

projecto n . 5 A, eu esperava que as m edidas consignadas no substitutivo da Com

missão, a pprovaclo pela Cama ra, fossem impugnadas, para então vir á tribuna 

rebate r as opin iões que no m eu humilde modo de pensar enten desse que deviam 

ser r ebatidas. 

A qu es tã o ele or dem , po rém, levantada pe}o illustre r eprese ntante da Bahia, 

fo rça-m e .a occupar a attenção da asa antes do tempo preciso, para lamentar 

o pezar hnmenso que te nho em não pode r concordar com as opiniões mittid'ls 

por S. Ex., o que importa em louvar a a ttitude correcta mantida pela Mesa nessa 

emergencia. 

0 SH. NEUVA: Não ataquei a correcção da Mesa; es tou inquirindo a V. Ex.. 

e aos competentes. 

O .SR. BRICIO F'ILHO: - Si ê cert.o qu o art. 126 do Regimento diz (lendo) 

que antes da 3" di scussão será o projecto remettido á r espectiva Commissão, 

com as emen das approvaclas, para redigi l-o de novo, conforme o vencido; si é 

certo que o art. 126 diz o que acabo ele lêr , ê certo tambem que um outro a rtigo 

do Regulamento manda respeitar as decisões tomadas pela a m a 1·a, impedindo 

man ifestações em contrario a o del iberado. 

0 SR. ANGELO NETO : - Apo iado. 

O SR. Brncw FtLHO: - Si o nobre Deputado er a infenw á dispensa de inter

s ticio para o p rojecto ser dado para a ordem do dia da sessã.o seguinte, o mo

mento opportuno para S. Ex. levantar a s ua duvida, a occas ião azada pa1·a im1Jlt: 

gnar o pedido er a aque ll a justam ente em que o alv itre foi lembrado. 

Uma vez, po1·ém, que a Casa, em s ua alta sabedoria, entendeu que devia 

acquiescer a o pedi do formu lado pelo nob re Deputado po r Minas, o Sr. Rodolpho 

Abreu, u ma vez que por votação significativa accedeu ao requerimento que lhe 

fo i en dereçado, parece-me que S. Ex. não pôde extr a nluu· que o projecto figure 

na ordem do cli a sem passar pelas di sposições m~crcaclas pelo a r t. 126 do Regimento. 

(A1Joiaclos. ) 

•S i agora fo sse o momento ap ropr iado para as impu gnações do nobre Depu

tado, eu apontaria como infundadas as reclamações de 'S. Ex. 

O art. 126 elo R egimento di spõe qu e. o projecto appro vaclo em 2" discussão 

seja rem ett ido á r espectiva Commissão, isto ê, á Com missão que se occupou c1 

assu mpto, e não ú. Commiss?.o de Redacção. (A11oiados.) 
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O SR . .NEIYA: - ~em eu tratei da Commissão de Redacção. 

O Sa. BRrcro FILHO: - O que foi approvado pela Casa? S implesmente o sub

stitutivo da. Commissão, substitutivo que reza a sim : 

"Art. 1.• Fica prorogado até 31 de Dezembro de 1904 o prazo para a realiza

ção de exames parcíaes do curso preparatorio, exigido para a matricula nas esco

las de ensino superior, não só para os estudantes CJUe já tenham sido approvados 

em alguma disciplina elo curso, como tambem os CJUe iniciarem e concluirem 

seus exames até essa data. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. " 

Ora, a Camara rejeitou o projecto orga.nizado pe:o meu distincto collega o 

Sr. Bueno de Andrada 
nosos e velar pela guarda dos dinheiros publicas. 

Nós de Pernambuco tambem queremos a punição dos criminosos e a salva

guarda da rendas publicas. 

O CJUe não devemos, porém, querer é que um inspector de fazenda faça um 

inquerito verdadeiramente inquisitorial e que fique occulto nas mais espes as 

trevas, trevas em que são de roldão confundidos os homens honrados e QS func

cionarios probos com os clefraudaclores e delapidadores dos cofres publicas. 

Não adulteremos o factos para emprestar merecimento a quem não tem 

e para justificar elogios e eu desejo que um dia o Sr. Jansen l\luller vá inspeccio

naJ· as repartições de Fazenda do Estado do R1io. 

Sr. Presidente, o que eu ainda desejo ê que se faça plena luz no caso discutido 

e que seja de vez anniqullada a calumnia; a calumnia que quasi sempre tripudia 

e eleva-se nos mais impollutos caracteres nas mais respaitaveis reputações. (.!)!J ~tito 

bem; 11mito bem.) 

O Sr. S atyro Dias : - Sr. Presidente, venho á tribuna renovar a emenda 
que tive a l:onra de offerecer á Camara sobre o projecto em discussão. Restau· 

rando-a, appello da Camara para a propria Camara, porq~.;e defendo e propugno 

a idéa pela qual se bateu a Camara o anno passado, e que entretanto parece 

querer repudiar na presente ~essão. 

Espero dar hoje ao m u discurr~o fórma mais meditada c mais systematizarla; 

espero confrontar o qt:e temos com o que deYemos tar; procurarei estabelecer 

comparação clara e terminante entre o actual regim~n de ex'lmes parcellados e 

a obra da reconstrucção do nosso ensino secundaria conforme foi planeada pe~o 

grancle espírito de Benjamin Constant; e ro fim deEejo quP rr.e fique o direito ele 

inquiri~ desta Camara as razões j:Or ctt:e repudia Jooje o qu~ ado:>tou hontem. 

Espero demonstrar que nesta causa. que é della c não minha, estão do meu 

lado a. razão e o direito, além das gTandes convenien~~:ts e dos superiores inte 

resses do enslno em nossa Patria. 

Ante de faze" -o, porém, de\·o, a modo de explicação pessoal, levantar uma 

grave accusação que me foi feita daquella tribuna por um distincto representante 

de Minas, quando, na sessão de sabbado, incriminou-me por haver çensurado o 
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11onrado ;Ministr o do In terior pela coi]ce~são f!l i ta das regalias do Gymnasio 

Nacional ao secular collegio do Caraça. 

Não sei si S. Ex. estâ. presente, pois desejâ.ra lograr a fortuna de sua pre

sença neste momento. 

0 SR. ANISIO DE ABREU: - Não está presente. 

O SK. SATYRo DIAS: - S. Ex. disse positivamente em extracto de seu dis

curso publicado pela Gazeta ele Noticias ·que não queria que pa<!sasse em silen·:io 

e sem protesto a injustiç:;t. que fez o nobre Deputado bahiano a um dos estabele

cimentos de instrucção secundaria que mais tem feito pelo engrandecimento de 

nossa Patria ". 

E term inou o seu discurso declarando que ao contrario do meu pensamento 

ou das minhas idéas, S. Ex. acreditava que a mais plena liberdade de ensino 

primario, secundaria e superior, é e serâ. o mais decidido meio de impulsionar P 

grandeza intellectual da nossa Patria. 

Não sei, Sr. PresidE!nte, a que especie de liberdade pl<'na de ensino quiz refe

rir-se o meu honrado collega representante de :Minas Geraes; não sei mesmo on'lé, 

em que paiz S. Ex. irâ. buscar para transplantar para o nosso essa plena liber

dade de ensino primario, secundaria e superior como S. Ex. parece entender. 

Serâ. na Inglaterra? Não, Sr. Presidente. Serâ. porventura na Allemanha? 

:--lão menos, Sr. Presidente. Na propria Suissa, nos Estados Unidos? Não, Sr. PJ·e

sidente. 

Em primeiro Jogar, nestas questões como em outras de relevancla social, antes 

de qualquer outra cousa temos que attender â.s razões de raça, de indole, de 

r.ostumes, de ethnographia, do meio, em uma só palavra e não consicléral-as ~ob 

um só aspecto. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO: - Apoiado. 

O SR. SATYRo DrAs: - Sei, por exemplo, e V. Ex. mt:ito melhor do que eu 

o sabe, que na Inglaterra predomina no ensino primario a iniciativa das asso

ciações particulares. 

E' u ma organização sui gene1·is, que seria preciso um esforço, talvez de muitas 

gerações, para vingar em nosso paiz; e ao lado de semelhantes inslituições pri

marias, para as quaes o Governo não deixa cte olhar subvencionando-as e, por

tanto, fiscalizando- as, porque quem dâ. subvenções, fiscaliza . . . 

O SR. GUEDELHA MoURÃO: - Em termos. 

O SR. SATYRO DIAS: - ... florescem as grandes e classicas universidades que 

são a· gloria scientifica do Reino Unido. 

Não me referirei â. Allemanha, onde a instrucção publica tem caracterlsticos 

ainJa mais singulares, porque ninguem póde separar do mecanismo e da genese por 

que passou o ensino em todos os grâ.os naquelle paiz, e especialmente o ensino pri. 

mario, a influencia decisiva da grande reforma de Luthero. 

O SR. GUEDELRA :iliOURÃO: - Quer dizer ela pessima refo1·ma. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO: - Apoiado. 

O SR SATYRO DIAS: - Não venho discutir aquella reforma. O que sustento 

apenas, e espero qt:e o honrado Deputado pelo Maranhão não contestarâ., é que 
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o ensino na Allemanha, muito especialmente o ensino primaria, ainda hoje obedece 

ao influxo daquella orientação. 

O SR. VALOIS DE CASTRO: - Reforma que trouxe a anarchia mental. 

O SR. SATYRO DIAS: - Reforma que libertou a consciencia e a razão, diria 

eu, si quizesse intrometter-me em questão com a Igreja, do que Deus me livre 

neste momento. Limito-me a affirmar a if!fluencia incontestavel da reforma no 

ensino allemão. 

Na Suissa o ensino resente-se da mescla de que foi feita e de qu~ v i ve aquclla 

nacionalidade e nos proprlos Estados Unidos, onde o ensino primaria é absoluta

mente livre, V. Ex. e a Camara sabem que começa a predominar o pensamento 

de chamar o ensino primaria pelo menos á superintendencia official. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO dá um aparte. 

O SR. SATYRO DIAs: - Estou convencido, Sr. Presidente, de que si o Parla

mento nos dotasse com o presente grego .da plena liberdade de ensino, prégad•l 

pelo nobre Deputado por Minas Geraes, teriamos que colher delle os mesmos fru

ctos que tivemos occasião de observar com a et·eação em nosso paiz elo ensino 

livre. 

O SR. BUFJNO DE A:-< oRADA: - Não é a mesma cousa. 

O Sn. SATYRO DIAS: - Liberdade de ensino não é ensino livre, é claro; ntre

tanto anelam estas duas questões frequentemente confund idas. 

O SR. BuE:>:o DE A. ·oRADA : - l\Ial denominadas. (H a o~<tros apa1·tes.) 

O SR. SATYRO DIAS: - :-lão estou onfundindo, o nobre Deputado me f'3.~1 

esta justiça. Qulz ap nas dizer que, si nós th·essemos no paiz a plena liberda.•la 

do ensino primaria, secundaria e superior. como parece entender o illustre repre

sentante de Minas, a minha convicção é que della decorreriam os tr istes fructos 

que deu em nosso paiz o chamado ensino lh-re. 

0 R. BARBOSA LIMA dá um aparte. 

O SR. BuENO DD ANDRADA: -- Nlo apoiado RO orador, apoiado ao apartista. 

O SR. SATYRO DIAS: - Respondo aos i Ilustres co~tradictores com uma ~'> 

consideração: ao nosso ensino livre sú faltou uma cousa, e f:>i que os estudantes 

pudessem prestar exames ror procuração. 

0 SR. VALOlS DE CASTRO: - Perfeitamente. 

O SR. BUENO DE A~'TIRADA: - Está confundindo e dando um :JOm nome a ullla 

mâ cousa. 

0 SR. BARBOSA LIMA E OUTf:OS Sr:s. DEPUTADCS dão apartes. 

O SR. SATYRO DlAS: - entores, eu não estou in,·entando, não \·enho para. 

esta tribuna accusar, venho defender uma causa que julgo justa, e que está 

dentro das minhas convicções. 

'ão tenho preoccupações alhe!as á grande causa do ensino publico no Brasil. 

Disse da outra vez que fallei que estava convencido de que elo preparo mental 

solido e serio da mocidade dependia o futuro da Republica, e é por esta causa 

que me bato, porque é positivamente desgraçado o estado m que se acha o 

ensino secundaria em nosso paiz. 
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O Sa. GUEDNLHA MouRÃO: - Mas é o ensino official que existe e V. Ex. 

está condemnando. 

O SR. SATYRO DIAS: - Condemno o ensino livre como foi praticado no Brasil. 

Os Sas. GuEDELHA MoUR.'..o, ANYSIO DE ABREU E BUENO DE ANDRADA dão 

apartes. 
O SR. SATYHO DIAs: - Sr. Presidente, estou quasi a desistir de continuar, 

porque está parecendo qu e não me exprimo bem (não a7Joi<ulos), que não tenho 

o talento El competencia precisos. para me fazer entender pela amar·a. (Não 

ctpoiaclos. A7>a1·tes.) 

Eu não estou confundindo liberdade de ensino com ensino livre. Sustentei a 

primeira these: não ha em parte alguma a plena liberdade de ensino," como pane~ 

entender o nobre Deputado por Minas Graes; e mantenho a segunda: com o 

ensino liv r·e como foi praticado entre nós far-se-hia a bancarota da instrucção 

no Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Maranhão, que me perguntava 

ha pouco si e.u trazia grossa artilharia para o debate de hoje, ~ a quem respondi 

que apenas vinha munido de peque110s canhões ele tiro rapiclo (?·iso), e que os 

disparos ele grossa artilharia foi S. Ex. quem m'os deu 11elas co8tas no outro dia 

em q ue occupei a tr ibuna (?'igo), o nobre Deputado, impugnando opiniões minhas, 

declarou clalli que o remedio para o estado elo nosso ensino era a liberdade inteira 

delle. 

O SR. GuEDELHA MOURÃO: - Estou persuadido disto e creio que não estou só. 

VOZES : - Apoiado. 

O SR. SATYRO DIAS: - Tenho tanto medo da liberdade feroz, no domínio 

politico, como receio da liberdade licenciosa e dissoluta no terreno da instrut'ção 

publica. Aliás bem conheço o ponto de vista do nobre Deputado pelo Maranhão 

nestas questões ele ensino. 

Senhores, ha em nosso paiz um grande e gr·avissimo erro o vem a s r que 

procuramos transpor tar para o Brasil tudo quanto nos parece beiJo e util nos 

paizes estrange iros, sem lhe medirmos a natureza, as condições, as nece~sidades 

e as conveniencias; e queremos logo tudo perfeito e acabado. 

Assim, para nós, a Republica devia surgir da revolução de 15 de 'ovembro 

mais regular e completa, do que na Suissa; e em ma teria de governo deve tudo 

correr tão bem ou melhor do que na Inglaterra ou na Belgica. 

Como em politica, como em assumptos de govemo, lemos a preoccupação de 

suppõr· que tudo quanto transplantamos para o nosso paiz deve nelle medrar· 

logo, de modo completo e absoluto, dando fn;ctos sazonados. 

O SR. Bnrcro FILHO: - V. Ex. censur·a a rapidez com que se quer pôr em 
Pratioa estas medidas? 

0 SR. SATYRO DIAS : Não censurei nada (pansa; 1·iso) ; e torno !l. minha 

explicação pessoal, da qual fui desviado, não tanto pela questão ela liber'dade 

de ensino, quanto pela liberdade desta tribuna. Repetirei ao nobre Deputado · por. 

Minas que ·s. Ex. •me fez a mais grave, a mais flagrante das injustiçàs. 
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Quando eu condemnava, desta tribuna, as equiparações, as concessões de rc•ga

lias do Gymnasio ::\acionai a collegios particulares, S. Ex. disse, em aparte, que 

eu não podia condemnar a equiparação do Collegio de Caraça, e eu l l"le respondi: 

"realmente, esta equiparação não me repugna, porque o Collegio do Caraça é um 

estabelecimento que tem nome honrado nas letras patrias, desde os tempos da 

Monarchia ", 

VOZES: - E' verdade. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO: - Foi isto justamente O que V. Ex. d isse. (A1JOia

clos.) 

O SR. SATYRO DrAs: - Sr. rresidente, não fossem estes testemunhos, e ahi 

estavam as notas tachygraphicas, nas quaes se lêm justamente estas palavras. 

Como, pois, o nobre Deputado me indispõe com o seu Estado? 

Senhores, si se tratasse ele uma questão individual, talvez poupasse á Camara 

esta explicação; mas trata-se de indispor-me, de collocar-me mal no conceito de 

um Estado, como o ele Minas Geraes, ao qual se prende o meu Estado por tantas 

affinidades e sympathias, no qual estão para mim as tradições v ivas da nossa 

raça e nacionalidade, por índole, por costumes e pelo proprio car'acter de seus 

honrados filhos. 

De sorte que, Sr. Presidente, parece-me que o nobre Deputado, ausen te ela 

sua terra natal, naturalmente saudoso della, quiz enviar-lhe um cartão de cumpri

mentos e fez-me a fineza singular ele servir-se do meu chapéo. (Riso.) 

Sr. Presidente, espero que, depois desta explicação, o nobre Deputado se in

cumbirá de obter-me a absolvição elos padres do Caraça. (Riso.) 

O SR. JosJ!: AVELINO: - Dizem que elles são muito rigorosos. 

O SR. SATYRO DIAS: - E depois S. Ex. fez ainda maior direito á minha gra

tidão po1·que deu-me en ejo de poder dizer-lhe que uma cabeça bahiana sente-se 

sempre b m, quando se descobre e• incl ina para applau cl ir e cortej ar o nohre 

Estado ele Minas Geraes. 

O SR. RooOLPHO PAIXÃO : - O Estado de Minas agradece a. V. Ex. esta gene

rosidade e cavalheirismo. 

O SR. SATYRO DIAS: - Entrarei agor a, Sr. P r esi dente, propriamente no debate 

que se fer perante esta Camara, e principiarei dando ao conhecimento della uma 

amostra do que sejam as equiparações por mim condemnaclas. 

O SR. BRICIO FILHO: - V. E)'- váe tocar em um ponto interessante. 

o SR. SATYRO DIAS: - V. Ex. quer vêr como é julgada a questão das equi

parações de collegios particula1·es ao G~'111nasio Nacional? 

Quem o diz é um distincto professor, que não tenho o praze1· ele conhecer, o 

SI'. Dr. Theodoro ele Magalhães. '' D pauperadoura e funestíssima é a infeliz idéa 

da concessão elas regalias do Gymnasio Nacional aos estabelecimentos part icula

res. Os pr"ljuizos nascidos dessas regalias, a que sou adverso, são de uma evidencia 

palpavel. A juventude soffrerá com esta liberalidade sem limites, correndo como 

Impellida por uma ambição desmedida em bllsca destes institutos, que, não consi

derando a instrucção um apostolado, mas um meio de vida ou um negocio l icito, 

tudo facillt:trão para o PC\'o :>. mento ele suas escolas, Assim, por mal~ que se os 
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fiscalize, os exames deixai ãu de ser, na expressão de Raunier, n. prova dt= estudos 

bem feitos, pa1·a constatar a farça melhor desempenhada." 

Com certeza, Sr. Presidente, ha erro de revisão no final do trecho que acabo 

de lêr á Camara. Em vez do constata.·, de que não carecemos na língua portu

gueza, o autor escreveu - ?Ja?"a constituirem c• fa?'Ça melho1· desem?Jenhaclc• 

que é o que bem exprime o seu pensamento. 

O SR. A •ysro DE ABREU: - A traducção está mal feita; mas a ph1·ase de 

Raunier é esta mesma. 

O SR. SATYRO DIAS : - Sr. Presidente, estou tomando medo desta tribuna; 

porque, si, condemnando cousa tão i ncontestavel , encontro contradictores, que não 

succederá nas mais partes do meu discurso? (Apcvrtes.) 

O SR. GASTÃO DA CuNHA: - O Sr. Barbosa Lima já deu a verdadeira expli

cação. 

O SH. SATYRO DTAS: - O pensamento do escriptor, em desaccõrclo com as 

concessões feitas aos colleg·ios particulares, é este: que os exames cleixarlo de 

ser uma cousa séria pa1·a constituírem uma farç;a. 

O SR. ANysro DE ABREU: - Não é isso o que o escriptor quiz dizer Elle qui~ 

dizer- Deixavam de ser para constatar esse facto. 

O SR. SATYRO DIAS: - Pois condemno o autor e o traductor, e dou por encer

rada a discussão. (Risos.} 

V . Ex. quer vêr mais e melhor, Sr. Presidente? 

A Camara sab e que o primeiro exemplo aberto a essas infelizes equiparações 

foi dado em favor de um institut-o de que era digno director o illustre pedagogo 

Dr. João Kopke. 

O Sa. BARBOSA LIMA: - Perfeitamente. 

O SR. SATYRO DrAS: - Pois bem, p rece-me que no desamparo da Camara 

a P1·ovidencia me suscita auxiliares da ordem do Sr. João Ktipke. 

Elle escreve as seguintes palaYras sobre este assumpto no Jo1·nal elo Commm·

cio de domingo ultimo: - "Nunca fu i partidar:o da equiparaç1o. Quero affirmar

lhe (ao Dr. Theodoro Magalhães) ·que, com effeito, a equiparação teve no Insti

tuto os mais desastrosos effeilos, já levando os alumnos a esforços menores, 

pela convicção em que se puzeram de que a instituiçio, que sustentavam mate

rialmente, havia de ser indulgente no julgar da ;;ua habilitação, já levando os 

paes, que pagavam as pensões, a preferirem os certificados para matricula á 

instrucção solida de seus filhos ... Verificou-se a minha pr ~\'isão: o Instituto 

teve de fechar por· não poder corresponder Ct confiança do Oovel"!1o; eu tive de 

promover a cassação do decre to para impedir exploraçGcs indecorosas sob a 

responsab ilidade do meu nome, e ahi ficou o facto para o estudo dos que queiram 

legjs lar efficazmente sobr·e o assumplo, o que não parece escopo nem dq Governo 

nem do Congresso. " 

Sr. Presidente, isto é muito significativo. 

"Verificou-se a minha previsão'', affirma o Dr. João Ktipke ... 

O SR. GuEDELHA MouRÃO: - Com effeito; mas eu não estou de accõrdo 

com essa- doutrina e com essa opinião. 
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0 SR. SATYI o DrAS: - Nada di r i , Sr. Presidente, n enhum commentario 

farei a este documento decisivo. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Farei o commentario oppor tunamente, si m'o per

mittir, lembrando a acção asphyxiante do ens ino official, que é a causa dfl. mort e, 

de estabelecimentos e tentativas dessa natureza. 

o SR. SATYRO DrAS: - Comprehenclo; mas o ponto de vista em que V. E x. 

se colloca é comple tamente diver so daquelle em que m e acho. 

V. Ex. encara a questão do ensino sob um asp cto differente em que a 

discuto. 

Mas a questão não é essa; a questão que está em causa é a seguinte: 

SI". Presidente, ele que é que se trata? que é o que u quero, e que é o que 

não quer a Com missão de Instrucção P ublica? 

Eu quero, Sr. Pre~iclenle, que se faça cousa definitiva em materia de ensino 

secundaria no Brasil; por outra, em matel'ia de ensino secundaria guero a re

forma definitiva e prompta, e a honrada Comm issão de I nstrucção Publica quer 

que continue o syst ma sob o qu al vivemos, isto é, que por mais quatro annos 

fique ele pé a faculdade conced ida aos aspira ntes aos cursos superiores de faze

rem exames preparatorios parcellados. 

J á demonstrei em meu precedente discurso que es ta idéa stava em opposição 

diametral á proprla opinião da Csmara, porque ella . o anno passado accõrdou 

em que o regimen aclual terminasse no fim deste anno, e neste sentido mandou 

Pl'ojecto ao Senado, que o emendou, proroga ndo esse prazo até 1902. 

Pois bem, volta o proj ecto do Senado, e quando se dev ia esper a r que a 

Camara ou concordasse com a opinião ela outra Casa do Parlamento, ou m a nti

vesse a sua idéa primitiva ... 

O SR. MAJ,AQUIAS GONOA I.VES: - A Camara é outra. 

O Sn. SATYRO DIAS: - Nesta questão, Sr. Presidente, como em tantas outras, 

a:; insti tui ções são sempre as mesmas, e ru d n ós si em questões desta ordem 

os tribunaes mudassem de voto - e esta Cam a1·a é um tribunal - si elles 

estivess m a divergir e a ·variar de opiJ1ião 111 cacla anno. 

Quando, pois, se devia esperar a manutenção da idéa primitiva, que é o que 

é uül e sério e conveniente, a Camar a renega o seu proprio voto 

e nos ameaça com uma prorogação até 1904! 
o do Senado 

E' isto que não quero, Sr. Presid nte; ten ha a Camar a a coragem de matar 

de uma vez a instituição da madu1·eza, mas não a ele morali?.e com estes succcs-

sivos e injustificaveis adiamentos. (llfuito bem.) 

O SR. VALOJS DEl CA TRO: - Mas o e.xam e n ão está em questão. 

O SR. SATYRO DIAS: - Então não sei qual é a qu es tão e por que esto u na 

tribuna; não sei para que di cuti1· quem tem 1·azão, si eu ou a i !lu stre Com mi s

são. ão, Sr. Presidente, a qu estão é exactamente esta ele exame , qu<:>stão que 

não me interessa simplesmente a mim, m as, s gunclo penso, a todos qu antos 

olham séria e profundamente para a causa do ensino em nosso paiz. 

J á tive occasião ele dizer que erá para la m en t ar que, quando depois do 

advento ela Republin. tudo se procura renevar no Brasil , só a causa da instru-
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<Jção permaneça atôa, porque não é outra a situação em que se acham os estudos 

secundarias em nossa Patria. 

UM SR. DEPUTADO : - ~ ão é assim em toda a parte. A Bahü• pócle servir 

.de exemplo. 

O SR. SATYRO DIAS: - Tive, sim, opportunidade de referir~me á Bahia da 

outra vez, sustentando perante a Camara que na minha terra natal a questão 

da madureza não era t1n1 espantalho, pe!o contrario, nós a queriamos, nós esta

vamos preparados para ella e os nossos estabelecimentos officiaes e particulares 

estavam a.pparelhaclos para executal~a. 
Agraã.eço, lJOis, ao nobre Deputado o ensejo que me proporciona para trazer 

ao conhecimento da Camara a prova da minha asseveração. Aqui tenho um des~ 

pacho telegTaphico do illustre Governador da Bahia, no qual S. Ex. applaude a 

minha attitude nesta questão, julgando~a patriotica; isto é, o Governador de 

meu Estfedo, que é um homem de es11irito superior e muito cultivado, pensa que 

os que •propugnam a causa cme estou defendendo prestam relevante serviço á 

Patria. 

O SR. VALors DE ASTRO : - Mas o exame de madureza constitue a essencia 

do regimen? Constitue a essencia do regimen a instrucção secundaria integral. 

O SR. RANGEL PESTANA: - O Sr. Presidente da Bahia tem competencia na 

materia, porque a tem estudado. 

O SR. SATYRO DIAS : - Já previa a objecção que me faz o meu hom·ado 

collega de que o Governador da Bahia não é um professor. 

O SR. RANGEL PEJSTANA : - Estou dizendo que elle tem competencia, porque 

conhece o assumpto. (Ll7Ja1·tes.) 

O SR. SATYRO DIAs: - V. Ex. me perclôe, mas estou sendo tão perturbado, que 

já ia sendo injusto com V. Ex. Em todo o caso, apoiarei o juizo do Governador 

da Bahia em um documento de alto valo? profissional, qual é o telegramma que 

J?asso a lêr á Camara, e com o qual fui honrado pela congregaçã.o dos lentes 

élo Gymnasio da Bahia. Eis os seus termos: 

"A congregação do Gymnasio da Bahia, sciente de haverdes combatido o 

parcellamento de exames preparatorios, applaude vosso procedimento e confiante 

spera que continuareis a pugnar pela necessidade inadiavel dos exames de tr.a~ 

dureza. " 

O SR. BARBOSA LIMA: - Vê V. Ex. uma das consequencias da centralização 

do ensino official? Não era mel·hor que a Bahia tivesse a liberdade de legislar 

c que não dependesse da nossa acção deprimente? 

O SR. SATYRO DIAS: - Mas o nobre Deputado bem vê que isto não está. 
em nossas mãos. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Proponho~rne a demonstrar que a Constituição o 
permitte. 

O SR. SATYRO DIAS : - Estimarei muito ouvir as objecções de V. Ex., que 

é um mestre, até porque devo garantir~lhe que a situação da Bahia neste par~ 

ticular, como_ a do Rio Grande elo Sul, é de constrangimento, porque, tendo os 

dous Estados os seus estabelecimentos preparados para a madureza, confi<t 'ldo 



-244 -

nas promessas do Governo e do Poder Legislativo, vêem com tristeza que estas 

promessas falham de anno para anno, continuando a remessa de programmas 

federaes para exames parcellados, com g1·ave detr imento e transtor no dqs cursos 

ai li feitos; de sorte que teremos como resultado final a d~cadencia daquelles insti 

tutos, que ficarão desertos de alumnos desde que estes, em vez de sujeitos a 

um curso gymnasial, que é cousa séria, tenham abertas as portas dos cursos 

superiores por meio da far~a dos exames parcellado . . 

A riqueza dos taes programmas officiaes está fazendo a pobreza do nosso 

ensino secundario. E' preciso acabar com isto. (Apoiados e apu1·tes.) E' uma 

questão de timidez, de falta c1e coragem, que não se justifica nem no Govern , 

e muito menos nesta Camara. 

Pois então por que ha alumnos que serão prejudicados com o estabelecimento 

definitivo do exame de madureza, ha de se proseguir no miseravel estado de 

cousas actuaes, até que não os haja mais? 

Quando é que elles deixarão de existir? 

O SR. V ALOJS DE CASTRO: - O exame de madureza vem melhorar, na confor

midade com o que é praticado, o ensino secundario? 

O Sa. SATYRO DIAS: - Vou responder ao nobre D putado, fazendo o con

fronto entre os exames actuaes e as provas de madureza. 

O que é actualmente o exame de preparatorios para a matricula nos cursoR 

superiores da ltepublica? 

O xame actual é uma cousa que ninguem defende, e, como eu disse no outro 

dia, é curioso que, não havendo neste paiz ninguem que defenda conscienciosa

mente a pratica dos actuaes exames de preparatorios. se queira, entretanto. 

manter indefinidamente semelhante regimen. 

O exame actual, exemplifiquemos, é o seguinte: o alumno quer fazer, diga

mos, exame de latim. Sab V. Ex. que acabou-se o bom tempo do Caraça, em 

que se estudava o latim pelo menos tres ou quatro annos; hoje, o alumno pre

para-se para o latim em seis mezes ... dá-Re ao estudante um livro classico, por 

exemplo, a ViciCI de • .tgt·icola . . . 

O Sn. FEILrx GASPAn: - Parece que V . Ex. foi educado no Caraça. 

O Sn. SATYRO DIAS: - Em uma especie de Caraça, que foi o Gymnasio 

Bahiano, que me traz sempre viva a memoria da maior figura do nosso ensino 

em todos os tempos -- o Barão de ~Iacahubas. 

Mas, continuemos ... O professor faz lêr e traduzir pelo alumno as 10 pri

meiras linhas dos 10 primeiros capítulos da 1'icla de Ag1'ico1a. O alumno gasta 

neste trabalho algum tempo, o menor espaço de tempo que é possível, mas f;ca 

com aquelles trechos bem decorados. Yão os programmas do Rio de Jan iro 

para os Estados: Viela ele .lgricola, do primeiro ao decimo capitulo, e é isto o 

que entra para a urna do exame. 

Está. claro que sahirá dessa urna um desses dez pontos, e mais claro é que 

o estudante vne approvado, conhecendo tanto da língua e da litteratura latina. 

Q.Uanto da arabe ou chineza. (Apcwtes c 1n·otestos.) 

:Mas, senhores, eu não estou im·entando. 
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O SR. PAULA RAMOS: - A verdade é que com taes examinadores não ha 

exame sério a lgum, qualquer que seja o systerna. 

O SR. SATYRO DiAS: - V. Ex. quer saber o que presenciei no Rio Grande 

elo -"iorte, onde fui Presidente? Assisti ao seguinte: tratava-se de um exame ele 

geographia; um estudante tirou um ponto de chorographia de uma elas províncias 

do então Imperio e recitou o ponto admiravelmente. 

Desejoso ele vêr o estudante brilhar mais e um pouco tambem por malícia 

(riso), pedi permissão ao jury para fazer uma pergunta ao menino. 

Comecei por exigir que se abrisse o mappa deante clelle, tomei de uma flecha 

e pedi que me indicasse no mappa a situação de cada província, por ordem 

de collocação, e com declinação dos nomes elas respectivas capitaes. 

E V. Ex. quer saber, Sr. Presidente? 
O alumno transportou-me do Rio Grande do Sul para o Pará (riso), e nã~ 

soube afinal distinguir no mappa onde acabava a costa brasileira e começava o 

oceano! Elle nunca havia. visto uma carta geographica! 

O SR. VALOJS DE CASTRO: - Si V. Ex. fosse assistir a um exame de maclu

re:ta, talvez contasse uma historia parecida com esta. 

O SR. SATYRO DIAS : - Respondo ao nobre Deputado que não es tou defen

dendo o exame de madureza em tal ou qual estabelecimento; estou defendendo a 

instituição em these. (Apoiados. ) E si estou descendo a minudencias, é com o 

fim ele demonstrar o estado deploravel a que chegaram os exames do systema. 

em vigor. 

Quanto ao exame de madureza, não, porque elle, continúa a dizer. não está 

em execução em nosso paiz. 

· M SR. DEPUTADO: - Está se fazendo já; ha quem tenha exame de ma
dureza. 

O SR. SATYRO DIAS: - V. Ex. quer vêr o que succede? O alumno é appro

vado em latim, entra para a Faculdade de Direito, e vê-se na conlingencia de 

recorrer ao auxilio de algum collega, de a lgum Caraça, para lhe traduzir os 

textos mais faceis do direito romano. 

O SR. GUEDELHA MouRÃO : - Já são poucos: 1·m·ina.ntes. 

O SR. SATY1l0 DrAS : - Como fez elle, por exemplo, o exame de historia? 

Tendo decorado apenas vinte pontos que muitas vezes leva escriptos no punho 

da camisa ou em livrinhos minusculos presos por uma fita elastica ao ante
braço. 

0 SR. V ALOIS DF. CASTRO dá um aparte. 

O SR. SATYRO DIAS: - V . Ex. vê que conheço o processo nas suas menon•s 

circumstancias e formalidades. Entretanto, que noção da historia aprendeu assim 

o alumno? Elle não lhe conhece a· concatenação e as leis, e muito menos os 
grandes ensiname:ntos. 

Eis aqui, em quatro palavras, o que é o exame parcellado. (Pausa.) 

Que é que se quer, porém, coe o exame de madureza? 

O que se quer com a madureza, Sr. Presidente, é isto: "o exame de madu

reza no -regimen gymnasial e no estudo das materias por seriação, tem em 
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seu favor, como argumento mais poderoso, a subordinação logica do estudo das 

cliscir>linas e a enorme vantagem elas revisões elas materias anteriormente 

estudadas ele que o estudante não poderá abrir mão inteiramente pela obrigação 

ela prova definitiva", isto ê, o exame ele madureza, e qual a mira que se tem 

ne!le, é o que passo a lêr á Camara, e é subscripto por um notavel professor 

do Gymnasio Nacional: 

·•o que hoje em dia se considera por toda parte como o icléal ela instrucçào 

secundaria, é que os estudantes adquiram um preparo ele tal natureza que, ter

minando o curso~ estejan1 Jnadwros, isto ê, aptos a ouvir com aproveitamento 
cursos superiores ou, no caso ele abraçarem logo uma carreira mais pratica, 

habilitados a aprender mais, a desenvolver-se, a caminhar por si sem auxilio 

perenne de insepara\·el mentor. Si o ensino foi pelo estudante assimilado em 

ordem a satisfazer a esse dcsicle1·atwn, é o que se vae verificar pela prova de 

madureza nas n1ateria estudadas." 

O SR. VALors Dn CASTRO: - V. Ex. não acha que a madureza é dispensavel 

para o alumno que tem conquistado o premio das materias estudadas e que tem 

11e1 corrido a série .ele sua promoção no Gymnas1o? 

O SR. SATYno DIAS: - ;\'ão acho. 

O nob1·e Deputado quer que o alumno, que haja feito o curso com proveitc, 

no fim delle tenha o certificado da madureza sem provas. 

Então é a extincção absoluta de todas as provas de capacidade que s'lo 

exigidas para todos em nosso paiz, e fóra de nosso paiz. 

E' uma cousa absolutamente f6ra de minhas previsões, da discussão mesmo, 

ou por outra, é uma questão secundaria, é uma questão regulamentar, não é 

uma questão da ssencia do regimen de madureza: 

De sorte que, Sr. Presidente, a madu1·eza não é nenhum espantalho; é apenas 

o seguinte: o alumno, em vez de fazer o seu curso preparatorio, passando como 

gato sobre brazas, em um verdadeiro steaple-chase, em que ganham le granel 

p1·ix aquelles que mais correm em busca, não do bem, que é a sciencia, mas 

do mal, que é a ignorancia, é pelo contrario obrigado a um cur o gymnasial, 

em que as disciplinas são estudadas de modo regular e continuo. seriadas e 

revistas de fôrma que, no fim do currículo, tem o estudante adquirido. em vez 

de algumas dóses parcelladas de línguas e sciencias, um fundo ele conhecimentos 

geraes. tão completos. seguros e sufficientes quanto é preciso para lhe dar 

accesso desassombrado na carreira ou profissão que queira acloptar ou seguir. 

O SR. VALOIS DE CASTRO: - Eu não sou contrario a esta o1·ganização; acho, 

entretanto, clesnecessario o exame de madureza. ( A1Ja1·tes.) 

O SR. S.\TYRO DL\S: - Mas, Sr. Presidente, para que havemos ele estar 

acreditando que a madureza é uma not:idadc nova no Brasil? (Pcwscr.) 

Xão; outra cousa não era, si bem . que deficiente e incompleta. a antiga orga

nização de estudos no velho Collegio de Pedro II. Sabe Y. Ex., Sr. Presidente, 

que alli se fazia um curso regular pe seis a11110S, sem que os alumnos tivessem 

a preoccupa~ão ele exames parcellados, e devido simplesmente a esta regulari

dade de estudos, eram apontados com clistincção entre os mais estudantes os 
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bachareis do Pedro II, considerados no meu tempo do Recife melhor preparados 

ao que nós outros dos demais collegios. 
O SR. BARBOSA LrMA: - Eu tambem sou desse tempo, e vi cousa differente. 

Vi alumnos que do grego mal conheciam o alphabeto, e que, apezar disto, eram 

c.pprovados. 
O SR. SATYHO DIAS: - Sr. Presidente, cada vez me convenço de que não 

ha nem verdade nem mentira neste mundo (1·iso); de que não ha nad&. neste 

mundo relativo, nem absoluto. 

O SR. RODRIGUES DoRrA: "'ão ha nada absoluto; tudo é relativo. (Ri8 o.) 

O SR. SATYHO DIAS: O me11 nobre collega, Sr. Presidente, illustre lente 

da Faculdade da Bahia, auxiliou-me immensamente com o seu aparte. Xão ha 

realmente nada absoluto, tudo é relativo e é por isso que tanta razão tenho eu, 

affirmanclo que aquelles rapazes eram grandes abedores de humanidades, quanta 

tem o !Ilustre Sr. Barbosa Lima austentando a completa ignorancia de alguns 

delles. (Riso.) 

Senhores, a objecção do honrado Deputado não invalida o meu argumento. 

( Hct 1<JJ< ctpm·te.) 

~Ias o meu illustre collega e amigo sabe que quando o honrado Deputado 

por S. Paulo, o distincto Sr. Bueno ele Andrada, levantou na amara esta ques

tão em ~Iaio deste armo. houve quem se referisse com cer·to menospreço aos 

saudosos tempos ele Coimbra. Entretanto, o 110bre Deputado sabe que Coimbra 

e depois S. Paulo e o Recite nos deram os nossos melhores estadistl'-S, os nossos 

grandes litteratos, os nossos maio1e poetas, em uma palavra, a g•·ande geração 

patriotica de 18 31. 

E por que. Sr. Presidente·! (.Pm.sa.) Porque em Coimbra, como em S. Paulo 

e Recife, não se estudavam certamente os doze preparatorios actuaes, que. á 

puriclade, equivalem aos seis de então, com a differença apenas de que aqu~lles 

seis eram em geral aprencliclos, ao passo que os doze ele hoje são geralmente 

filiado· . (H a c!ive>·sos azw>·les.) 

Eu sustento, Sr. Presidente, apena as questões de princípios. Kão quero 

dizer que só de Olinda Yiessem os nos~os grandes homens; não. Não estou defen

dendo theses absolutas, pois bem sei que da UniYersidade portugueza, como das 

nossas Vi' lhas academias, nos vieram lettras gordas e lettras magras. (Riso.) 

l\Ias para que descer a individuações? O debate não comporta, e o meu em

penho 'nelle é unicamente dar combate sem treguas ao nosso deploravel systema 

actual ele exames preparatorios, com·encido de que sómente a adopção immediata 

elo reglmen gymnasial. da seriação dos estudos e das provas de madureza será 

capaz de restaurar a instituiç3.o do nosso ensino secundaria. 

Sr. Presidente, além dos factos da Bahia e do Rio Grande do Sul, onde ha 

gymnasios perfeitamente apparelhados para a execução da madureza, devo lem

brar á Camara que nesta propria Capital fez-se ha dous annos a experiencia 

desta prova no Collegio Militar, e, segundo o testemunho de um distincto pro

fessor daquelle instituto, a experiencia deu optimo resultado, resultado que 

me foi confirmado por um notavel professor da nossa escola medica, o Sr. Dr. Be-
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nicio de Abreu, o qual garantiu-me que os alumnos que passaram pela pro\~ 

de madureza no Collegio lllilitar foram então os mais distinctos do curso medico. 

A Camara não pôde deixar de dar a estes factos e a estas opiniões o valor 

que merecem, prjncipalmente se ella entrar no conhecimento dos motivos que 

impediram a continuação dos exames de madureza naquelle estabelecimento. Ahi, 

como por toda a parte, tem ella que encontrar-se com a poderosa razão de 

Estado dos interesses pessoaes. e o remeclio é afastai-os elo nosso caminho, mas 

não condescender com elles. (Muito bem.) 

Insisto, pois, 'com a amara, Sr. Presidente. p.:u-a que ella reflicta melhor 

neste assumpto e torne a respeito uma medida definitiva; e nlo se mantenha 

no terreno desta prorogações que, se ella me permitisse, eu chamaria indecorosas, 

sem ele modo algum querer melindrar a sua susceptibilidade . .. 

O SR. BuENO DE Al'<DRADA: - Peço a palaYra. 

O SR. SATYRO DIAS: - ... indecorosas porque ellas cleshonram a nossa in

strucção; e, mais do que isto, cleshonrarn o nos o caracter; porque constituem 

uma pro,·a ele grande fraqueza d animo. Sim, não ha a precisa coragem para 

romper com a malha elos interesses individuaes; receia-se prejudicar algumas 

turmas de alumnos <1ue podem ficar preteridos em seus exames por clous ou tres 

annos. Que perdem el l es com isto? Estudarão mais; ficarão melhor preparatlos 

para serv i1· fi Republica. 

B clupois, Sr. Presidente, por que não se prmnoven1 meios de transig·ir com 

o momento :~ctual? 

Por qu~. por exemplo, não se ha de permittir (não sei se formulo bem no 

n.omento a minha idéa; eu a entr ego fi Camara) que os estudantes apanhados 

em Dezembro reJa madureza sejam considerados tendo-a feito conforme o nu

mc·ro de exames que haj<tm prestado? 

O SR. l\IAT.AQl!L\S Go~çALVES: ·· P1·aticamente é muito difficil a execu~;ão. 

O SR. Bmcro FTLHO: - QuPr dizer meio madureza, meio parcellado. 

O SH. AT\'R DTAS: - Quer isto dizer que não sou um intolerante, nem um 

s) ~tematico e obstin9.cll) nas rÍlinhas convic<:ões. 

O Sn. RANGJOJ. 'PESTANA: - V. Ex. está collocando a qu stão mui to b em. 

O Sn. S.\TYRO TI IAS: - Se aos mais competentes occorrer um meio de mo

dificar, ele mitif!'«r as clil'ficuldacles da passagem de um r egimen para outro, e~

tareõ tle aC'cõrdo com ell e~. comtanto (é a minha cLelen<la Ca•·thago) que fiquP 

de n(· o r egimen da madureza e se extin!;'a por uma vez a desgraçada lepra dos 

exames parcellados. 'Jf!lito bem.) 

Sei, Sr. Pre id ntc. qup as minhas idéas m~ tornam talvez impopular no seb 

d·1 nossa mocidade, e é tão agrada,·eJ ser por ella applaudid.:>! 

As~istimos ha poucos dias a um desses esp ctaculos que commo\'em o cora

çã • e ;.,.,·antarn os espiritoE . Ylmos ~ubir fiquella tribuna e descer della coberto 

do' applausos da mocidad~ das nossas escolas um notavel professor da Facul· 

da de de Medicina. 

S. Ex. tinha a suprema fol'luna de defender uma causa sympathica, de 

falia r .:m nome dos s<!ntimE'ntos da caridade e do amor; S. Ex. vibrou eloquen-
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temente essas g-randes notas da alma humana ne!'te recinto e a mocidade gene

rosa, expansiva como sempre é, amante do seu mestre, cobrio-lhe as ultimas pa

laYras de ruidosos applausos. 

Substituía-o na tribuna um homem de não menor talento, uma das intelli

.g"et:cias mais cultas desta C amara, o Sr. Fausto Cardoso, e depois de uma ora

ção co-10 tant8s outras em que S. Ex. tem revelado dispôr de uma mentali

datle superior (mui los njJoiados), depois de uma oração brilhante, S. Ex. voltou 

â sua c<cdeira no meio do silencio da mesma mocidade, e apenas o nosso aperto 

àe mão lhe significou que ainda uma vez elle havia feito honra ao talento e i1 

p,; iavr~. humana. (Apoiaclos.) 

ror que? Porque o nobre Deputado por Sergipe teve o infortunio ele defen · 

der uma causa, que á mocidade pareceu má; porque S. Ex. fali ou sciencla ~ 

razão fria e pura, ao passo que o outro, o mestre iiJustre pôz ao serviço ela sua 

eloquencia os grandes sentimentos da familia, do coração e amor. 

A minha situação nesta questão é nm pouco parecida com a do nobre Depu

t<tdt por Sergipe, mutatis mutcmcUs, por.we nem sou o homem de talento que é 

o nobrl' Deputado (ncio Uj>Oictclos), nem a causa que defendo é moralmente igual 

á causa que S. Ex. impug-nava. 

Em um caso intervinham interesses muito pessoaes ao lado de problemas 

o.· sciencias medicas, os quaes foram aliás admiravelmente discutidos por S. Ex. 

e pelo nobre Deputado pelo Pará, com a circumstancia digna de nota de ser um 

eltl!cnhelro e outro bacharel e homem de lettras; mas a questão era no fundo 

un.a questão pessoal. 

A de que me tenho occupado, não; differe profundamente daquella, porque, 

i.tteressando essencialmente á mocidade, lhe parece contraria no momento. e dahl 

a minha má situação diante della. 

Mas, Sr. Presidente, que importa o presente, quando é o futuro, o futu.-o 

das novas gerações, o futu ro da Republica que me preoccupa e inspira as minha'! 

conv icções? 

Nada, pois, me dcmoverá deste posto, onde, embora desagrade aos moços, 

et· estou servindo melhor ú mocidade, porque a eiJa serão amanhã confiados os 

c~slir-os da Patria, e sómente bem instruída, bem educada, poderá eiJa fazer vin

gar no Brasil o unico imperio que nelJe pôde florescer - o impreio do bem, pela 

jt.stiça <' pela verdade. 

'l'enho concluido. (M11ito bem; muito bem. O m·aclo1· é C1t111111"imentaclo.) 

V e·11 á Mesa, é lirla , apo iada e entra con junctamente em discussão a se

g uinte c,menda: 

Terminará em 31 de Dezembro do corrente anno o prazo concedido par a 

cx1unes parciaE>s de preparatorios. Os alumnos que, depois daquella data, preten

àcrem a matricula em qualquer curso dos institutos de ensino superior da Repu

IJiica, serão sujeitos á prova de madureza. 

Sala das SP.ssões, 26 ele Julho de 1900. - Sctty1·o Dias. 

Emenda 
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O S r . R odr ig ues Dor ia : - Sr. rr~sidente, depois de tão brilhantemente 

esgotado pelo i! lustre Deputado pela Bahia, o meu distincto amigo o Sr. S::ttyrc:> 

Dias, o asumplo em questão, e depois da promessa, ele com elle se occupar, feita 

pelo illuEtre Deputado pelo Rio Grande do Sul, cuja palavra incesiva e eloquente 

é sempre ac,ui ouYicla com o maior re~peito, nada resta-me dizer sobre o proje

clo que já vem triumr,>hante elas duas primeiras discussões, senão apenas expli 

car o modo por que t<lnho de dar meu voto. 

Assim, poi:;, Sr. Presidente, não me compete d iscutir a excellencia do exame 

ele madureza sobre o Jlr•)Ci!sso dos exames parcellados e, se qu izesse ainda addu

zir algumas razões pelas quaes sou mais fa·çoravel ao exame de madureza, me. 

soccorr~ria da opinião df' pessoas muito competentes, entre as quaes as do il

lustr" Professor Theodoro de Magalhães, a quem se referia o illustre Deputado 

pela Bahia, c que 11ubiicou ha pouco" dias no Jon1ct1 elo Contme,·cio um artigd 

neste sentido, arti<\"o que c1eoixo de ler para não fatigar a attenção da Camara, 

rras nc qual condemna o processo actual do exame de preparatorios. 

Além disso estou .h:-tbituado a ouvir nas memorias historicas ela Faculdade 

cl~ ~ledicina da Bahia reclamar contra ess s exames, incapazes cl<l satisfazerem 

ãs nece~siclades do ensino secundaria. 

Kos relatorios doo directores de Fac,lldades vejo lambem CO!)stantemeut~ 

recrilninaç:ões contra este regimen . 

O que tenho, porém, a dizer é que prefiro que se acal)<l de uma Yez com o 

regimen da mar.uraza, estabelecendo-se o de preparatorios, a est<l systema ele 

adiamentos repelidos do noYo regimen. 

O R~·stema de examE'~ parcellados, bem executado, póde dar bons resulta

do::=. 1101s temo~ effer:-tivamentc no paiz verdadeiras glorias scientificas que vie

rall" d ">-se regimcn, ma3 o fJ.Ue é pernicioso é este adiamento sempr e repetido. 

E~lou ccnYencido de quP. o exame de madureza satisfaz melhor que o regi

meL r1e exame~ parcelhu1o><. clanclo optimos resultados em outr s paizes, e po

dendo igualmente dar no no~"O; sendo que os beneficios do ensino dependem 

m<nos rlo syste:na do que da capacidade elo professor e das exigencias no pro

C'~<se dos ex:-tmE's. ( A]loinclos. ) 

r~r SR. DEPUTAO(\: - Exactamente vem dos profe~sores. 

O SR. RoonrcuEs Dor<r~ : - E' p1·ecizo que se ensinem as materias, e que o 

Go\·ernr fiscalize os exames, o que não faz com o devido cuidado . 

O SR. GcEDEI.HA :\[OCR.'-0: - E' melhor não se metter nisto. 

O ~R. RouRJGUES DOR TA: - Não, senhor, não penso tambern assim, é pre

cizo f:\ zel-o com efficclcia ,cvit.Lndo os abusos . (H a diversos a11artes.) 

O SR. RooP.IGUEs DOR TA: - Mas ao que venho me oppõr é a estes adiamen

to., repetidos, que estão cl:-tndo pe~simos resultados . 

O estudo ele preparatorios pela reforma de Benjamin Constant tinl1a de ter

minar "m 1S94, e, corno se tinha de passar de um regimen a outro inteir amente 

differente, os Estados entenderam de limpar os seus estabelecimentos para ini

c.im· o novo regimen com pessoal tambem novo, e pa r a isso dis tribuía, p 6de-se di 

zer·, rertificados a todos os alumnos que existiam nos gymnasios. Nestas con-
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àições abarrotaram as Faculclades de e tudantes completamente alheios ás ma

t~rias qu e deviam estudar como prep:uatorio3 . 

O SR. RANGEL PESTANA: - Dev:iam ser r eprovados logo no primeiro anno. 

O SR. RODRI?UES DomA : - E muitos têm sido sem conclescerrdencia, mas 

issc: não extingue o n1al. 
O SR. BL""ENO DE ANDRADA: - Na Camctra era então idéa dominante acabar 

con1 r· axan1e de madureza. . 

O 8r:. RODRIGUES Do~ r A· -- Prefiro isto. 

0 SR. SATYRO DIAS (rlil"ig;ndo-se ltO 81·. Bueno <le Anll?"culet): - V. E..'é. 

quer êirmar permanentemente o r eg imen actual. (H a o:tt1·os ltpa.·tes . ) 

O SR. RODHIGUES DORIA : - Como dizia, mandara m para as Faculdades todo 

o s!ock, como diz muito bem o meu illu tre a migo . Deputa do pelo Maranhão~ 

istc é 1 acabar;:Ln1 com os a lumnos qJe seguiarn o curso preparatorio. 

L em bro-me qu e n'l. F aculdade de l\Iedicin.a da BJ.hia apparec~ram alumnos 

. que se in crcveram para exan1es, e que se empen havam pela reprovaçlo logo na 

prova pratica, inscreviam-se p'l.ra fica r em com direito de estudan tes da Facul

délde, livrando-se assim do exame de madureza . 

O SR. l\1ART<NS TEIXEIRA dá um aparte. 

O SR. RboRIGUES DonrA: - E' justamente como diz o meu. illustre co llega, 

cn uma e:;pecie de marca de fabrica, ficaram pertencendo á Faculc1ade e liv res 

do exame de m a dureza . Em 94, porém, houve um aclia m ento para 96 ou 97, e 

mste anno o Sr. Bu eno ele Anclrda apresentou um projecto de segundo adia

JO<~ntc. sobre o qual tive ele mnnifes tar-me, combatendo-o . 

O mesmo processo repetio-se nos "Estados, isto é, aquelles a lumnos que ti

t.ham -Jous a nnos de preparatorios foram enviados para as F acu ldades, e assim 

se deu c anno passado, e se dará emquanto houver ad iamento. Por isso acho 

que o m a ior mal está ne~tes a di a m entos r epetidos . 

.KeEOtas condiçõ s, Sr. Presidente, voto contra o projecto, e devo declarar 

que a &ile prefiro uma medida r :'l.dical, ou estabelecendo os exames d<> madureza 

para. os estudantes que quizer 'i'm preí)arar-se para o estudo sup rior. ou r esta

belecendo-se o r egimen dos exames parcellados. m elhor que este es tado de tran

siQã c., C!ue não termina. 

E' o que tenho a dizer em justificação elo m eu voto nesta questão, que cer 

tamente: será pelo illustre Deputado o Sr . Barbosa Lima completada e elucidac1a 

de uma vez. 

O SR. BAREOSA LIMA: - Justificare i simplesmente o m eu voto. 

O SR. RonRIGUES DOR TA: - Quero que a C amara. que já deixou passar tri

tlllll·hante o projec. to nas duas primeiras discussões, tome uma medida radical, 

acabando, sem vacillações, ou com o r eglmen dos preparatorios ou com o de 

n1adureza. 

Sou partidario deste ultimo, mas, na impossibilidade de tel-o· definitlva

l•Jente estabeleci.do, prefiro o r egimen antigo ao dos adiamentos. Tenho con

cluido. 
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O Sr. Floriano de Moraes: - Sr. Presidente, bem sei que é arrojo da 
111tnha parte vir tomar lugar entre os collegas que acabam de tratar do assum

ptc•, que ora se debate. 

O ~R. EDUARDO RAMOS : - Todos nós reconhecemos a competencia de V. Bx . 

:>ão se neste, como em outros assumptos que aqui se debatem. (Apoiados. ) 

O Sn. FLORIANo DE MORAES: - E' bondade, estou certo, dos nobres Depu

tados. 

Este meu arrojo é tanto mais sensível, qua11to é certo que me precederam, 

uesta tribuna, oradores que muito illustl"aram o assumpto. 

)Tão tenho estudos especiaes sohre a materia ele que tratamos; meus conhe

c-i meu tos ped:lgogicos consistem apenas nos que me foram fornecidos pela minha 

Y!tla escolar. pela minha vida academica e ultimamente pela parlamentar. 

Xestal! circumstancias. You abordar o assumpto, confiado mais na benevo

Jencia elos meus illustres collegas, elo que no merito das minhas convic.l\;Ões . 

O Sa. EDUARDO RAMOS:- Já disse, mas repito: V. Ex. tem toda a com

p~tencia. (Apoiados.) 

O Sr:. FLORI.\NO DE 1\I.ORAES: - E' a benevolencia dos nobres Deputados que 

JPe anima, quando occupo esta tribuna. 

Tanto JH'Rta Casa. como na outra elo Congresso; tanto nesta legislatura, 

·'01110 Fm oulJ·as, tem-sn tratado deste assumpto de modo muito diverso. 

E' assim, Sr. Pr si dente. que ainda ha pouco tempo discutimos nesta Casa 

uma emenda do Senado, prorogando o prazo para o exame de madureza até 

l 'Dl, inclusiYe. Esta Pmenda cahio, em votação a que se proc·~deu e logo, em 

ser,uida, o nob•·e Deputado por S. Paulo. cujo nome peço licença para declarar, o 

Dr. Bloeno de Andrada, apresentou outro p•·ojecto, facultando ao ExecutiYo o 

poder ''e dispensar o exame de madureza. sempre que julgasse conveniente . 

Cam.ou-me especie que pouco dias antes Yin'l'asse, nesta Casa, a idêa de 

que o t:xanle de n1adureza era indispensavel e, no dia seguinte! se viesse aqui 

mr,~mo !f!vantar esta idéa n.e facultar ao Executivo o poder de dispensar o exa

ro'' de madureza, sempre que fosse conver>iente. (Pausa.) 

A Commi•são de Instrucção Publica. tratando deste assumpto, apr esentou 

uma emE.'nda, restringindo o projecto formulado pelo nobre Deputado por São 

Paulo a quem acabo de me referir. 

Este projecto é o que ora está sujeito á nossa deliberação e tem por fim 

proro;;ar o prazo, para o Pxame de madureza, até o fim do anno de 1904. 

A obserYaç'io attenta desses factos gerou em meu espírito a convicção, que 

traduzo em um substitutivo. qu mais tarde apresentarei. 

A <'oncurrencia. em todos os ramos da actividade humana, tem o grande 

me• rito <lo ape1·feiçoamento. 

Assim sendo, quanto maior é o aperfeiçoamento, quanto mais se eleva o 

ni\•el moral de uma classe, o nivel da instrucção, na mocidade. mais se deve ele

""'' o ~;>lalão. por onde se deve aferir o adiantamento desta mesma mocidade. 

(llpoiaclos.) 
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Na Allemanha, por exemplo, á vista do seu estado de adiantamento mental, 

é pralicavel o exame de madureza, porque o nivel da instrucção da mocidade de 

Já é m<~ilo differente do da nossa. 

lsto é perfeitamente explicavel, é mesmo muito razoavel, em tratando-se 

de paizes de condições tão differentes: um antigo, outro noYo, ou digamos -

um na Europa, outro na America. 

1\'las, no Brasil, parecc-n1e que o exame de madureza não é opportuno; não 

deYemos elevar aqu i a ponto tão a lto o esta lão, para se aferir o adiantamento , 

O li o g·r iLO de instruc~ão da mocidad·?. 

I sto será crear empecilhos ao estudo, será embaraçar a frcquencia das nos 

sas academias, das nossas escolas e nenhu1n paiz, mais do que o nosso, lJreciza 

~~timular o gosto da mocidade para o estudo. 

O alumno que cursa uma escola, em ger a l, tem aspirações de ir além dos 

bancos <lessa mesma escola; ell-3 aspira, quasi sempre, um titulo scientifico, em

bora flçlle não venha se utilizar mais tarde, na profissão correspondente aos es

t•Idcs que rizera; ell e quer um attestado, uma c~rtidão publica do seu aprovei

t.unento. do grão do seu desenYolvimento intellectual. 

Sr. Presidente, em ambas as Casas do Congresso, tem-se pedido adiamento, 

prQrogação para o exame de madureza e este facto - eu acredito - exprime 

J•rrft>ilamenle o que acabo de dizer, isto é, que o exame de madureza não póde 

ser praticado n tre nós, 

Fac:o justiça a todos aquellcs que têm pedido prorogação, para a exigencia 

dJ .·ame de madureza, acreclitando que· ellP-s estão muito bem inspirados, visto 

que esla exigencia é inopportuna, é impratimtvel; o resultado della será o aban

dPno da!< nossas escolas, pelos e mpecilhos que vêm trazer âs aspirações da mo· 

cidaãe. 

rma prov:r evidente do que acabo de dizer está no facto de ter a lei, Clt<e 

estabelece o exame de madureza. de 1890, dez a nnos ele existencia e, apezar 

disto. :!~pois deste longo prazo. ne ta Casa do Congresso, vem a Commissão de 

Instrucção Publica, a liás muito bem composta, pois nella Ciguram pessoas que 

têr.1 n1otivos para con hecer, melhor do que eu, o assumpto, ven1 a Commissão, 

H'Jiitu, pedir ma,is quatro a nnos de prorogação ~ 

Este facto, Sr. 'Presidente, é bastante sig·nificativo e, para mim, bastaria 

para se ao::abF.r de vez com o exame ele madureza, para restabe lecei-o quando 

fo3 ;c 0pportuno, CJUando o f!OS30 nível de instrucçlo se elevasse mais, quando nos 

approximassemos mais ela A!~ emanha, que. me parece, tem servido de norma pata 

o~ projectos ;1u e, nc~se sm~tirlo, se têm apr~sentado aqui. 

Acredito m l!Smo. Sr. Presidente, que tenha havido um certo r espeito, um 

certo teJnor, e:g·aniOs, en1 Propôr-se a ra\·ogação da l ei , na parte que estabeleC'E"U 

o (:Xame d0 rnadl!reza e e~te receio, este temor eu talvez tenha mais d.:> : tu~ cs 
nH'U!-! collagas . . . 

Bsta lei é ti!h:t tlUE'rida do immortal B en jamin Constan't, homem de uma in

tellectualidacle e-.nraordina,·i!l e que olhou para o Brasil pelos olhos da sua 'Ilus

tração O que e-tava diante da sua objectiva não foi o que sua retina r~procluzio : 
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~lle vi,, o ~'nsino no Brasi! por um prisma muito elevado~ prisma no qual ainda 

Pão se fic!1a a instntcçiio no nosso paiz, muito embora rt:odos nós desejassemos e~

tar nessas condições, se bem CJt•e todos tivessemos o desejo de querer dar o salto 

que desejaYa o notavel educador. Natlt?'a ?!Otl jacit saltus. 

Eu acredito, r. Pre«idente, que a verdade, nesse caso, estâ no exame opar

c ~ll::::-.do. tanto _rnais que n:.lo vejo vantagem no exame de madureza. isto é, nessa 

rec~pitulação ele uma infinidade de ma terias tão diversas. em uma só occasião. 

O alumno que faz um cnrso. regular, que presta parcelladamente seus exames, 

nãc pôde, d·z fôrma al.~ums, ficar prejudicado por esse methodo, por esse syste

m:t. de o·ame. tanto mais (JUe esse methodo attende melhor â lei da divisão do 

tr&.balno. 

Não seria regular exig!r-se de un1 homem Yêrsado em multas sciencias, nã0 

direi urn sabia, que en1 un1 dado mon1ento, se submettesse a uma }JroYa rigorosa 

de todos os conhecimentos. que tivesse adc1uirido, durante um longo tirocinio aca

cl•micc; Entr tanto nnlra cousa não é o exame de madureza senão a exigencia 

p~ra uma pessoa, qne quasi sempre é moça, da recapitulação de uma infinidade 

de conhecimentos que ella póde muito bem ter, mas que, de prompto. lhe po

dam falhar. 

A me mo ria para todos não é igual; h a grada~ões . Para uns, o esforç é mais 

Jtec ssario do que par1 ontros; e. assim sendo. Sr. Presidente, acredito que o 

exame <le madureza apenas Yem favorecer ãquelles <1ue têm essa faculdade - a 

ntemcria - mais desenvolYida, em 'J)rejuizo dos que têm lambem essa faculdade. 

n1as não tão deseny·oh·id3.. Isso não me par.2ce justo. 

E' sabido, Sr. Prc~itlente. •qu d· s escolas e academias não sa.he nenhum 

.abio; lú aprende-se. apenas, a E>Shtdar. o aperfeiçoamento de nossos conheci

mentos nós adquirimos na viela pratica, no estudo constante que é precizo fazer. 

:Nilo sei sa ha aJguem quP, sahindo de urna academia, possa enfrentar todas as 

que,tqes, dispens'l.do de m::tis estudos. 

Xão acredito, Sr. Presidente. que aquelles que tenham sido submettidos aos 

examE;~ parcellados estejam em condições ele inferioridade âquelles que se sub

n.ettem ao x<tme de madureza, embora este exame tenha por fim põr em proYa 

o grão de a<;similação, ente o estutbnte deve ter feito durante o seu tirocinio 

acadmnir•o ot1 escolar l\1ns mesmo assim. parece-me que elle não deve vingar, 

pois que com o exame de madureza ou sem elle, o alumno encontra em toda a 

noss-t vida, dP.sde que possua e tudos mais ~)rofundos, os meios de tornar conhE'

cid,t sua illustração, occupando as posiçõ_s mais sali'ntes, pois nós temos na so

ciedr.de pessoas que podem ll'luilatar o grão d adiantamento desse alumno. 

Vou apresentar um substitutiYo ao projeclo; não tive occasião de ouvir so

bre elle a opinião de collegRs desta Camara. E', por isso, não sei se estou só; mas, 

A.lnda qu se dê este facto, acredito que cumpro o meu deyer, porque a vanta

g,,tn das cleliherações <:olleclivas estâ, principalmente, em que cada um de seus 

mEn.bros ouie-~e pelo seu criterio, pa1·a do conjuncto das opiniões fazer-se a sc

Jecçao ita.s idéns e escolhér-se a melhor. 
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Tal é o motivo que tenho para apresentar o substitutivo, que vou pnviar â 

:ii1E.sa e que está concebid0 nos seguintes termos: (Lê.) 

Kão sei qual será a sua Borte, mas qualquer que seja ella, desejo que ellr, 

n ... .,ue consiguado nos "A!Inaes ·· desta Casa, lJOrque ex·prime o modo de pensar 

meu, e ~e nenhum outro valor tem, ao menos, r epresenta o esforço que faço eiL 

p1 oi da inEtrucção. 

Ainda que se dê o facto de vingar o substitutivo que apresento, o exame de 

n·adur eza nada perderá com essa medida, porque em tempo oDportuno poderá 

~er resiEtur~do e ist.o é o c1u e me parece ser regular. 

Tenho concluido, Sr. Presidente, e peço aos meus nobres co !legas de!ôculpas 

po r ter- lhes prenoido a atten.,;lo durante a ultima hora , quando estão todos fa tl

r-·ados; 1nss não tinha outro momento senão este, para dar prova de que tne in· 

tPresso uc;os trabalhos desta Casa . 

E ' o <rue tinha a dizer. (Jluito bem; muito bem . O o?·aclo?· é cumzn·tmen-

taclo .) 

Substitutivo: 

O Congresso Kacional reso lve: 

Art. 1. • Os exames para admis,ão á matricula nos cursos de ensino supe-

ri ,r se r i, v pr esta nos parcelladament'.'. 

Art. 2 ." Reyogam -se as disposições em contrario. 

Sala elas Sessões, ~6 de Julho de 1900. - Flo?'ia?Io <le lllo?'Ctes. 

Fica ;3. discussão adiana pela hora. 

sgSSÃO DE 27 DE JULHO 

O Sr. Barbosa Lima diz que a Camara, com o· pi·ojecto em discussão, 

pretende legislar sobre ma teria processual attinente ao ensino publico. 

Quer justificar o seu voto em contrario a esse ou a outro assumpto analogo, 

e o fará trazendo reflexões que fl?z comsigo In esmo. 

A 11uestão que se debate póde ser encarada sob dons pontos de vista - de 

jus- co1tstituenclo e de jus-constituto. 

Aborda A. questão em face da Constitui<;;ão de 24 de Fevereiro. deixando o 

ponU> 'le vista que recordou, pA.ra o fim do seu discurso, espraiando-se em con

sid ·rações sobre a excellencia desse estA.tuto, que entende de,-e continuar intacto 

p:, ~a CeJ1cidade da Patria. 

A Camara verá se o oranor. que estudou escrupulosamente a questão em de

bate, tem ou não r~tzão, julgando incon titucional o projecto e negando ao Con

gresso competencia pa1·a impilr aos Estados feder~tdos regras na parte proces

~ual cto ensino publico. 

Cita diYersos arti,.o · da Constituição e da compara-:;ão delles conclue: pri

meiro. que os Estanos têm tanta competencia para legislar sobre ensino superior 

e se<·undario quanto a União, pois este assumpto não é, dil-o a Constitui<;ã<:~, da 

Emenda 
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co1npetencia privativa do Congresso Federal ; en1 segundo lugar, que, quando 0 

Congr0sso exercer esta attribuição, deve ter em vista que o deve fazer sem pri

vilegio que tolham a acção dos Governos locaes. 

Este projecto, ccn:no todos os outros analogos a elle, constitue outros tantos 

privilcgins, porque dá uma preferencia a c1ue se empresta a força oriunda da 

UJdão à Lõm certo typo de ensino com exclusão o\iiosa de todos os outros, usurpa 

attril)uições dos Estados e decreta um privilegio, porque impede a concurrencia 

qaa viria como um fructo da federação, pela concurrencia intellig·ente dos Esta

dos federaes. 

~,Joslra o orador q,Je, desde o inicio do regimen passado, com o acto addi- · 

cicnal até a legislação do Governo Provisorio, a orientação no sentido de dar [t;; 

antigas provincias P. aos EstadoE depois a co·mpetencia para crear e desenvolver 

o ensino primaria e secundaria, ê incontestavel. 

A Constituição não deu ao Congresso Federal em legülatura ordinaria o ili

rPit) de impôr ao:::; Estados nenhum plano de ensino, nem superior, nem secun

daria, nE'm primaria; e se nós hoje sophismamos que e·lla pôde dar, impôr essE' 

plano no ensino superior dos Estados, amanhã o orador está. vendo, apalpand-:> 0 

projecto em que ha de vir o le"·islador ordinario impondo regras geraes sobre o 

ensino. 
Não é outra a historia da involução ·que estamos fazendo dentro desta as

semtléa, desde a legislatura ordinaria que se seguio á Constituinte de 1890. 

A questão dn. libPrdade de instrucção tem sido até hoje ci rcumscri.pta excln· 

siYamente dentro dos limites do * 26 do art. 72 da Constituição, ao passo que 

essa questão tem raiz<'s em varios outros pontos, como o orador demonstra á 

Crln1ara. 
l~studa }ongamente a questão do ensino publico, sob os seus dous aspectos-

com:• questfo religiosa e como questão social. 

Como lt•:estão religiosa, o Estado pratica um acto criminoso depois do me

m-:>ravel ciaeteto ele separac;iio da Igreja e do Estado, como o disse o Dr. Carlos 

de Laet, c·m deixar de subvencionar escolas em que se ensinava a historia sa

grada par-a comprar com os dinheiros publicas doutrinas contestaveis, contast,,

d~s. e até immoraes elo materialismo. 

1'\ão é coherencia o que se está fazendo ; é enveredar para o caminho das 

leis de reacção. O que se deve querer, entreta-nto, é o Estado secularizado, o 

Estado leigo, respeita dor de todas as confissões. 
Co•n o que se tem feito, com o que se está fazendo, mostra o Estado qae

rer edncar. Não lhe basta instruir. 
O o,-ador mostra os diversos aspectos da incompetencia e incapacidade d·> 

Estado rara esta missão, quer sob o ponto de vista logico, qu r sob o ponto de 

vista ~cientifico. 

Como questão social, o Estado immiscuindo-se no ensino, desenvolve o pa,-a

Sl~ismo burguez. Está-se a ver todos os dias a invenção de lugares remunerad·JS 

para o r,nsino publico. I-Ia um typico - o lugar do fiscal dos estabelecimento~ 

<=quipara dos ao Gy:mnasio Nacional. 
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Tc·rminando, o oratlor reivindica para si a justiça de ser reconhecido na SlHL 

(..Ontiuc ta politica co1no representante do republicanismo conservador, em vez d 

sPJ' J•erse?Uido r;elo epitheto de jacobino. 

Jacobino são os que querem o Estado napoieonico. 

J:ispera que a Camara pense bem na resolução que vai tomar, lembrando-s: 

aa pl1rasf que Taine vio no relogio de uma universidade ingleza: 

'h.s horas que aqui despendemos hão de ser escriptu radas no nosso activo 

f' passivo, segundo o ben1 ou o mal ern que as tivermos empregado." Pe1·eunt oJ 
i'in]ntta~ttH? ' ! 

(Muito bern. Bnwos. O o>·aclo>· é jelicitaclo e ctb1·açetllo pelos sens collegas 

zwcsc?J/es . Petlrnas no 1·ecinto . ) 

F1ca a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O Sr. Range l P e sta na começa por declarar que não póde fazer um dis
curso; c·onversará apenas com seus illustres collegaJs sobre o assumpto em dis

cussão. Trará para o .debate, não p!l!laVl·as de en thu ias mo e phrases eloquen

tes <tue possam pre:ncler a altE'nção de seus collegas, mas opiniões sinceras para 

combatt r o projecto. Recommenda á Camara e principalmente a seus compa

nheiros de propaganda, que ·vieram críticando os erros do Imperio, combatendo 

Of. ~busos que tanto os impressiona·ram, as pa lavras de Ma·dclison quando dizia: 

"Oh! se as lições que r~cebemos não produzem impressão no espírito publico G 

que a nossa causa é desesperada,. e as daquelle padre patriota, Diogo Feijó, 

quando dizia a SPUS amigos· 11 Üh! meus amigos, se os erros e as lições da expe

rient·ia n;io servem para emendar os nossos erros, tudo está pe1·clido ·•. 

Recorda ainda á Camara o que disse na sessão passada, discutindo o orça

P.tfllto <lo InteriOJ·, quando r espondia ao Sr . Amphilophio, que prégava a necessi

dadP ela revisão ela Constituição, lembrando a necessidade de, ao voltarem os seus 

cJlle;;as a consult:::.r a vontade eleitoral, depois da convivencia com os reaccio

uario~. trazerem o espirito mais '])reso á magna lei de 24 de Fevereiro. Infeliz

mente, parece que ninguem se entregou a estudo mais reflecticlo elas disposições 

coi •stitucionaes . 

O orador faz em seg-uida largas considerações· sobre a lei ele 19 de Abril ele 

187~, tão afamada, que parecia trazer uma nova época, que subia da escola ao 

ensino supe.rior, e que, entretanto, outro resultado não produzio senão o direito 

de vadiagem. 

Passa depois a criticar os exames parcellaclos, que qualifica de instrucção 

a retalho. Em sua op;nião, o mal da reforma ele 19 de Abril estava principal

mente ::1a má vontade com que foi recebida pelos lentes elas Faculdades. Em São 

Paulo, 1"or exemplo, os lentes não usaram do rigor relativo ás primeiras provas, 
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e s~. t~lgumas Yezes o empreg·aram, os alumnos recuavam do exame nv fiJn do 

anno, appellando para Março. onde, com outras mesas examinadoras, conseguiam 

Sf'r approvados. 

H.efcre-se ao manift'sto que r ed igio, quando, em 1881, o partido republicano 

paulista pleit~ou as e leições para Deputados Ger::tes, no qual, combatendo e cri. 

tk:ando os erros da ),fon1rchia, teve occasião de tocar no assumpto da instru

cçàc pvblica, d?clarando-se franco partidario do ensino livre, no sentido de po

det o alumno aprender ou estudar onde quizesse, desde a escola primaria até 

r ensino ~uperior . 

Este documento, r1ue era e foi durante muito tempo o guia, a fonte onde be

biam os republic.>tnos, e onde recebiam inspirações para as lutas da propaganda, 

t'nha JtOr sig-nn.tarios Americo Braziliense, Prudente de Mora·~s. Campos Salles. 

Luiz :?ereira Barr to, Lycu1·go de Castro, Siqueira Bulcão e o orador. Eram, 

poi.:, astas sua~.;; idéas, que ainda hoje perduram. 

Da pois desta ~poca, houve Jnais algumas reforn1as, n1as nada se fez. 

Vat contar á Camara nm facto que se passou no tempo da l\Ionarchia e que 

hem define o que <:>ram os ex:1mes parcellados, 

X a P1·ovincia de 8. Panlo~ jol~nal que era redigido pelo orador, appareceu, 

vario.: tJias seguidos, um annuncio de certo professor, declarando que se propu

nha a preparai~ candidato~ pat·a exames . 

No annuncio, o J)rote~~or n1arcava o tempo e a CJttantia. 

Assim é que elle preparaYa o alumno para o exame de philosophia em cinco 

m<:>zes por 200$; para o de latim em quatro mezes, por 150$, etc., e fechava o 

annuncio co!n esta chave de ouro: - exame de rhetorica, 15 dias, por 25$000. 

Referio-lhe mais t:lrdP o Sr. Conselheiro Fleury, Director da Faculdade de 

Direito daquella capital, q~te, estando no Rio, fõra sériamente interpellado pelo 

Jmperador, pois no tal annuncio se dizia que para mais informações poderiam 

~P.r procurados c~ lentes da Acn.demia . 

O Sr. Dr. Fleury chegando a S. Paulo, mandou publicar um edital, fazen

do sentir que o regulamt)nto prohlbia que os lentes fossem professores parti

culares. 

O orador reprovav:l, pois, essa pratica de professores ofi:iciaes que Jeccio

Harn uai~Jlcularmente. 

A C~m~ra b·?m sabe o que são oa exames parcellados e como elles são f itos. 

Na sua pratica, todos sabem dos resultados que elles têm dado. E tio gra

ves têm sido o~ esc,;ndalos por cauRa desses exames, que o Sr. Presidente da Re

publica, na sua mensag·em, tratando do a sumpto, etc. , emprega esta phrase bem 

sn~gesti.va: !Hdustria lucrntiYa ele prepat·ar meninos para exames. 

O u1·aclor foi director r! e collegio. Entmu para o ensino com o enthusiasmo 

ardente e patriotico dos seus 19 annos de idade. E desde esse tempo começou 

a bater-se pela reforr>ta ela instrucção publica. )<uncn. comprehendi.>u um povo 

liYre sem instrucção. ~restre, jornalista. funccionario publico. em todas as pha· 

ses de sua vida politica tem-se batido por esses mesmos ideaes. Quando foi di

t·edtr t1e um estabelecimento de ensino, confessa francamente, nada pôde con-



259-

se~··uir el e real. A todo o momento s urgiam difficulclades, p r incipiando pelos pro

fessores. 

Todos nôs di?.emos que não temos collegios, e os ricos mandam os seus f i

lhos, muitas vezes cria·nças de 11 e 12 annos, estudar na Europa. E' precizo 

acabarmos com isso, suspendendo o nivel moral do paiz e procurando dotal-o com 

um systema de ensino que t:wite esses inconvenientes. 

Outra ordem de estabelecimentos de ensino que começa a crear ciume, para 

n6b que pugnamos pelo ensino, pat·a nôs, os amigos da liberdade, é aquella con

stituída de colle~ios dirigid()S por padres. Entretanto, são esses co!legios que, 

pala habilidade no seu pessoal. pela regularidade com que podem organizar os 

respecth·os borarios, principiam a ter maior procura. 

Depois de largas considerações sobre o methodo ele ensino e ela organização 

dos respectivos estabelecimentos, o orador conclue por um appello ao Congresso 

e ao Sr. Presiden te ela Republica, para pedir-lhes que não deixe m afundar 

nas aguas estagnadas do egoísmo uma elas mais bellas conquistas da Republica 

- o <Jnsino i ntegral pelo exame de madureza . (Mnito bem; mnito bem . O O?'a 

<11'0 é oum}wimentado e c•b•·açaclo po1· to elos os sens coller;as zn·esentes.) 

O Sr. Agapito d.~ s Santos: - Sr. Presi d en te, é natural o acanhamento 

rle que me sinto possu ído neste momento, em que t.enho ele vo ltar á tribuna. 

Y :·zES : - Não h a motivo. 

O SR . BRICTO FrLHO: - Tendo em consideração a competen cia do nobre 

Deputado, dirf' i que não tem razão de ser esse acanhamento. (Apoiaclos.) 

O SR. AGAPfTO oos SANTOS : - A qupstão que ha dias preoccupa a attençã9 

da Camar a, tem sirlo t·enhicla e brilh antemente discutida, o que prova mais uma 

,·ez que eu não me enganei quando a classifiqu i ele transcende ntal importancla, 

d" p t·imeira vez que tive de occupar-me do assumpto. 

Sei, Sr. Pre~'<idente, que, depois de ter ouvido os cli stinctos oradores que m _e 

prc,cecleram, de cuja alta mentalidade e competencia sou o primeiro a dar tes

Ü>t:1unh o, a Cam a r a mal pr~stará a ttenção ás minhas rudes palavras . (Ncio 

a7Joiados. ) 

O SR. l\{ALA.QUIAS GQNOALVES: - V. Ex. falia com e""])eriencia propria; 

'traz-nos um contingente grande. neste assumpto. (Apoiaclos.) 

O SR. AGAPITO D<'S S ANTOS: - Não obstante o dever que me impuz de de

fe:Jder o projec to que se cliscute, pro j ecto que con signa, a meu ver , uma medida 

de a lto alcance e de car act er urg-entíssimo, m e força mais uma vez a ab usa r ela 

condescendencia (nrio apoiaclos) dos m eus illu stres collegas . 

Entretan to, procur~rei ser breve; reduzirei mesmo as minhas con~idera

ÇÕ%, poupando assim á Camara um tempo q ue lhe é por demais precioso. 

:\'on> nesta Casa, inexperiente nas lides da tribuna, sem os recursos de que 

·disrõem os meus nobres coue~as (nüo a1>oinclos), não sei · se darei conta da ta· 

refa que m ·2 impu?.. 

O St: . Bnrcro FILHO: - Está mostrando que dá. V, Ex. traz o co•ttingente 

-podero<o de um professor distincto, como é . (A7Joic•clos.) 
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O SR. AGAPJT;> nos Sà~TOS: - Procurarei, porém, esforçar-me para const:

gUll-o, c·onfiado, sobr&tudo, na ma.xima benevolencia da Camara . 

.A questão acaba de Sf'r encarada por um no,·o prisma e sob uma nova face, 

d· que se não havia ainda cogitado, pelo meu distinctissimo collega represen

tante do Rio Grande do Sul, cujo nome me seja permlttido citar, o Sr. Barbosa 

I.ima, que hontem tão magistralmente discutio a questão, prendendo a attE>n 

<;:lo d~ Camara oor longas horas. 

O SR. ;\1ALA'lUfAS GO:-IÇALVES: - Com uma com] etencia admiravel. (A.zJoia

clus . ) 

O SI<. .\GAPITO nos AXTOS: - S. Ex., estudando o projecto á. luz da Con

stituição, acabou por manifestar-se pela sua Inconstitucionalidade, chegando a 

d duzir do exame e confronto que fez de difrerentes artigos da nossa lei basica 

as segu~ntes conclusões: 

:i", o Congr so K~cional não ten1 con1petencia para Ien-islar privativamente 

sobre instrucção publica, secundaria ou suparior, senão quando se tratar exclusi

vamentl do Districto Federal; 

2•. menos competencia tem o Governo da União para impôr um estabeleci

mento arche-typo, s~>gundo o qual devam ser moldados os estabelecimentos con

_ser eres de ensino secundaria nos Estados; 

3•, muito menos competencia tem o mesmo Governo para prescrever leis, re

:..'1.thi.mentos e programma.s, r>elos quaes devam ser feitos nos Estados os exam·:os 

de prepara to rios. 

Foratn estas, em res n1o, as conclusões a que chegou . Ex. para dahi de

duzir, por sua vez, a incompetencia da amara para decretar a medida que e 

cvn$ipna no projecto em discussão. 

"\ primeira conclusão, Sr. Presidente, me parece verdadeira; não assim a 

segnn:'la e a terceira. pelo meno. em absoluto, como se acham enunciadas. 

Com effPito, do estudo reflectido das differentes disposições contidas nos ar

tigcs 34 e 35 da Con:;;tituição da Republica se e>"'ide-ncia que o Congresso Na ... 

cional não tem realmente competencia para legislar priYatl\'amente sobre instru

c~:üo publica, mesmo secundaria ou superior; s melhante competencia é com

mttm, trtnto ao Congresso Federal, como ás Assembléas estadoaes. 

::lahi se deduz incontestavelmente que, assim como a União tem estabeleci

mentos de instrucção secundaria, academias e escolas de ensino superior, da mes

ma "o•·te os E:stads podem ter e effectivamente têm estabelecimentos de en.slno 

secundario exclu ivamente seus. e ainda mais podem tambem ter academias e 

escola:· de en ino snpe,-ior. de caractPr meramente estadoal. o que realment jã 

-;e tem levado a effeito em muitas partes. como a Camara pôde testemunhar. 

Dos principios expostos .e conclue igualmente que. assim como os institutos 

fedet:aes são regidos por lei. regulamentos e decretos que emanam directamente 

dos poderes da União. a . im tambem. quanto aos estabelecimentos estadoaes. só 

os podere locaes têm competencia para decretar leis e expedir regulamentos 

ten•lentE's ao seu regular funccionamcnto. não podendo, em caso algum, a 1 niã<> 

'emharaçar o exerci cio desse direito. 
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"L'lll ll. DEPUTADO: -- Y. Ex . está raciocinando com muita logica e cla1·eza. 

O SF.. AGAPJTO oos SA"TOS:- Temos, portanto, os Estados ·e a União agindo 

<;n• um mesmo campo de acção, hal'monica e cumulativamente, mas tambem pa

:·alldla Jnente, sem que os Estados possam de qualquer fôrma embaraç;ar a 

União, (luc por sua v~z não poclerã, sob pretexto algum, invadir a esphera das 

attrilmi<;ões traçadas aos Estados. (Jiuito bem.) 

Mas, Sr. Presidente, e aqui es tá o ponto principal da questão, o campo de 

acsão E.m que vemos agir a União e os Estados terâ. os mesmos Jimites? 

Em outros termos. os estabelecimentos a cargo dos Estados, quer sejam de 

cn~ino se.cundario, quer de ensino superior, "Ozam porventura dos n1esn1os dire l

t0S, regalias e pr ivil gios que são conferidos aos estabelecimentos federaes? 

A resposta. ê obvio, não pôde deixar de ser negativa. 

Os mstitutos fedPraPs têm como campo de acção o paiz inteiro; os estabele

chllento~ estadoaes tão ~ómente a respectiYa circumscripção ten·itorial. 

Assim, os titulos confPridos por aquelles são va!idos em toclo o paiz, garan

tido o seu hv•·e cur"o em qualqu er parte onde sejam apresentados: ao passo que 

os conf.,ridos por est ·s não vão além dos limites assignados a cada um dos Es

tados. 

De tiOrte que, toda a vez que se queira alargar a esphera das attribuições 

inherentes á natureza dos institutos de ensino de caracter meramente estadoal, 

toda a "ez que se pretenda que elles gozem dos mesmos privilegias que têm os 

da União, indispensavel ê qu2 se sujeitem âs mesmas leis e regulamentos por 

que se regem os estabelecimentos fec1eraes e que acceitem as condições que lhes 

fon·m impostas pelo Governo d:;. União. 

E ' o que t emos visto e estrumas presenciando todos os dias. 

Ahi estão para provar o que affirmo as academias livres creadas em diver

so·-; Estados; ahi está a Escola de Engenharia do Recife, et~aação do illustre 

Deputaõo pelo Rio Grande do Sul, quando presidia os destinos da sua terra na

tal, e á qual por mais de uma yez se tem feito allusão, durante a pr~sente dis

Ctlssão. 

Emquanto, Sr. Presi<1ente, aquella esco!a se conteYe dentro dos limites tra

~ados ao proprio E~tado, funccionou livre e regularmente, sem que o Governo

FeJeral a embaraçasse na menor cousa. 

Desde, porém, que ella quiz ir além dos limites naturaes, deu-se necessaria

nente a inté'rvenção elos poderes da União e ella teve de modelar-se pelo esta

hE:Ie.::imento congenere federal, sujeitando-se em tudo ás leis e regulamentos qu<' 

r,·~em "- Escola Polytechnica, muito embora, no entender de seu illustre funda

dor fosse a mesma escola depois elas transformações por que 'J)assou, completa

n Ente Je/o1·mada. 

O que se dá, Sr. Presidente, com os institutos de ensino superior, ê o mesm() 

que succede com os estabelecimentos de ensino secund~rio. 

0:; Estados, como já vimos, pod·~m tel-os e effectlvamente os têm, mas os 

Estado::. não podem ter a pretenção de impõr a admissão dos seus alumnos assim 
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rret•ara.ios aos institutos de ensino s uperio r da Republica, para os quaes só o.s 

J'Oderes da Pnião têm o direito de legis lar. 

}\.Sc:m, pÕis, para Que t?nham liYre accesso aos cursos de ensino superior em 

vo.:,;a em todo o paiz os alumnos preparados nos Estados, forçoso é que os respe

C<· -'OS estabelecimentos Ratisfaçam as condições ex ig idas pelos poderes federaes. 

Dahi a equiparaç.Io ao Gymnasio Naclonal dos lyceus, gynlJHlsios e outros 

est:tll elecimentos congener es de E'nsino orficial nos Estados e até mesmo de mui

to~ 1nst itutos particu la res. 

JRso, porém, o que proya ':' Dahi se 1)0der á . pon·entura, Iogicament~ dcduzlr 

>Ql'e os poder es ferleraes estejam r ealmente inntdindo a esphera d3.S attribu ições 

tr •• çada:< aos F..stados e que o Congre3so 1 acionai esteja decretando leis de pri

, . INdo, como affirmou o illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul ? 

AbsLI~Itamente não. (,tz;oiaclos. l 

O Congresso :\'acionai na hypothese n:io legisla pa1·a os Estados, legis la ex

clusivamente para estabelecimentos federaes e para tanto é incontestavel a sua 

cor. petencia. (]_!Hito bem.) 

As leis assim decretadas ~6 accidentalmente se estendem aos Estados, que 

podf·m subtrahir-se á sua tutela, desde que renunciem tambem aos faYores e pri· 

wilegio que dPgsas lei;; d;rectamente se origi'!am. (Muito bem. ) 

Kão ha :tqut privileg!os de espec:e algum a, 1nas apenas consequencias logi

ca d~ c:ontratos livr~mente acceitos. (A.poiaclos. 

}]nc?.rada a questão, Sr. Presid~nte, EOb este ponto de vis ta. di c ri mina das 

a::;~in1 ns competencias, s~ verifica incont s tn.velen1ente que o ong1~e~so Tacio

nal, na hypothese de que se trata, está agindo restrictamente dentro da esphera 

dé suas attribuições . 

.Com effeito o •1Ue prescreYe o projecto em discussão? 

'PreC'izamcmte o proces~o que se de,·e adoptar quanto aos exam es de prepa· 

Tatorios exigidos para a matl'icula nos cu r os de ensin o superior da Republica. 

Como é, pois, qu e dn.hi se q uer concluir que o Congresso Nàcional, assim 

procPder.do, vai fe1·ir dirPitos garantidos aos Estados e. o qu e é. mais, que o pro

j E'cto n0~ t ermos em que se ach a concebido fere de frente a nossa lei basica ·r 
BnEtam estas ligeiras consider ações para qu~. r. Presidente, caia por terra 

a inconstitucionalidade opposta pelo illustr e representante do Rio Grande do Sul 

rontra o projecto que se di cute. (Muito bem; muito b m.) 

O projecto é pf'rfeitamPnte constituc'onal ; as prescripções n elle con tidas são 

11- · e..xclusiva compet~ncia. do Congresso F edera l: não ha a n1a is ligeiJ~a invasão, 

a mais simples annulla<:ão de attl'ibuições pertencentes aos Estados. (Pausa.) 

Dis<:utida e elucidada como se acha. Sr . Presidente, esta questão, permitta· 

me a Camara que passe a faze r a lg umas considerações r elativa mente á s emen· 

das apr esentadas e que SE' acham em di c ussão conjunctamente com o projecto. 

Occupar-me-hei. em prim eiro lugar, da primeira dessas emendas, a qu e se 

acha firmada pelo meu illustre col!ega, r epresentan te da B a hia., o Sr . Satyro 

r·ias. e que é a reproduc~ão ex!'!P ta da emenda j â apresen tada e debatida em 

~· diSC\15SàO. 



_. 263 

Nessa occasião tiYe de manifestar-me contra el:a e demonstrei a sua ímpro

C<·dencia em face de arl','UJnentos e factos irrecusavels. 

Posteriormente. a Ca•nara, tomando conhecimento do assumpto, manifes 

tott-se. corno devia, pe!o substitutivo apresentado pela illustrada Commissão ui! 
lnstruc..:ão I u blica, considerando-se assim prejudicada a emenda . 

. Tulgar-me-ltia. portanto: dispensado el e ,·oltar ao assumpto. se um facto que: 

me parece original, não me tivesse attrahülo a attençlo. 

L endo com attenção a emenda de <Jue me occupo, verifiqu ei que o nobr.

Dept.tado que a firma. ao passo ctue se manifesta em desaccõrdo com a maio 

ria da Commissão daquilio que é m eramente aecidental - o prazo se decla ra 

li perfetto aecõrdo na parte esse!"cial do projecto. o adiamento do exame d~c 

madureza. 

O SR. SATYRO DLAS: - Para mim o pr:1zo é questão capital. 

O Sa: AGAPIT~ nos SANTos: - Xão é, nem pôde ser. como é intuitivo. 

O Sr.. SATYRO DL.s: - E' pelo que m 2 tenho batido. 

O SR. AGAPrTo ocs SA:<:Tos : - V. Ex. S' tem batido principalmente contr:1 

" aõ!amento do exame de madureza. que d~ fôrma alguma admitte. 

8sta C. a icléa capital, :> mais é acciclental, pouca importancia tem. 

O . R. SATYRO DIAS: - ::--;ão, senhor. 

O SJ.. AGAPITO nos S<L'ITOS: - Tanto é assim, que o nobre Deputado se tenT 

oati<'lo ú·ancamente eonb·a o 'projecto in totmn. 

Com effeito, Sr. Presidente, quem tivesse hontem assistido. sem conhecer o• 

>recedentes da questão, RI) discur o do illuslre Deputado pela Bahia. não su3<

peitari~ de certo que S. Ex. é um Çlos sil?na larlos do projecto <JUe tão esforça: 

c~amente combatem, ch~'ganno a fazE'r um appello á Camara e IPdir qu e, ou s;, 

acabas~e de uma vez com a madureza, ou não se permittisse mais o SE'U adia

In(,nto. 

E' c1ue S. Ex., deixando-se arrebatar pe!o calor ela discussão. se esquecera. 

en tão dE' que apenas a~Rignou o projecto com rest7;cc:6es, quanto ao p>·azo, quan 

d.:o a meu ver, deveria ter-se declarado venci elo. 

Haveria assim mais coherencia e despertaria menos a attençio publica a 

alti tude que posteriorment<> assumio S. Ex. contra o projecto, do qual era tam

bem um dns signatario>'. 

Semelhante facto actuon tanto no meu espírito que procurei estudar melhor 

a emenda e. E'Stabelecc!ldo um confronto detido entre os t ermos em que se acha 

enunciado o projecto e; os da emenda, cheguei á conclusão de que o illuslrada 
. ' 

re: resentante da Bahia, na apparencia, se mo·tra em cl esaccôrdo sômente quantcl 

'lo prazo, ma na realidade S. Ex. é radicalmente infenso ao projecto, que pre

tende matar de vez, mal disfarçando o seu intento a habil redacção que deu 

;1 emenda. 

O Sa. SATYRJ DIAR: - Exactamente o que quero é matar o projecto; nã,, 

pretendo outra cousa nem ha nis~o habilidade nenhuma_ 

O SR. AGAPITO nos SA~TO~: - Acceito a declaração de Y. Ex .. a qual nãc> 

é mais elo quP a confirmação do que tenho até aqui affirmado. 
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E ~e assim é, effectivamente, sobrada razão tinha eu quando declarei qu•• 

o nobre Deputado devia ter-se declarado venci.llo e não assignar o projecto sim 

plesnHmte com. n~st?·icçõesJ qna.nto ao p·raao. 

O SR. SATYRO DIAS: - Mas o projecto só contém um artigo; combatido est•· 

artL-:'o, o que é que eu a:dopto no projecto? 

O SR. BRrcn FILHO: - Logo, V. Ex. devia ter-se assignaclo vencido. 

(;SR. SATYRO DL\S:- V. Ex. (CliTigincl,o-se ao&>·. B1·ici-o 'F-ilho) sabe por 

qu.- não assignei vencino? E' porque não quiz contesta r as considerações que pre

cedem ac projecto e com as quaes estou ele inteiro accõrdo. 

O SR. BRlClO FILHO: - Se não quiz contestar as considerações que prece

clen, ao projecto e se está de accõrdo com e lias, razão de mais para accei tar u 

projeclo: 

O S><. AGAPI<o nos SANTOS: - E quando mesmo, Sr. Presidente, a confis

sã.l do illustre autor da emenda não tivesse vindo conformar os conceitos que 

tenho até aqui e·xternaclo, eu teria ainda para corroborai-os um facto importante 

rara o f)ual não posso deixar de chamar a attenção da Camara. 

O projecto CJlH" se discute faculta o rlireito de fazer exames parcellados, não 

s.> âquelles que já tenham sido approvados em alguma das matarias que consti

tuem o curso de preparatorios, como áquelles que iniciarem e cencluirem seus 

<·xame~ dentro do prazo estiJ)ulado no projecto. 

Ora., a Camara, melhor do que eu, conhece o grande numero e a importan

cia das materias que se exigem para a n1atrioula nos eursos de ensino superior 

E'. portanto, está, mais do que eu, habilitada para declarar se um alumno póde 

em poucos mezes preparar-se convenientemente )>ara fazer conscientemente o 

exame> el e todas as disciplinas que comprehende o curso de preparatorios. 

O SR. SATl:RO DIAS:·- V. Ex. não tem razão. 

O Sr<. AGAPJTo nos s .,Nros · - Tenho razão de sobra. 

O SR. SA'l:YRO DIA-S: - P<1rdão, não 8e trata de poucos mezes, mas do prazo 
t 
de dez annos. Pois alumnos que ostão se preparando, ha dez annos, ainda que-

rl\m Jnais quatro. 

O Sn. AGAPITO D.ls SANTOS: - Mas V. Ex. confund~. parece que proposi

talmente, as co usas. O projecto nada tem com os prazos até aqui concedidos; e 

tar.tr. é assim, que se facultam exames parcellados, mesmo âquélles que rugora 

it :ici:t re •r. o curso de preparatorios. eomtanto que sejam elles concluídos até 1904. 

O que não l"e comt're>hende é pretender a emenda que se ini·cie e se conclua. 

dentro tle poucos mezes, todo o curso de prepavatorios . SemeThante exigencia é 

tãG absurda que não perderei mais tempo em combatel-a. 

Eis, Sr. Presidente, a razão por que desde a &• discussão me tenho sempre 

hHlido francamente contra tal emenda. 

Jã uma vez disse e a inda hoje o repito: Nada mais prejudicial do que os 

prazos excessivamente cm:tos, tratando-se de ·materia de tanta J"elevancia, como 

a qu ~ ''e discute. 
Com effelto dous males g-ra.vissimos resultam daJ~t. Quanto ao a lumno, a 

impossii.Jilidade material de habilitar-se para fazer um exame consciencioso; 
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quanto â commissão examinadora, a necessidade d e condescender, approvando 

alumnos que nada sabem, po1·que não se lhes deu o t empo necessario para que 

se pude~sem preparar con venien temen t . 

O . R. ATYRO DIAS: - O Gymn:~.sio do Ceará estâ equlpar·ado? 

0 !;!J< • .-\.GAPITO DOS ANTOS: - 0 LyceU do eará Stâ e<IUi)>arado, h a mui

to tempo, ao Gymnasio ).'acionai; talvez mesmo antes que o fosse o Gymnasio 

é:a Bahia. 

O SR. SATYRO DIAS: - Está fazendo a seriação das materlas? 

O Sn. • GAPJTO DOS SANTOS: - Acab0l de declarar a v. Ex. que o LyceLJ 

do C•arâ está lkrieitamente equiparado ao Gymnaslo !'!acionai e, em vista ela 

minha .lecla1·ação me parece ocio8a a pergunta. Entretanto accrescentarei mais 

que no estabelecimento cl!' ensino secundario mantido pelo Governo elo Estado 

que rt!presento se obse1·vam rigorosamente o mesmo programma e o mesmo ho

rario do Gymnasio Sacional, sendo perfeitamente identico o plano de ensino. 

O !;R. SATYRO DIAS: - Desconfio que l ã não estão fazendo co usa séria; pois 

r.ãc- .: cri v I que um estabelecimento equiparado queira exames parcellados. 

O sn. AG,PJTO Dos ANTOS: - Desculpe o nobre collega, o que não é cousa 

s~J'ia é a dE-sconfiança infundada ele V. Ex. Demais, eu ainda não disse, - ap

p alh1 pa~a a )lrop1·ia amara, - que o Lyceu do earâ. quer exames parcellados; 

n•tcla, pois. justif!ca a insinuaç:ão que V. Ex. acaba de fazer. 

O Sk. FRA::-iCISCO SÃ : - ).Tem nós somos representantes ela Co.ngregação 

d·> )Jyceu do Ceará. 

O SR. AG.,PITO DO:;: A:<-ros:- Perfeitamente. E eu aproveito o ensejo para 

d eo:: lru·ar â Cama r a que não é meu costume guiar-me por in plrações alheias. 

Tenho. de longa data, opinião formada sobre o assumpto e quanto tenho 

à>t.> sobr e a materia m discussão, obedece tão sómente As minhas convicções 

J>essoaes. (Muito bem.) 

O SI<. ATYno nus: - ~'i em eu o contesto. Pareceu-me apenas que o Gym

ll '!sio do C arO. n:io estâ preparado para a equiparação. 

O R. AGAPI'ro D:>S SA 'TOS: - Suspeita perfeitamente infundada e que o 

actc do Gover·no da União, concedendo a quiparação em vista elas provas exhi

!.ndas, <oestroe complet-am<>nte. (Al>oifulos . ) 

E r.ara te1·minar de vez o incidente, repetirei mais uma Yez: O Lyceu do 

Ce~rá nada tem com o meu modo de ,·er e de pensar sobre o assumpto que s~ 

discute; e quanto á maneira por que estâ sendo ali i executada a reforma ele en

sino posso declarar á amara que nem mesmo aqui na Capital Federal ella' 

tem tido mais rigorosa e mais fi I execução. (Apoiaclos.) 

Os apartes successivos, ·r. Presidente, com que tem sido de continuo ln

teii'Ompido o m&u discurso, desviaram-me completamente do assumpto. 

R eatando. pois, as mlnhas idéas, direi hoje o que já tive occaslão de dizer 

ua otttra vez: Pr!'firo que seja rejeitndo o projecto a ter de vel-o modificado de 

manpiJ•a a JO·"io poder produzir os beneficos resultados que elle tem em mira. 

Quanto A em<>nda offerecida pelo lllustre representante de S . Paulo, o Sr. 

v Ior~ano de Moraes. me parece que e lia não póde ser accelta, po-rque se resente 
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do mesmo defeito que tem o projecto primitivo, cuja substituição a Commissão 

.:Pve de pro pôr e a Caruara já acceitou . 

C:om effeito, -concebida em termos vagos, ella não estabelece prazo a lgum, 

pel'> contr ario faculta os exames parcellados indefinidamente . 

. ss:m as duas emendas -aprese.n tadas occupam os dous extremos opposcos: a 

prl!neira nega ab~olutan1ente qualquer prazo, a segunda não limita prazo algum. 

Slo. pois, iguahnente defeituosas e como a prin1 eira, deve ser a outra tam

ben: rejeitada. 

'l'erC?i agora, Sr . Presidente, d e occupar-me, embora li geiTamente, dos argu

mentos adduzido~ contra o projecto e que se podem reduzir todos a dous. 

Allega-se em primeiro lugar que o projecto é um attenta:do contra a reforma 

de ensino vigente e conseguintemente contra o exame de madureza. 

E', Sr. Prc~idente, o mesmo argumento a presentado , debatido e refuta do 

por occasião da 2• discussão do projecto, on de ficou demonstrado que elle nem 

de l&vú attenta contra a mesm:t r eforma, facu ltando apenas durante prazo '!imi

litdo a continuação dos exames parcellados. 

O Sr:. SATYRO DIAs: - D esmoraliza-a profundamente. O melhor é acabar

n:os com o exame de m adureza, tenhamos a coragem de fazel-o. 

E' só dizer: fica abolido o exame de madureza. Ficare~ assim· satisfeito . 

0 SR. AOAPITO DOS SANTOS: - V. Ex. não tem razão. F.m primeiro Jogar 

o projecto não impõe, faculta apenas os exames parcellados. 

Accresce que as im se externando, o nobre Deputa do es tá em contradicção 

manifesta com o que anteriormente tem dito. 

Discutindo-se a questão, tenho ouvido V . Ex. por ma is de uma vez decla ra t· 

que o estabelecimento de ensino officiai da Bahia está perfeitamente equipa rado 

ao Gymnasio Nacional . e que já conta alumnos inscriptos, salvo engano, no 

4• anno do curso integral. 

O SR. SATYRO DJAS: - E' verdade; e não t êm medo da madureza. 

O Sn. AGAPlTO DOS SANTOS: - Pois bem; si apezar de todos os inconvenientes 

c contra-tempos que tem figurado o nobre Deputado, como resultantes do atlia

mento do exame de m a dureza, a reforma tem seguido na Bahia o seu curso 

natural , de maneira que o curso integral está funccionando regularmente desde 

o primeiro ao quarto anno. forçoso é confessar qu e o projecto nem de leve f ere 

a reforma, cujos effeitos não poderá certamente embaraçar ( apoiados; mnito

bem.) 

Accresce que o mesmo que se dá na Bahla, se observa no Ceará, onde a 

reforma está em plena execução até o 4• anno inclusive, e o mesmo natura l

mente ha de dar-se em muitos outros Estados. 

O SR. BRICIO FILHO: - Perfe itamente. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Prova ainda que sã:o infundados os r eceios 

do illustrado r epresentante da Bahia, o facto de j á haver bacbare is em sciencias 

e lettras, la ureados a pós exame de m a dureza. .E', pelo menos, o que me tem sido 

affirmado constantemente e ainda não ha muitos di a s foi aqui confirmado [JOr 

um dos illustres r epresenta ntes de Minas. 
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O SH. EDUARDO PIMENTEL: - Ainda este anno se formaram alguns. 

O SR. SATYRO DIAS: - Eu não conheço nenhum. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - O que nada prova nem póde destruir as affir

mações em contrario. 

Estã, pois, demonstra do, Sr. Presidente, que a reforma de ensino em vigor 

apezar dos exames parcellados, vae seguindo seu curso natural ; e que, portanto, 

é improcedente a allega.ção de que o projecto mata a r eforma. ( LlpoiC!dos.) 

O SR. SATYRO DTAS: - Mata, desmoralizando-a aos poucos. 

O SH. AGAPITO DOS SANTOS: - V. Ex. assim o quer, mas os factos prova m 

o contt·ario. (Muito bem. ) 

O outro a r gumento, a que se soccorrem os que são infensos ao projecto, e 

que por muitos é CCinsiclerado argumento - Achilles - é o modo por qu actua!

menle se fazem os exames parcellados. 

O SR. SATYRO DIAS: - E que ninguem me contesta. 

O Sn. AGAPITO DOS SA..'ITOS: - ::\'ão se vexe o meu illustrado collega, deixe-me 

concluir o meu pensamento. 

Dous casos citou o illustre Deputado pela Bahia. 

O SR. SATYRO DIAs: - Dous Lypos. 

O SR. AGA.PITO DOS SA !TOS: - Acceito o aparte. Dous lypos foram aqui 

citados pelo nob1·e r epresentante da Bahia - o de um estudante que para fazer 

exame ele latim aprendeu apenas a l êr e traduzir materialmente as dez primeiras 

linhas dos dez primeiros capítulos ela !lidC! c~e Jl g1"ico1C!; e ... 

O SR. SATYRO DrAS: - E é este o systema elos exames actualmente. 

O SR. AGAPITO DOs SANTOS: - ... e o ele um outro estudante 1ue conseguiu 

recitar ele cer um ponto ele chorographia do Brasil, mas que não soube no a tlas um 

só dos differentes Estados. 

A estes factos, Sr. Presidente, eu opporei, por minha vez, outros que de

monstram incontestavelmente que os mesmissimos processos estão sendo fielmente 

oose1 vados nos decantados exames de madureza. 

itarei em primeiro Jogar o facto ·at:ontado pelo distincto r epresentante do 

Rio Grande elo Sul, o Sr. Barbosa Lima, que ainda ante-hontem a[firmou aqui 

que um alumno foi approvado em exame de mad.ureza sem conhecer mesmo o 

alphabeto grego, que, entretanto, é um dos preparator:os exigidos pela nova 

reforma. 

F acto, porém, mais grave, Sr. Presidente. já tive occasião de denunciar 

desta tribuna - o de alumnos approvados em exame de madureza, quando alilí.s 

tinham r velado a mais completa ignorancia até mesmo da lingua portugueza! ... 

O que provam estes factos? Que os vicios apontados pelo nobre represen

tante da Bahia contra os exam s parcellados são communs a toda a sorte de 

exames, até mesmo aos de m adureza. 

o SR. SATYRO DIAS: Não discuto casos, discuto systemas, eu os comparo. 

adop tand<> um e condemnando outro. 

O Sn. AGAPITO oos SANTOS: - Entretanto, pa r a condemnar os exames par

cellados, V. Ex. citou factos i denticos aos que tenho apontado e que têm sido 
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nobre Deputado que faça uso das mesmas armas. 

Demais, Sr. Presidente, não comprehenào por que se condemne hoje com tanto 

desdem o que a tê hontem se adaptou com geraes applausos. 

Quantos nesta Camara têm um titulo, uma carta, um g-rão scientifico qual

quer. aprenderam certamente pelo mesmo systema de ensino que hoje desdenham 

os adeptos da nova reforma; e entretanto não só conseguiram preparar-se van

tajosamente para os ctrrsos de ensino SUI>erior, mas tambem habilita•·-se para 

a luta pela vida, prestando muitos ainda agot·a os mais relevantes serviços á 

Republica e á Patria. 

O SR. RA:-IGEL PE~TANA: - Jão é 1·azão. 

0 SR. AGAPITO DOS SANTOS: - ")<ão sei por que. 

O SR. SATYRO DlAS: - Esse sysrema executava-se anteriormente com certa 

decencia; mas agora, sabe o nobre Deputado como as cousas se fazem. 

O SR. AGAPJTO nos SANTOS: - Registro o aparte de V. Ex. Assim o defeito. 

como se quer fazer crer, não é do systema e sim da sua pessima -execução. 

Realmente, Sr. Presidente, todos os viciaR e defeitos apom.ados contra os 

exames parceJ:ados são communs ao exame de madureza, e a razão é bem simples . 

.E' que perante as commisões examinadoras mais do que o saber e as habi

litaçõ s do alumno valem os canões de empenho; é que nas notas ele approvação 

influem pode1osamente a interven~;ão sempre nefasta dos governos e até mesmo 

a politica, que tudo asphyxta. 

Xão e clev , portanto, por este motivo condemnar os exames parcellaclos. 

Mas, durante a renhida discussão que tem provocado o projecto. por mais 

de uma vez, Sr. Presidente. eu renno ouvido cit:u, para provar-se a excellencia 

da reforma, os beneficos resultaaos que clla está produzindo na Allemanha, na 

F1 ança e en1 muitos outros paizes. 

E' o nosso defeito dominante. Tudo quanto se faz, tudo quanto se vê no 

estrangeiro. nos parece excellente; e assim tudo vamos importando, sem inquirir

mos si se adapta aos no sos habitas, ao nosso meio, ã noss<'. educação. 

Não conheço, Sr. Pre idente, erro mais grave e ele conseauencias mais funes

tas; e. entretanto, nelle incidimos constantemente. 

Mas quem nos poderá dizer quanto tempo nã_? foi preciso para que nesses 

paizes produzisse lisongeiros resultados o systema de ensino ultimamente ada

ptado entre nós? 

O que posso affirmar, é que elle póde ser muito bello e fecundo em tbeoria, 

mas na pratica é de effeitos negativos e completamente esteril. 

O SR. SATYRO DIAS: - Como affirma is.o prt'viamente? 

O SR. AGAPITO nos SANTOS : - Os factos o têm demonstrado. E si nlto é 

assim, aponte-se o que já produziu entre nós a reforma. 

O SR. SATYRO DIAS: - Qual a reforma. que estã funccionando? 

O SR. A.GAPJTO nos SA,.,TOS: - Sabe-o V. Ex. melhor do que eu - a de 1 90. 

O SR. SATYRO DIAS: - ::-Jão estã em vigor. 
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O -su. Ae>APITO DOS A.."TOS: - Provei o contrario com a propria confissliq 

de V. Ex. ; não pos•o estar repetindo sempre os mesmos factos. 

O Stt. GUEDELHA ~IOURÃO: - Já temos bachareis maduros. (Ri o.) 

O SI<. AGAPITO DOS SANTOS : - Rei ve-me, Sr. Pr-esidente, V. Ex. as digres;

sões, a que inevitavelmente me arrastam os apartes com que insistentemente me 

tem ,honrado o nobre Deputado pela Bahia e que me tem f eito Ir mais longe do 

que era meu proposito. 

Antes de terminar, porém, quero mals uma vez demonstrar á Camara que 

'-' adiamento da madur·eza é um facto que s impõe, e que a reforma e..'< cutada, 

como ella estã sendo, só pôde aggravar as tristíssimas condições a quem tem 

chegado a nossa instrucção secundaria. 

Para provai-o não preciso fazer grande esforço, bastar-me-ha ligeiro e 

rapid!J exame do actual programma de ensino official. 

Preste-me a Camara por mais alguns instantes a sua preciosa attenção: o 

assumpto de que me occupo bem merece. 

O SR. Blltcro FtLHO: - E V. Ex. o tem discutido perfeitamente. (;lpoi(tdos.) 

O I<. AGAPITO DOS SANTOS: - Simples bondade d& V. Ex., á qual, ent.re

tan to, me confesso gratv. 

Jã na 2• discussão. Sr. Presidente, tiv& de referir-me ao programma de 

ensino official ultimamente adnplado, mas sinto necessidade de voltar ao assum

pto mais uma vez, porque o reputo de maxima importancia. 

Começa o curso integral pelo ensino de cinco materias. cujo numen> já no 

terceiro anno se eleva a nove; e assim continúa sen1pre em progresso crescente 

até o numero de doze materias por anno, inclusive as re,;sões. 

Ora, ao passo que o alumno se ,.ê em um mesmo anno sobr~arregado com 

o estudo de tantas materias, esse estudo, em r gra geral. é ministrado apenas em 

tres horas por sen1ana, no maxin10. 

Abrem apenas excepção á regr·a c:tada o estudo de francez e da arithmetica 

que, no primeiro anno, é feito em quatro horas por semana; e o de physica 

e historia natural, para o qual se de tinam cinco horas por semana nos dous 

ultimos annos C!o curso. 

Xestas condições, Sr. Presidente, tendo-se em attenção o tempo por demais 

limitado para o estudo de tantas e tão complexas materias, que result.aclo poderã 

obter-se? Os factos que respondam por mim. 

O SR. SATYRO DIAS: - E' i nu til argumentar com o programma elo Gymna~io 

::-l'alcional : na Bahia não o adoptamos 

o SR. AGAPlTO DOS S.\NTOS: Oh! ... :\Ias é·condição si11e qiLn non imposta 

pelo Governo nas equiparações ao Gymnasio Xacional. 

UM SR. DEPUTADO: - V. Ex. estã entrando no regimen da liberdade, ele que 

se occupou o illustre representante do Hio Grande elo ui. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Jã me manifestei sobre o assumpto na prl

_neira parte do meu discur·so e mostrei que os estabelecimentos ele nsino secun

daria no Estados têm que sujeitar-se necessariamente ãs leis e regulamentos 
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que regem os estabelecimentos congeneres federa.es, quando queiram vozar dos 

mesmos privilegios e prerogativas concedidos a estes. 

A acceitação, pois, elo programma elo Gymnasio Nacional, imposta PE·lo 

Governo da Un ião, é uma das condições que os Estados não podem recusar. 

O SR. SATYT<O DIAS: - 1'\a Bahia não é assim. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - E' que a Bahia não cogita de preparar al umnos 

para a matricula nos cursos superiores, trata apenas de dar-ll1es o en s ino 

integral. 

O SR. AGAPITO DOS SA !Tos: - Mas nesse caso a equiparação não se darfl. 

Voltando agora ao ponto, Sr. Presidente, da questão que discutia, insisto 

sobre a impossibilidade da execução da reforma, e as ligeiras apreciações que 

acabo de fazer, relativamente ao provramma el e ensino que della emana direcla

mente, demonstram irrecusavelmente as minhas affirmações. 

Assim, Sr. Presidente, eu lembraria aos distinctos collegas que se mostram 

tão enthusiastas pelo novo systema de en~ino, que em vez ele combater o pro

jecto que se discute, que é completamente inoffensivo, procurassem antes modi

ficar a reforma que pretendem impõr-nos, tornando-a uma cousa mais sérii!. e 

mais acceitavel. (A1Jo·iaclos.) 

Creio, Sr. Presidente, ter destruido todas as objecções levantadas contra o· 

projecto (apoiados), e ao concluir peço á Camara que reflicta muito e muito 

antes de conclemnal-o. 

O projecto, como já disse, é de importancia trancendental e no momento 

actual é a unica medida que póde conjurar a crise aguda que ameaça anniquilar 

de todo a nossa instrucç:ão secunda1·ia. 

Assim, pois, eu deixo a tribuna intimamente convencido de que ainda uma 

\'E'Z a Camara manterá o seu voto, manifestando-se com a mesma inclependencia 

c elevado criterio, por que o fez na 2' discussão. 

Quanto a mim cumpri o meu dever; a Camara que cumpra o seu. (Muito 

be1n .; 1nuito bent. O o1·aclor é vivante .. !te CllH~Jn·im,entado 7Jo1· 1n.uitos collegas 1n·e

sentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 31 DE JULHO 

O Sr. Miranda Azeveao vem á tdbuna em defesa do pro jecto em de
bate, apezar elo nobre Deputado, que por ultimo fallou sobre o assumpto, já 

ter responilido cabalmente ás objecções levantadas pelos illustrados represen

tantes do Rio de J ane iro e Rio Grande do Sul que, com a eloquencia e illustração 

c:ue· lhes são peculiares, impugnaram a prorogação elo prazo para exames parcel
lados de ma terias preparatorias. 

Vem trazer novos argumentos, convencido ele que não será vão o seu esforço. 
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O illustre Deputado Sr. Barbosa Lim3. apontou o perigo da interven.;ão da 

União em materia de ensino de preparatorios e procurou, em seguida, demonstrar 

a inconstitucionalidade do projecto. 
O orador se firmat"á na Constituição Republicana, nos mesmos principios c&.r

deaes que el la estabelece, citados por S. Ex., para sustentar a constitucionalidade 

do proj cto em dis>:Jussão 

Os §§• 2o e 3o do a~ t. 35 do nosso codigo basico demonstram, de modo 

claro e preciso, o nenhum fundamento da argumentação do representant rio

grandense. 

A funcção de animar o desenvolvimento das lettras e das artes, de crear 

instituições de ensino, póde e deve ser exercida cumulativamente pe:os Estados 

e pela União. 

A experiencia tem demonstrado que todas as tentativas de reforma de ensino 

para adopção ele medidas que parecem boas, mas que são decretadas em momento 

inopportuno, em vez de trazerem beneficios, prejudicam a marcha normal do 

ensino publico. 

O orador não é suspeito á liberdade do ensino, pois desde os seus tempos 

academicos, que recorda com saudades, pot· -ella se bate. 

A decadencia do ensino secundario no Brasil data da reforma de 1868, decre

tada pelo então Ministro do Imperio, Conselheiro Paulino de Souza, ·reforma, 

aliás, insprrada nos bons principios e nas sãs doutrinas, que procurava tornar 

rigo rosas as provas necessarias á matricula nos cursos de ensino superior. 

Mas, decretada, sem o preparo preciso, medida tão patriotica degenerou, pro

duziu effeitos contrarios áquelles que se esperavam. 

O decreto de 19 de Abril contribuiu para a decadencia do ensino superior. 

Kão precisa repetir o que j á foi dito pelo nobre representante fluminer.se, 

a respeito ela reforma que decretou a libercla:de do ensino que, não obstante ter 

obedecido aos mais patrioticos intuitos. não produziu, tambem, os resultados 
que e1:am para desejar. 

Depois dessas reformas, tivemos a de Benjamin Constant. â qual se applica 

J?erfeitamente a critica, sobre a inopportunidade, pelo orador feita ás outras 
duas. 

As condições da sociedade e do ensino não eram ainda propicias a reforma 
da instrugção pelo systema de ensino integral. 

Diz-se qt!e a decadencia do ens ino provém da benevolencia dos examinadores 
nos exames parcellados. 

Este argumento póde ser applicado lambem ao systema da madureza; a 

benevolencia dos professores tanto póde ser prejudicial a um r-egimen como ao 
outro. 

Ha ainda uma outra face ela questão que não foi aventada e que merece 

t'efiexão por parte da Camara. Kão será, por acaso, monopolio dado aos prepa

rado res de exa mes de madureza, com prejuizo da numerosa classe dos profes

sores, e sa equ ipa ração de estabe!ecimentos particulares aos institutos ele en ino 
official? 
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O nobre Deputado rio-grandense impressionou vivamente o auditor;o, quanJo 

advogou a extincção das academias de ensino superior. 

Si ás faculdades superiores fosse r etirada a subvenção que usufruem, teria-· 

mos, não o desenvolvimento ideal do énsino que o illustre Deputado imaginou, 

mas a treva, o obscurantismo. 

S. Ex., :evado por preconceito da escola philosophica a que está filiatlo, 

aclvoga urna causa que, uma vez acei ta, concorreria, mais do que gualquer 

outra, para a depressão do ensino. 

A um aparte do Sr. Bueno de Andrada, responde o orador que a obtenção 

ele um titulo scientifico não é privilegio concedido á burguezia., nem tem o uni co 

merito de li~onjear a vaidade dos que o obtêm. 

O antigo systema ele estudos produziu aqu i e na EurotJa, ua politica, na 

sciencia, nas artes, homens eminentes, respeitados pelo seu saber e entdiçào. 

Mostra que o systema que melhor fornece ao espírito e á intelligencia htrmana 

os dados necessarios para librar-se mais tarde nas leis do r aciocínio e poder 

acloptal-os e forçai-os á experim entação elo labot·ato rio, e clahi tirar as consequcn

cias que vêem fecundar, tanto na scienci::t como na socio~ogia, con1 os seus fructos 

beneficos, é precisamente o elos estudos classicos. 

Basta citar o nome ele Pastelll·, filho legitimo da Escola Normal france~a. 

que pócle ser considerada o typo elos estudos classicos. 

Condemnar o systema adoptado até hoje, levar por conta ele seus defeitos 

a deficiencia dos seus executores, é fornecer at·mas com que poderemos lutar 

contra aq uelles que, objectanclo, dizem que o systema integral é a salvação tio 

ensino publico no Bra~il. 

Deve, no emtanto, declarar qu e, representando o elemento chamado conser

vador, na reforma da instrucção, nii;o é 'contrario nem contesta os beneficios que 

nos pôde trazer, para o levantamento do nível da instruc.ção publica, o systema 

de madureza: 

A arg·umentação do orador apenas gyra em torno da opportunidade da me

dida. 

Não vem propõr a extincçãu elo systema integral ou do systema de madu

r eza; mas justificar o seu voto em favor elo projecto, pedir que se dê um espaço 

de tempo, em que, agitada a questão, nos es tabelecim ntos de e nsino, na im

prensa ou na tribuna, se constituam os elen1entos necessarios para que a reforma 

se torne opportuna e produza os desejados beneficios. 

Si nesse sentido fez algumas considerações relativamente ao systema antign, 

foi por obedecer á orientação que á discussão trouxeram os primeiros propugna

clores do projecto. 

O honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa Lima, da vez 

ultima que tão brilhantemente prendeu a attemção ela Camara, referiu-se á 

liberdade. de profissão que pretende estar garan tida pela Constituição; contra

riamente ao que affirma S. Ex. pensa o orador, porque o texto da Constituição 

nlo p6de ter a interpretação que S. Ex. lhe quer dar, apezar de sua grande 

illustração, exuberantemente provada. 
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Volta a este assumpto porque foi chamado quasi nominalmente por S. Ex. 

ao debate. 

O orador appellou para a corrente historica e clisse que tanto não era exact<~. 

a interpretação que se lhe queria dar quanto dos ll.mtctes se pôde constatar ·a 

rejeição, por grande maioria, em diversas discussões, elas emendas que procura

vam firmar essa doutrina, estabelecendo-se o principio de que seria, como no 

antig-o regimen e como em todos os paizes civilizados, a liberdade profissional 

sujeita a diversos regulamentos, tal como acontece nos Estados Unidos e na 

liberr ima Suissa. 

Embora acoimado ba pouco ele retrogrado, irá. ao ponto de pedir á Camaru. 

que, de uma vez para sempre, elucide este importante ponto de doutrina. 

Sustentanclo que as restricções á liberdade profissional são necessarias comu 

garantia da propria sociedade, não pretende defender o privilegio elos que adqui

riram um titulo official, mas os direitos dessa mesma sociedacl.;, contra os indi

viduas que a exp:oram. 
Cita, a proposito, os Estado· Unidos e a Ing·Jaterra, e não será em vão que 

appellará para as perturbaçõ"~ sérias que na nos~a dela social paliem advir 

dessa interpretação larga, antinomica elo espirito ela Constituição, no sentido 

que lhe quer dar o nobre representante pelo Rio Grande elo Sul. 

A convite elo Sr. Presidente, o orador interrompe o seu discurso, afim ele 

se proceder á votação das materias constantes da ordem do dia. 

O Sr. Miranda Azevedo (contint,anclo) trata ela questão ela liberdade 
profissional e mostra que ella eleve ser de vez esclarecida por um projecto ele 

lei tendente a fazer cessar as perturbações que a respeito se notam em varias 

Estados. 
Depois, voltando ao assumpto propriamente do projecto, diz, de accõrdo com 

o Sr. Barbosa Lima, que o problema elo ensino é religioso por uma face. social 

por outras e, dirá ainda, politico por todas. Sob o ponto ele vista religioso. com

prehende-se que os que conhecem a força que têm na sociedade brasileira aquel

les que, pela tradição, são senhores da consciencia e ela moral da familia 

brasileira, procuram combater a intervenção do Estado ou a tutela do Eslo.do

na organização e nas fiscalização dos systemas adaptados para a · instrucção. 

O orador é ele opinião, porém, que devemos manter o que existe em materia 

de instrucção, porque devemos considerar a tradição e as instituições cujos resul

tados beneficos temos colhido. Nãq teme que a conservação do actual padrão 

scienlifico e litterario, do qual temos por tanto tempo gozado e que, em vez de 

trazer peias para o seu desenvolvimento, tem concorrido para dar força e J)'lra 

robustecer a instrucção e o nivel intellectual brasileiro. 

Deve ainda por outro lado, ser considerada a vantagem d defendermos 

com certo amor esta organização typica, a unidade que se nota na organizaçlo 

dos diversos institutos de ensino superior, existentes· nos Estados. 

Vae nisto o lado politico da questão: si não estamos completamente adapta

dos ao systema do Governo que adaptamos. si, ás vezes, pela falta de unidade 
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na legislação, vemos que a União fraqueia e os sentimentos de confraternidade, 

de unidade de Nação, se acham mais ou menos apagados, não devemos quel>rar 

ainda um dos vínculos que unificam a Patria Brasileira. 

E embora temporariamente, como um período de evo luç;Lo, de experiencia, 

mantenhamos estes laços de unidade pelos institutos superiores de instrucção, 

ajustemos, ao menos por este lado, estes sentimentos. 

Respondendo a um aparte do Sr. Barbosa Lima, diz o orador que o espírito 

de unidade que se nota na Arnerica do Norte não é um acto de tão curto período, 

como o nosso ; o seu collega ~abe bem como ali i se organizou a Federação: dez 

annos depois esta forte união que hoje se nota, a nossa evoluão historica 

foi outra e, port tnto, não encontra motivo para de momento dispensar o g rande 

recurso a que se referiu. 

Legtsiar, manter !-Jd.r:tllelamente estabelecimentos de Jnstrucqão, quer nos 

Estados, quer na União, com regulamentos prop!'ios, não é intervir nos .i!Jstados; 

o seu collega mesmo, como Governador ele Pernambuco, all i creou uma escola 

de engenharia, S. Paulo tambem possue outra e o Rio Grande do Sul tem diver

sas escolas livro..,. 

O papel da União não é outro senão estabelecer certas garantias e con

dições. 

Ella não pócle, por exemplo, determinar que o engenheiro diplomado por um 

Estado não possa t:xerceJ· nel~e suas fu11cções; o que ella deve exigir, para ser 

elle reconhecido, é que preencha certo numero de condições que estabelecer, e 

nesta conformidade nem a Constituição, nem a pra_tica p.robibem a creação de 

academias catholicas e protestantes, ou universidades comtistas. 

No seu modo de vêr, tem u dever de defender o inte resse publlcu. 

Não só o medico. como citou o seu collega, mas o engen heiro, o piloto, a té 

mesmo o gu ia de uma locomotiv>L, · ne11hum delles deve exercer suas funcções 

Eem que preencha certas formalidades. 

Não encontr>L procedencia na argumentação de seu collega, quando pensa 

que teríamos necessidade de Yotar muitas leis e ainda assim nada mais fariamu~ 

do que preencher uma funcção que é commettida ao Corpo Legislativu. 

Voltando ao assumpto, continúa convencido de que presta um servicv r ele

vante ao se.u paiz, e aos princípios de sua unificação, votando pelo projecto que 

proroga por quatro annos a expet· iencia definitiva dos exames de madureza. 

Demoli>·, pelo gosto de demolir, não é uma cousa que mereça a consagração 
do Corpo Legislativo. 

Pugnar pela liberdade do ensino em toda sua plenitude, pela elevação dos 

estudos entre nós, é dever dos republicanos, mas cuidar, antes de tudo, ela bõa 

orientação scientifica ele accôrdo com a tradição, é dever que eompete a todos 

nós. (Muito bem; m1tito bem.) 

O Sr. Val·o is de Castro: -Sr. Presidente, na hora a deantada em que 
vão os trabalhos desta Casa, breves e muito sucintas serão as considerações 

que tenho a expencler a proposito do projecto em discussão, pois os oradores 
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que têm-se occupado do assumptu, deram-lhe todu. a amplitude 4.ue elle merece. 

Trata-se de facto de questão que entende muito de perto não só com a vida 

social, mas tambem com a vida política de nossa Patria. Seria um Jogar commum 

0 dizer-se que a educação ,faz o homem e habilita o cidadão para gozar dos 

rructos da llberdade politleu. Vê-se, porlanlu, quo é um problema que não póde 

escapar ás cogitações do homem de Governo, e pela sua natureza e consequen

cias, qu-e deve produzir, entra na competencia do Estado. 

As discussões que têm-se levantado em torno do projecto, constituem a pt•ova 

cabal da importancia que o Congresso liga ao assumpto. 

Ouvimos a palavra autorizada do illustre representante pela Bahia, que 

tan tos serviços tem pres tado á instrucção publica do Brasil (muito bem) ; fallou 

sobre a questão o austero democrata brasileiro, digno representante do Rio de 

Janeiro, ambos apregoando a excellencia do exame de madureza. Arrebatada pela 

magia e pelos encantos da palavra ao serviço de um dos mais luminosos t-alentos 

desta Casa, a Carnara acompanhou o desenvolvimento da questão sob a nova 

Cace que lhe foi dada, sob o novo aspecto que lhe imprimiu o illustre represen

tan te pelo Rio Grande do Sul. 

A competencia elo nobre representante do Ceará e a do meu distincto amigo 

e illustrado collega Deputado do Estado de S. Paulo, foi posta em evidencia, 

defendendo o projecto da Commissão, o que poderia eu dizer de novo na ma

teria? 

Entretanto, cabe-me o dever de fali ar, porque a este apostoladu da instt u

cção consagrei os melhores annos da minha mocidade, tenho pugnado no meu 

Estado pela causa do ensino e, por outro lado, vejo-me na obrigação moral de 

responder a algumas asserções que foram emittidas aqui pelos oradores que 

me precederam, forçando-me assim a sahir elo retrahimento em que queria 

conservar-me. 

A organização do nosso ensino, tanto aqui no Districto F eclet·al como em 

muitos Estados da Republica, está feita de molde a termos muito em bt·eve com

pletamente naturalizado entre nós o systewa das prcvas de conjunto, e isto sem 

embargo de continuarem ainda poi· algum tempo o regimen dos exames de pre

paratorios. 

Não vejo, por conseguinte, bem claramente a razão da grande opposição á 

passagem do projecto que se discute. 

Demais, o Poder Executivo, que nesta materia de organização de ensino, 

da elevação do nível intellectual do nosso paiz, deve estar de perfeito accôrdo 

~ em plena harmonia de vistas com o Poder Legislativo, poderá regula rmentar 

a lei que fôr feita nas duas Casas do CongreRso, de tal modo que venha preparar, 

ou antes, esta-belecer a transição suave e gradativa do systema que temos dos 

exames de preparatorios para o systema de exame de madure:!a. 

Eu vou explicar de . novo mais claro o meu pensamento. 

Não é verdade que o Executivo nas instrucções, que poderá expedir regula

mentando a lei que ora se acha em discussão, poderá dividir as disciplinas, que 

constituem o objecto dos exames, em quatro grupos: .o primeiro, sendo o de 
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linguas, o segundo, o de calculo e mathematica elementar, o terceiro de geo

gJ·aphia e histeria, sciencias que devem ser aprendidas, conjugadas como um 

todo e, por conseguinte. as provas deverão ser prestadas simultaneamente, e o 

qnarto constituído por sciencias naturaes, physicas e chhnicas, ele conformidade 

com os principias da escola nova? 

Vê-se desde logo que as mesas examinadoras serão constituiclas com a~ 

modificações exigidas pelo agrupamento de materias. 

Sem fug'ir ao espirito da lei, obedecendo ao principio de seriação, o Executivo 

J.oderá declarar nas suas instrucções que nenhum estudante possa prestar os 

exames das materias de um grupo sem ter sido approvaclo previamente nas ma

terias do grupo anterior. 

Asseguro, Sr. Pl'esiclenle, e posso garantir á Camara, qt1e con1 a pratica 

deste expediente, desde que oGoverno saiba constituir as commissões, com o 

pessoal de sua immediata confiança, - e devo dizer ele passagem que para isso 

não vejo melhor que o pessoal do ensino official que passou por provas rigoro

sissimas ele concurso,· e que tem a responsabilidade no caso, - desde qu~ se 

recommendf: uma severa fiscalização e rigor nos julgamentos, garanto, digo e 

repito que: o candidato CJUe fõr approvado, é porque estava habilitado, é parque 

deu provas de saber e preparo para os estudos posteriores e o mesmo systema 

pr ocluzirá, por certo, melhores resultados que o decantado exame de madureza. 

principalmente da maneirâ por que tem sido praticado entre n6s. 

O SR. BARBoSA LIMA dá um aparte. 

O Sn. V..u.ors DE CASTRo: - Sr. Presidente, o syst ma, que acabo de deli 

near, é por certo muilo mais racional, muito mais methodico, muito mais pratico 

do que o systema dos exames de conjunto. que da maneira por que tem-se reali

zado não é outra causa mais do que provas simultaneas de preparatorios em 

vez de serem feitos isoladamente ou separadamente. 

Passarei agora a responder a algumas proposições, que foram emittidas no 

seio desta Casa pelos oradores que me precederam, e que não pÇ>dem passar 

sem contestação. (Pa.usa.) 

O illustre representante pela Bahia acoimou d& falto>!. ela coragem os que 

prOlJUgllam pela passagem deste projecto. 

Peço licença a V. Ex. para contestar esta asseveração: shn, Sr. Presidente, 

nós não te1nos nenhum receio do exame de madureza, principalmente o orador 

que agora occupa a attenção da Casa. 

Eu represento aqui o Estado ele S. Paulo, quero dizer, o Estado da Repu

t•lica que tem a sua organização complet&. e perfeita do ensino publico sob o 

ponto ele vista particular do ensino leigo. Quando outros titulas de benemerencia 

'i. causa puLlica nãc tivesse o <:Jninente politico o Sr. Dr. Bernardinc de Campos, 

nome immaculado, uma das mais puras e mais bellas glorias da Republica Brasi

!eira· (apoiaclos ge?·aes), bastariam os inolvidaveis serviços por elle prestado:> 

á. causa do ensino do m ·eu Estado, no que foi secundado pelo inesquecível P'>li

litlco, ele sauàosissima memo1·ia. o r. Dr. Cesaria Motta. (A polados ge,·aes.) 
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O Sn. l3uNNo DE ANDRADA: - Ambos partida rios do ensino gradual e exame 

ele madureza. 

O SR. ·YALOIS DE CASTRO: - Ai li naquelle Estado toma-se a c1·eança aos 

4.uatro ou cinco a1mos de idade no Jardim da Infancia, estabelecimento unico 

110 seu genero e depois, aos 18 annos, vamos entregai-o aos sabios da Escola 
. Polytechnica. 

A solidez do ensino caminha alll ele par com a grandeza, magnificencia e 

stÍinptuosiclacle elos palacios, em que o m smo é subministrado. 

Além destas instituições ele ensino integral e fundamental, temos as scolas 

technicas e de ensino pratico. 

Temos o Horto Botanico para o estudo ela acclimatação das plantas, temos 

a EsC<>! a Agronomica ele Campinas; a Escola Agricola de S. Jóão da Montanha, 

em Piracicaba. 

Vê-se, portanto. que o Estado ele S. Paulo e~tá preparado para receber o 

systema: e entrar na sua execução. 

Portanto, nós, os representantes ele S. Paulo, nil.o temos medo nenhum dos 

exames de madureza. (Pausa.; a.pa1·tes.) 

Sr. Presidente, permitta-se-me agora uma consideração a proposito da org·a

nização elo ensino do meu Estado, que, como disse, é perfeito, é completo, sob o 

1 onto de vista elo ensino leigo. 

Ah! quanto sinto, eu, apostolo elo ensino, ao mesmo tempo apostolo dessa 

1 eligião prégada pelos quatro angulos do unive·rso, religião que civilizou o mundo, 

1 eligião que nasceu em um seculo ele plena civilização, qu" salvou a seiencia do 

naurragio elos barbaros desencadeados pela colera divina, das geleiras do pólo 

pa1·a assolar em as provincias do Imperio Romano, quanto sinto, digo, nestes esta

belecimentos, não se pronunciar o nome - deante do qual clescob1;iram-se reve

rentes sabios corno Kepler, Newton, Euler, Pascal, Leibnitz, Mallebranche, e 

no& nossos dias Cuvier, o fundador da paleontologia, .A.mptre, Ca~chy, o grande 

mathematico, Biot, Leverrier, o nome de Deus, causa primordial do bem, elo beiJo, 

da verdade, p1·incipio de onde se derivam as leis elo respeito, tão esquecidas hoje 

na sociedade contemporanea, e todavia tão necessarias para o bem-estar social! 

De facto, o que fica ,sendo o principio do respeito em uma sociedade que 

Pei decl a crença na existencia de Deus e que faz da igualdade absoluta dP. toc1oa 

os cidadãos um dogma social? (Apoiados) 

Si todos os cidadãos são iguaes, é preciso ou snpprimir a obediencia, e sub

stituir a ordem social pela anarchia, ou reconhecer que aquelle• que commanda 

a seus semelhantes abusa da força e pratica a tyrannia, e que o cidadão que 

obedece degrada-se, submettendo sua vontade a um homem que não é e nem 

póde ser seu su pe1·ior. 

Fica-se assim encerrado neste clilemma que implica o fim do respeito: ou 

a a uarchin. pela negação da autoridade ou o servilismo pela submissão á tyrannia. 

· Dahi es'sas trageclias sangrentas, dahi esses crimes espantosos, como o que 

ainda hontem nos transmittiu o telegrapho, tendo como theatro a pittoresca e 

tradieional cidade de ·Monza, onde a mão elo assassino, instrmnento do anaT-



chismo, supprime fria, impassivel e calculadamente a vi_da ele um dos soberanós 

mais liberaes da Europa. (M1tito bem; mnito bem. A7171lansos g e1·aes. Bnwos.) 

Por que não se poderia ensinar nas escolas u m outro principio que pertence 

a todas as religiões, o principio da immortaliclade da alma? 

Como seria consolaclor á minha alma si se pudesse d izer ao moço que a mo•·te, 

facto natural, não é a separação definitiva claquelles que nós amamos, não ê 

o anniquilamento, é o somno que .precede a transformação g l oriosa do n osso 

corpo, da nossa alma, da nossa razão, da nossa consciencia, do nosso coração, 

da nossa vontade; a passagem obscura de uma viela de provas, ele perigos e ele 

sofrimentos, para uma vida completa e eterna na paz, n a g l oria e na a legria. 

( Mnito bem.) 

UM SR. DEPUTADO: - Hoje pou cos ha que acreditam na immortalidade da 

alma. 

O SR. V ALOJS DE CASTRO: - Eu desejaria dizer á criança: Ser immorta I é 

não morrer nunca, é viver depois da morte sobre um outro theatro e em condi

ções novas, mas é viver ainda com a sua consciencia, sua vontade, sua razão, 

com o sentimento profundo de sua identidade, ele sua personaJ.iclacle e ela respon

sabilidade de suas acções durante a vida escoada na terra. (M1tito bem. ) 

O SR. BARBOSA LIMA: - Vê V. Ex. as conseq,Jencias elos princípios daquella 

escola nova, a que V. Ex. allucli u no começo do seu discurso? 

O SR. V ALOTS DE CASTRO: - E' que o principio ela separação da Igreja do 

Estado não tem sido bem comprehendido. Sr. Presidente, ao t erminar estas ligei

ras observações, eu não deixarei sem reparos as .proposições que foram emittldas 

nesta Casa pelo illustre representante do Rio Grande elo Sul. 

Quando orava S. Ex., eu dei -lhe um aparte que proporcionou a S. Ex. um 

elos mais bellos rasgos da sua festejada eloquencia parlamentar. 

Enfechara: eiiie em uma synthese os grandes beneficios da Convenção Nacio

nal, quando dei-lhe w;n aparte contestan.do-o n este ponto. 

Como professor de histor ia, eu considero, Sr. Presidente, que a Revolu çãq 

l?•·anceza deveria ser uma grande e vasta reforma, compatível com a abo lição 

ela realeza, mas não uma r evolu ção radical dos usos, dos costumes, e o que ê 

mais, das crenças e dos princípios r eligiosos da nação. 

As grand es difficuldacles da França derivam exactamente desta causa, pro

vêm d ste desvio, desta exaggeração. 

Por certo admiro a França, quando as differentec cla-sses de que se com

punha a socieda:de naquella época, vieram, ch eias de abn egação e d e genero

sidacle na memoravel sessão de 4 de Agosto de 1789, depositar os t ítulos de seus 

priV·ilegios, abri r mão de suas prerogativas e pô•· termo, em umfl. palavra, ao 

regimen feudal, ao antigo r egimen . 

O SR. BARBOSA LIMA: -Admiro mais o 10 de Agosto de 1792, qu ando Danton 

assumiu a pasta da .Justiça. 

O SR. VALOJS DE CASTRO: - Perdão; não posso admirar o r egimen que fez 

desapparecer Danton, que, na phrase ele um escr iptor contemporaneo, era a pe,r

soni ficação da Republica, o seu gra~cle estadista, e com elle, na J.i,nguag·em 
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pittoresca do mesmo historiador, esse moço que se chamou Camlllo Desmou;in. 

o her6e de 14 de Julho. 

Não posso applaudir os facto· de um regimen que eliminou o que a França 

tinha de mais bello no talento e no genio, que fez subiz· ao cadafalso esses sonha

dores da democracia, os intemera<.os representantes do parlido da Gironda. A au

rora que presidira o sol da liberdade de 17 9 foi mareada em seu brilho pelas 

manchas do sangue que assignalaram o ILies irre de 1793 pelos exce~>sos de 

crueldade de Carriez· em Nantes, que f ez morrer as jovens e innocentes filhas 

da Vandéa, e mal,da confundir os seus cadaveres nOs com os corpos dos cães 

mortos pelas ruas. (Jl:fnito bem.) 

Conta-se, Sr. Presidente, que todas as proezas, todos os actos de bravura, 

todas as façanhas praticadas ao redor dos muros de '.rroya, os Gregos enfeixavam 

nas glorias de Achill es. 

Pois bem ; todas as torpezas, todas as crueldades, todos os horrores que se 

praticaram em Lyon e Arr az - a historia faz pesar sobre Collat-d'Hubois e 

José Lebon, os emis arios da Convenção. 

Um regimen que não poupa a mocidade, a belleza, o r espeito pela mulher, 

a bravura militar, a sciencia, a propria sciencia, sacrificando Condorcet e Lavoi

sier, como si não fosse bastant que os degrâos do cadafalso estivessem tintos 

com o sangue de um rei, por certo que não desperta o meu enthusiasmo. 

Er(l uma cou~a. porém. imitemos a Convenção: é no zelo que lia desen

volveu pelo progresso da i nstrucção publica. ?>!este ponto, lmitemol-a. 

Unidos em um só pensamento, tratemos de elevar o nivel intellectual ele 

nossa Patria, certos e bem cer tos, na phrase eloquente do illustre repr esentante 

do Rio Grande, de que as horas elo tempo que forem dispensadas neste trabalho 

serão creditadas no nosso activo, quando tivermos de ser julgados perante a 

justiça ela historia, quando tivérmos ele comparecer deante do tribunal el e Deus. 

(Mnito bem,· 1•mito bem. O o1·acLo1· é ab1·açcuLo c vivnmentc fclicitculo 7Jelos 

S1·s. D e}Jntnclos.) 

O Sr. Bueno de Andrada começa lame'nlanilo que esta questão de 

ensino tivesse sido defendida nesta asa, sOmente p lo orador ha longos annos. 

Fôra um dos lemmas ela propaganda r epublicana, fOra conquista dos primeiros 

dias da Republica. 

Parecia que não a elle, simpl es so_ldaclo, mas aos g r andes ch efes da demo

CI'acia corri a o dever de defender a causa elo ensino, consubstanciacla nas pro

m ssa s do passado. 

SOmente o illustre Sr. Rangel Pestana, dentre os antigos chefes, com assento 

nesta Casa elo Congresso, continúa ao lado da velha bandeira. 

Lamenta que nenhum dos varios lenclel'S que trazem á Camara o pensamento 

do Poder Executivo, nem pelo voto manifeste o modo de pensar do Governo, de 

accôrdo com as idéas incluidas nos manifestos republi anos 11-ntigamente 1\Ssign!\.

clps pelo. OLCtual Presiçlente ela Republicn , 
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Passando a responder ãs criticas feitas por diversos collegas ao seu projecto. 

defende-se de lPr motivado as protellações, as demoras da execução do ensino 

secundaria gt·adual em nosso paiz. 
Desde CJUe tomou assento no Congresso tem-se esforçado para que os inte

resses particulnt·es, o apeg·o âs rotinas, enraizamento das instituições absolutas 

não embaracem o d finilivo estabelecimento do estudo Integr al no ensino secun

daria. 

Si hoje - diz o orador - que Estados importantes como o Rio Grande, Bahia 

e principalmenltl S. Paulo jâ estão na pratica ele methodos aperfeiçoados de 

ensino, em instituições modernizadas, ainda o ensino integral encontra ad_ver

sarios tão fortes que o projecto da Commissão tem o grande apoio nesta Camara, 

como poderia elle ha tres annos consegmr o estabelecimento definitivo das novas 

instituições e dos methodos aperfeiçoados? 

O orador teve que transigir. E para isso apresentou medidas concil iando os 

interesses de occasião com as conquistas da pedagogia. Dispunham esses proje

ctos o seguinte: a todo estudante, que já ti v sse um ou mais exames, seria fanul

tado terminar seu curso secundaria prestando os exames parciaes ou pela prova 

da madureza. SI, porém,. não linha nenhum exame integral, porque não era per

mittido ao Governo abrir inscripções para primeiro exame a nenhum requerente. 

Estas medidas trariam duas vantagens: primeira, levar deante elos bancoP 

de exame integral, unicamente os moços para esta prova preparados; segunda e 

principal, dar tempo lambem aos professores habituados ao antigo regi.men de 

ensino parcellado, a prepararem-se para funcciouarem nos varios serviços a 
elles exigidos pela noYa reforma. Esse período de transiç:io jâ estava inichdo, 

pois desde 1896 que a esforços do orador não era mais permitticlo ao Governo 

abrir inscrip~ões iniciaes para exames parcellaclos. Como. pois. cabe ao orador. 

a responsabilidade ele proroga~ões criminosas, como qualificou o nobre Deputado 
pela Bahia? 

O Sa. SATYHO DIAS: - ?\as minhas palavras não houve nenhuma intenção 
de offensa pessoal. 

O SR. BuE,'O DE ANDRADA agradece ao Sr. Satyro Dias essa explicação e 
em longas con~iderações combate o projecto substitutivo da Commissão e ter

mina appell::tndo para a lealdade democratica da Camara, lembrando que cru

descender com interess s particulares, com sacrifício do ensino popular, atrazando 

o paiz, é mais -elo que lrahir a Rrlpublica: ê trahir a propria Patria. (Milito bem : 

muito bem. O orculo1· é vivamente ClllnJH'imentCiclo.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 1• DE AGOSTO 

O Sr. Paula Ramos diz que a materia em debate tem sido discutida 
brilhantemente por diversos oradores, uns sustentando o projeclo, outros o c'>m
hatenclo, 



Acha-se no rol daquelles que defendem o substitutivo apresentado pela Com

missão de instrucção Publica. 

Não abusará da tribuna. mas quer responder ãs consiclera<;ões dos illusll es 

J)eputados que combateram o projeclo. 

Vae toma r em consideração o que disse o nobre Deputado pela Bahia, que 

roinpeu o debate, e tratará. Lambem ligeiramente, do novo aspecto da questão 

traz ido ao debate pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. o Sr. Barbosa 

Lima, e em seguida refutm·ã as consideraçõe~ do nobre Deputado pelo Rio de 

Janeiro, o Sr. Rangel P estana, e não deixando de responder a algumas consiclê· 

rações do seu prezado amigo Sr. Bueno de Andrada. 

Dec'ara que não tem int resse algum na questão de exames, quer sejam 

parcellados, quer de madureza, Eob o ponto de vista individual; e . po1·tanto, 

expl ica a sua presença, na questão, pela paixão que tem pelas questões sérias 

agitadas no recinto da Camara. 

Começará, segundo a ord m chronologicn, pelo discurso do illustre Deputado 

pela Bahia. 

E' partidario dos exames parce·Iados, e, conseguintemente, não tem duYida 

em dar o seu Yoto a qualquer medida radical a esse respeito. 

Pergunta si o regimen dos exames parce:Iados é máo ou desmoralizado. " 

admitte a segunda hypotheEe, negando a primeira. 

Parece-lhe que quem conhecer a historia da instrucção secundaria, l!ào po

derá responder que a desmoralização dos exames parcellados provém exclusiva

mente dos agentes encarregados da execução da lei. 

E' de opinião c1ue não se deve confundir séri açã.o com exame ele madureza, 

e, pois, o mal radical está no systema c1o ensino por entencl3rem que o estudo 

secunc1ario um simpl s preparo para o curso nas escolas super iores. 

Vae dizer 1 or que é particlario dos exames parcellados. e discutindo longa

mente ? assumpto, mostra que o xallle ele madureza, adoptado na Allemanha, 

não pôde aproveitar aqui. cujas condições são inteiramente diversas. 

ComrneNta o facto do 1 egimen ele exames de madureza ter sido instituído em 

1890 e só mandado executar em 1898, e ana lysa o respectivo regulamento, cujos 

erros conclemnayeis aponta, citando cliyersos artigos. 

Estuda a maneira por que são feilos os exaines parcellados e os ele madu-

1 eza, mostrando, detalhadamente, como aquelle regimen é mais moralizador e 

conveniente. 

Discute o aspecto da questão relativo as equiparações, e entende que elevem 

•er concedidas desde que obedeçam á norma ela organização de estudos no Gymna

sio, sem as Iimitaçõ s que o regulamento institue. 

Mostra que o Congresso é competente para legislar sobre o ensino superior 

e secundaria, e conseguintemente para regulamentai-o. 

O que se dá hoje é apenas que os Estados vêm pedir ã União que sejam 

quiparac1os ao Gymnasio Kacional os seus estabelecimentos de ensino, afim 

de que os a.Iumnos tenham .as n1esmas vantag·ens, 
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A um aparte do Sr. Barbosa Lima, o orador manifesta a opinião de qu e 

dous ou mais Estados podem contrata1• entre si que os titulos conferidos pelas 

suas academias tenham valor em todos elles e gozem das mesmas prerogativas. 

E' esta opinião que o Sr. Barbosa Lima julga contraria ao .§ 1• do a rt. 35 

da Constitui ção. 

O orador termina a a n alyse que fez do di scurso do nobre Deputado pelo Rio 

Grande do Sul, dizendo qu e ell vota contra o regimen da madureza por inconsti

tucional e ig ualmente contra o regirnen elos exames pa rcella elos, o que se traduz 

em não querer nenhum. 

Passa a analysar o discurso do Sr. Rangel Pestana, fazendo profunda cliffe

r ença entre exame e prepa ro elo a lumno. Um a lumno intell igente p6ele perfeita

mente preparar-se em uma materia em poucos mezes. O tempo ele estudo não 

é prova ele preparo. 

Demonstra tambem que a industria dos exames combatida pelo nobre D epu

tado fluminense tanto se p6cle exercer em um como em outro regimen. Fosse 

mais vantajosa a remuneração elos examina dores, el e fôrm a a compensar o tempo 

empregado e os professores elo Gymnasio exer ceriam com prove ito pa r a a insti·u

cção publica aquellas funcções gera lmente agora entregues aos cli rec tores e pro

fessor s de collegios particulares. 

Analysando o discurso do Sr. Bu eno de And ra da, decla ra o orado r não en

contrar a incompatibilidade que S. Ex. apo ntou entre o programma republicano 

e os exam es parcellados, nel,ll descobriu a razão por que S. Ex. affirmou que o 

professor ado official tem sido o cau sador elas elifficulelades em se fazer a reforma 

do reglmen de ensino. 

Combate a emenda apresentada pelo nobre Deputado por S. Paulo, porque 

pensa que ella adiar á indefini damente o regimen elo exam e parcellado, porque 

emquanto existir um estudante com um exame feito an tes el a le i, terá elle o 

direito ele requerer ao Governo a sequencia elos es tudos elas demais m a te rias pelo 

mesmo regimen. 

'rermina justificando uma emenda pondo em ig ua lcl acle ele c ircumstancias 

os al umnos do Gymnasio e os. elos ins titutos particu la res, creando para os c1ue 

f iz-erem o curso inteiro o titulo de bacharel em sc iencias e lettras. (Mnito bem. 

O m·aclo•· é ct<7n1J!'intentado 7Jelos D e1mtculos 1n·esentes.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra conjuntamente em discussão a segu inte 

Ao art. 1. 0 - Accrescente-se o seguinte: 

Paragrapho unico. - Esta disposição é extensiva aos a lumnos do Gymnasio 

'aci:mal. Aos alumnos que segu irem o curso comple to será conferid o o g rão de 

bacharel em sciencias e lettras, após a approvação no 6• a nno elo c1 i to cur~o : 

a:quelles, por ém , que não quizerem bachare lar-se e por isso fôr-lh es facultativo 

o estudo elas Ç!isciplinas rna rcaÇ!!Ls no respectivo t'egulamentp, terlto gire!to 4 
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matricula nos cursos superiores da Republica, mediante certificado de approvaçào 

em todas as materias do 6• anno. 

Sala das Sessões, 1 de Agosto de 1900. - Pcwla Ramos. 

Fica adiada a discussão p la hora. 

SESSÃO DE 2 DE AGOS'.rO 

O Sr. Guedelha Mourão: r. Pre ideote, impressionado, ou ant - · 

sugges tionado pelos discursos de varios Srs. Deputados, que me precederam na 

tribuna, reso!vi entrar no debate, não para esclarecer o que está esclarecido, não 

para discutir o que foi discutido mas para justificar o meu voto, explicar o meu 

modo particular de pensar, nas questões -de ensino, que com tanto ardor e talento 

foram agitadas por varios ornamentos desta Casa. 

V. Ex., Sr. Presidente, com o alto e esclarecido criterio que o distingue, lerá 

comprehendido que a op.inião da Camara se divide nctualmente em tr s correntes 

perfeitamente discriminadas. 

Assim, uns defendem com tal ardor os exames de madureza e accusam com 

tal severidade os exames parcellados, que não toleram n nhuma m dida de tran

sição, não acceitam nenhuma opinião intennedia e reputam que a salvaçãCJ do 

ensi no publico no Brasil está dependente. dos exames de madureza. 

A' frente destes combatentes ac'ha-se o m eu illustre am igo, o Sr. Satyro Dias, 

cu ja ausencia acabo de notar com pezar, o qual não dâ. treguas (neste momento 

aP7wrece no recinto o 81·. Deputado Saty,-o Dias, o qnal occupa, c• Slllt cculeira na 

bcmcaclct bàldanct) em ponto algum aos exames parcellados ... 

O SH. SATYHO .DLAS: - Estou tendo o prazer de ouvir V. Ex. 

O Sn. GUBDDLHA MOURÃO - ... consubstaciando S. Ex. o seu pensamento 

em uma emenda que ·concede, apenas até o fim deste anno, prazo para os exames 

parcel lados; outros collocam-se em ponto de vista inteiramente opposlo - pre

ferem QS exames parcellados, com esta differença: que algun~ ha que acct>itam 

os estudos seriados, como o m eu illustrado amigo, repr sentante de Santa Catha

rina, que é, não direi o meu leacler, mas o meu canonista. . . do Regimento. 

(Riso.) 

0 SH. PAULA RAMOS: - Mais esta sagração? (PCLILSlt.) 

E ele V . Ex. tem significação muito especial. 

O SR. Gul'lo•J.LHA MouRÃo: - Para o i Ilustre r epresentante de Santa Ca

tharina pat-ecem preferíveis os exames parcellaelos, admittindo comtudo esturlos 

seriados. 

Outros, finalmente, St·. Presidente, sem atacar os exames de madureza, rrntes 

acceltando-os como methodo preferível, sup.erior aos exames parcel'ados. ntend em 

todavia, que podemo usar de condeEcendencia, visto nos acharmos ainCa no 

período ele transição. Estes são os opt:orlunistas. Estou com elles. 
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O SR. PAul,\ RAMOS: - V. Ex. está definindo perfeitamente bem_ a sttuaç;(o. 

O SR. GuEDELHA ;\!DURÃO: - Toda a refo1111a, sobretudo uma reforma de tal 

trans.:edencia como "' do ensino, para ser estabelecida em um paiz qu v m ele 

outro regimcn rle ensino, em um paiz como o nosso, vasti~simo c em geral cles

Jll oYiilo ele p ssoal idoneo, reforma tão imporlan\c não se deve realizar hrusca

mentc. 

O SH. PAl'LA HA~to~: - E' uma triste verdade. 

o SH. <1t'FmELilA DB MouRÃo: - Ha uma phase ti e Lt·ansiçlo; daili " neceo

sidade de sermos conde ·cendeRtes ou opporlunistas. 

Sou pelo exame ele madureza e pelo methoclu rl~ Cbludos seria.dos, neste ponto 

clt perfeito accõrdo com o !Ilustre re:presenlantc de Santa Catharina; entretanto 

me abalaanço a votar pelo projecto da Commissão. 

Os que votam pelo projecto ela 'omrnissão não rejeitam o methoclo que foi 

adoptado pelo Governo, em virtude da r forma de Benjamin Constanl. 

Est s apenas ~ã,o condee.'-'enclentes, não ser crueis com os moços que j:í estão 

J•rt>paraclos e que têm estudos serios e compi'O\'aclo.s 

E' · indispen•avel a acçio do tempo para adaptar esta grande reforma do 

ensino publico ao melo em que vivemos e assim executai-a sem abalo, sua,·e

mente, sem ohjecções ou queixas justificadas. 

Sr. Presidente. todos nós reputamos o problema elo Qnsino senão o maior, pelo 

m nos um dos mnts transcendentes que a ·Republica deYe resoJ\·er. (.dpoiaclos.) 

A assiduidade com que muitos Srs. Deputados assistem á discussão. o esforço 

que os mais competentes desenvolveram no estudo dos methodos de ensino, tudo 

isto patenteia a importancia do assumpto, e reveJa o interesse que a 

liga no ensino publico. 
arn:1ra 

'Ulae~. Sr. Presidente, ~ solução rlo probl ma, que ·. comple,.<>, não está exclu-

sivamente na escolha <leste ou claquel le melhorlo de ensino, n \o s!' resume em 

demonstmr pela analyse a superioridad <los studos seriados e exames de madur,za 
sohi'P os parcellaclos. 

Sem negar a importancia •·elaliva destas questões, affirmo que a solução 

completa elo problema está no ensino effectivamente lin·e, está em tornar uma 

"erdade o * 21 elo art. 72 da Constituição ela Republica. f>stá em estabelecer com 
firmeza, sem sophismas. o livre exercicin ela profissão intellectual. Bsta é a 

solução elo problema de ensino; dentro ela mais ampla concurrencia elos compe

tentes e interessados encontrarão os methoclos rivaes rle insb·ucçào e eclucaçap 

e a sua consagrac::ão ou ·onclennla(jão. 

E rlou parehen~ ao eminente 1 epresentante do Rio Grande do Sul, St'. Barbosa 

l-ima, que le\'antou com tanto brilhantismo esta these, no seio elo Congresso. 

Alisto-me como soldado •·aso e obscuro (nrio apoicrdos) na phalange gloriosa 

cluquelles que defendem a libe1·dacle do ensino. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Apoiado. 

O SR. GUEDELHA 1\IOURÃO: - O illustre representante elo Rio Grande do Sul 

estú ac.clamao~o por n'•s outros. general desta cruzarla ela liberdade de nsino. 

tA/IOiwlos. 1/uilo bem.) 



0 SR. BARBOSA LIMA : - So uapenas um lidador. 
0 SR. GUEDELHA MOURÃO: - Quero a libe1·dade do ensinQ sem 30PhiSl1US, 

,, quero pnneipalmente poPque, - como muito be111 ponderou o nobre Deputado pelo 

Rio Grande elo Sul, a questão do ensino p uma questão religiosa, e V. Ex .. qu • 

tão dignamente representa o Estado do Maranhão, sabe que nada prezo tanto 

como a fé catholica,' que _professo. V. Ex. sabe que, entrando na política, fazendo 

parte ele um partido. nunca ren-unciei aos meus princi11ios religioso·. V. Ex., que 

é um dos ornatnetÚos d::t bancada tnaranhense, sabe que nesse ponto não tenho 

ligação a lguma com os grupos politicos e sómente consulto a minha consciencia. 

O SR. PAULA RAMOS: - 'fado o paiz sabe e reconhece. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO: - Pois eu affirmo com o s.-. 13arhosa Lima -

a questão- de ensino é umà questão religiosa. 

Xão se f;ócle prescindir da questão religio:;a na questão de ensiuo; defendo 

a liberdade plena, completa do ens ino, entre outros motivos, porque a Constitui

çlo ele 24 ele Fevereho creou uma Republica inter-confissional - parece-me que 

é o termo pro-prio - uma Republica que não acloptou relig;ão determinada, uma 

Republica que, respeitando todos os cult•Js, a nenhum deu preferencta, nem adoptou 

como religião official. 

Si temos o regimen ela liberdade i-nter-confissional, como consequencia- fatal, 

como corollario logicu, elevemos teJ a liherclacle completa elo ensino. 

O Estado' inter-confissional é incompatível com o ensino oCficial, comQ ex-•ste 

no Brasil; e, sem a liberdade plena dE' profissão intellectual. a fé corre os mnis 

serios 11erigos. Enten o que o hristianismo eleve animar o ensino desde a escola 

parochial até o ensino secunda rio e supe1·ior: sPrã a sei\·a a circular nas Yeias 

elo grande corpo,. o espirito a vivificai-o na parte como no toclo, sendo-me licito, 

par<L melho1· exprimir ·o meu pensamento, apropriar-me deste verso elo E' PICO 

latino: 

Spü·itus intus aht, magno se COI'/lOI'e miscet. 

O Estado inter-confissional 11ãn eleve eltsinar, mas si ensinar el verá fazel-o 

sem privilegio, sem restric~ões á liberdade. estabelecidas lealmente a conctn·

rencia e a peTfeita igualdade entre os institutos de ensino. que!' officiaes. quer 

particulares: e porque não se executa o texto constitucional sobre a livre pro

fiss'\ o lntellectual i;, que mais se avoluma e se justifica a accusa~ão ele que na 

vigencia ela Con Utuição de 2-l ele FeYereiro o Brasil está sendo cleschristianizatlo. 

Os exemplos vão esclarecer a minha argumentac:ão. 

Pergunto eu, nos estudos sccunclarios póele-se prescindir do slucl~ cl'l his• 

to ria? Pôde o professor ele histol'ia prescindir ele falla r elas elifferen tes revelações 

que existem no mundo e que se julg·am verdadeiras? Pócle prescindir ele conhecer 

o desenvolvimento das r ligiões? Pócle prescindir ele ap.reciar a religião christã, 

que enche com o seu brilho o mundo ha r1ezenove secu!os? 

V. Ex. comprehende que eu, professor de historia, não apreciarei os factos 

li!l'ados á religião catholica ela mesma maneira que se fosse professor ele historia 
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o Sr. E1•ico Coel ho, que representou o Estado do R io de Janeiro n a legls:aturn. 

passada. Imagine V . Ex. os dous professores, face a face, tratando de S. P edro 

e dos Papas, seus successor es; eu louva ndo-os, defendendo-os, e VV. EEx. que 

vêm ela legislatura passada, el evem lembrar-se como elle tratava os Cardeaes, os 

Papas e a té os santos! 

Portanto, pergunto : si V. Ex., Sr. Presidente, tivesse um filho , sendo ca tho

lico fervoroso (não affirmo CJUe sej a, m as entretanto são os vo tos do m eu cora

ção), m andaria para a escola ele hi stor ia do Sr. Erico Coelho o seu filho ou 

mandal -o-hia para a minha? 

ão é só n. histeri a, a philosophia não se pôde a bsolutamente elimina •· do 

ehsino secunda r ia. Que se cham e socio logia, que se ciJame estudo da histeri a da 

philosophia, phi losophia é, 'e importa possuir ao menos um criterio para proferi r 

juizo seguro sobr e differ entes systemas philosophicos. 

No ensino da phi losophia, poder-se-ha prescindir da questão da existen cia 

de Deus, quando para S. Thomaz e para todos os philosophos christãos é verdade 

f undamental? 

A philosophia pócl e prescindir do problema el a espiritu a lidad e e immorta lidade 

da alma? 

Não póde. 

Ai nda neste caso, imagine V. Ex., eu ensinan do phi losoph ia em f ace el e um 

professor discípulo de H erbert Spencer ou Shopenhauer, como as conclu sões ser ão 

inteiramente diversas! 

E a moral? Podemos prescindir da moral? 

Ningu em o diz e pócle dizel-o seriamente, m as a mora l deve ter uma base 

e uma sancção. 

A base que eu estab e!eço para a moral não é a m esma que es tabel ecem 

os representantes das escolas materialistas co ntempora neas. 

Logo, si quizermos ser sincero , admittindo a liberdade religi osa, como con

sequ encia inillucl ivel , cl vemos admittir a libel'dacle intei ra, completa elo ensino. 

(A 7Jo ia.dos.) 

Restam os classicos, os autores q ué devemos entregar aos moços para o studo 

el a nossa li tte•·atura. 

Si eu houvese de escolher c!ass icos portuguezes, pref eri a o Padre Antonio 

Vieira, l~rei Luiz de Souza, e tantos outros egr egios r epr esentantes do pen~a

mento christão: mas, si essa escolh a fosse f eita por um i ncredulo, poderia lem

brar-se da Velhice elo Pcuh-e E tento, de Guerra Junquei ro . (Riso.) 

Até na escol ha dos cl ass icos pôde envenenar-se a alma de um moço e fazel-o 

perder a fé! 

Dou testemunho pesooa l a este respeito. 

Preparei em t empos passados moços em philosophia c hi ster ia e VV. EEx. 

sabem qual a philosophia e hi steri a que eu en sinava. 

E r am moços profundamente relig'osos e mais ta rde vim aqui encontrai-os, 

depois de frequ ntarem os cursos superiores, inteira m ente incr eclulos! 

UM SR. DePUTADo: $ahiram-11H) os éliscipulos r ebeldes, 
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O SR. GUEDELHA :\IDURÃO: - T alvez devido á incompetencia do m str·e ( n<io 

apoicu/o ) , m as o que é certo é que ..ts escüla~ par<~ ,,nele e lles vier·am concorre

r am para que a fé se lhes a pag·asse do espirito. 

O f acto é, Sr. P·residente, que nós, que somos catholicos e queremos to JR a 

. xpansi'i o catholica, vemos um perigo em en tregar a mocida de a m str s de dou

t rina suspeita quanto m ais a forçai-os a ouvir prelecções de mestres imbu idos 

em doutrina. here ticas ou impia.s. 

Sr. Presidente, a sele que nós andamos a prég·ar nes te rec into, n a imprensa, 

nos com icios, em toda parte, a g r ande conquista da liberdade religiosa, não deve

mos par·ar, nem fica r em caminho, porém ex ig ir como complemen t o necessarlo 

e incl lspensavel - aliberclacle elo ensino. 

O SR. FAUS'l'O ARooso: - ~ós temos a liberdade do ensino. 

O SR. GuEDElLHA MouRÃO: - Temos, é verdade, liberdade de ensino, mas 

uào completa, como proclamou-a a Constituição; as equipar ações são a valvula 

IJOr onde a inda respiramos. F el izmente. o il l nstr·e Ministro do l nter·ior·, moço 

dlstlncto. n ão tem prevenções cpntra frades e padres. 

0 SR. HODOLPHO ABRRU : 

prevenção. 

Em geral o e pirito republicano não tem esta 

O SH. Gu~DHLHA M ouRÃO: - O Sr. Ministro do Interior·. equipa r a ndo alguns 

Jstabelecimentos particula r·es ao Gymnasio Nacional, e tã prestando homenagem 

ã liberdade elo ensino, m as isto não me sali f::t7., é wn favor e eu quer·o o r e-co

nhecimento do direito que está garantido n a Constituição. 

V. Ex. comprehende que uma cousa é subir as escadas elo 1\linisterio e delle 

~ollc itar um favor, outra cousa é r equer er em nome ela lei que m e deixem ensin'.l r 

sem os privilegios elo Estado. O ensino official, como se acha actua lmenl , tolhe 

a liberdade. (Apao·tes.) 

O Sn. BARBOSA LtMA: - Basta r eco rd a r que, si eu ou qualqu r outro co !l ega 

quizess exercer a profissão ele jur·isla, havia ele submetter- se ao programma 

extravagante 1ue ahi está, das faculdades livr· s el e d i reito, perd nclo um tempo 

prec ioso m uma séri e el e cadeiras, cuja uti lida de é muito contestada. 

O SH. GUFlDFlLHA MouRÃO: - Hesponúendo ao apE.rte, com qu e m e honrou 

o nobre D eputado por Ser g ipe, uma el as m a is bellas intelligencias da Camara, 

lembrar ei a S. Ex. qu e a questão de liberdade ele ens ino ta l com o a collocamoR 

neste momen to, é a a mesma que se agita na França e na Be:gica. 

O !Ilustre Sr. Aynarcl, apresentando no pa rlamen to francez um bello r ela torio 

sobre os projectos de lei dos Srs. Ha.bier e Lavraud, escreveu esta!: notaveis p~'a

v ras, para as quaes ch>tmo a attenção dos meus i Ilustres antagoni tas: 

"0 Estado fi ca senhor· do ens ino. desde que é senhor dos program

m as e elos m ethodos, cujo r esultado é o g r ão, que só o Estado confere. 

Emquanto formos um povo de funccionarios ou de aspirantes l\ funccio

n a r·ios, nosso ensino (e é profundo este v icio) não será senão urna pre

par açã o aos grãos necessarios p a ra attingir á funcção que a Isto conduz. 
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O Estado, dando elle só o grão unh·ersitario e a funcção, supprime 

de facto toda a liberdade de methodo e ele programma entre seus ri·:aes 

no ensino Em realicla<le só lw um ensino >w França. é o Estallo." 

, 'àu será perfeitamente o retrato do que se passa no Brasil? O ensino, que 

temos, ê o ensino do Estado, porque é dado nos seus estabel cimentos ou nos 

0stabelecimentos a elle equiparados. 

O Estado ê senhor do ensino. porque é senhor dos pro'grammas e dos metho

clos, e hoje acceita o methodo do ensino seriado, como amanhã poderá acceifar 

o parceliado; hoje acceita taes e taes materias como amanhã poderá eliminai-as. 

O SR. BARBOSA Ln!A: - R os t>stabt>lecimenLOR que não acompanharem e s:.s 

oscillaçües anarchicas não medram. 

O SR. SATYRO DJAS: - .\. liberdade do t>nsino é completa . 

. 0 R. ]!'A_USTO CARDOSO: - A h i, não. 

O SR. Gt:EDEJ.HA MOURÃO: - ~ão é. \'. Ex. - sinto dizel-o pelo muito que 

me merece - é inimigo implacavel da iibt>rclade do. ensino. 

Y. J!:x. comlemnou as equiparações dos institutos particula•·es aos institutos 

officia~s. 

O SR. SATI:RO DL\ : - • 'ào apoiado. \'. Ex. é injusto para commigo. Eu sou 

[Jartidariu da .iberdacle do ensino. Y. Ex. o que quer é o ensino •·eligioso domi

nando a instrucçào. 

O SR. GUEDELll' ?lforH,\o: - Eu jú fallei aqui em ensino religioso, domi

nando a inslrucç~io? 

O SR. SA'r\'110 DJ.\S: - g• o que Y. Ex.. está sustentando. 

O SR. Gt.JEDBLHA . lot:RÃO: - Eu <tuero a liberdade de fundar escolas e nelias 

Pnsinal' o qu., t>u quiz<-r: quero a liberdade de funda r institutos de ensino secun

rL.Irio. nelles ensina•· o que quizer; quero a liberdade de fundar faculdades e 

ensina! la o que eu quizer: quero a liberdade ele fundar uniYersidades e nellas 

ensinar o que eu 4_UiZe1·. 

O SH. SATYHO DIAS: - Pois é isto mesmo : Y. Ex. o que quer ê o ensino 

religioso dominando n inst•-ucção. 

O SR. BARBOSA Ln:IA · - • •Jo apoiado; quer a liberdade para que a liberdade 

triumphe, porque a liberdade não ha de triumphar ele bracos dados com o Estado. 

tHo OHtros apartes.} 

o SR. f~lJEDELHA .lOUIL.\0: Ha livre concurrencia, onde ha monopolio? 

Posso ensinar livremente em todos os e;•-ãos. mas o Estado não equiparando 

us n1eus institutos d 1. ensino aos seus, os n1ens ahnnnos não ndquíren1 os· ma-s1no 

r1 irl?ito~ Jl:.ll'H o e-xt'J~cicio da~ p1 ofisslies. 

O SH. SATYRO DrAs: - Faz exactnmente o que faz a Igreja. 

O SR. f1t'EDELRA ~IorRÃO: - Y. Ex. ha de permittir que não entre em reta

liaç:õ~R . .A Igreja não ~stâ em causa.. olof'}nei a que~tão em un1 terreno a1nplo, 

110 ter>·;:>no cl:l Repul!lica inter-confi sional. e como complt>mento dt>sta dou~rina 

é que exiio a libt>rdacle completa rle _ensino. 
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Imagine \ ' . Ex. que u.1guns brasileiros, fervorosos catholicos e ao mesmo 

tem po amantes das sciencias e das lettra . se reunem, [unnam institutos secun

rhll'ios de ensino em differentes zon:ts da Republica, fundam igualmente facul

c.Iacles de direito. ele engenharia e de medicina; podem conferir titulos'l Podo·m 

t.'o.nft?rir gráo._? 

O Sr<. PAULA RAMOS: - Pod m. 
O SR. Gu~<-:DELHA l\louRÃO: - 1\Ias, conferindo os gTáos fican1 110 n1estno ter-

1 ~no, na mesma igualdade que aquelles qu" fl·equentar'lm o institutns officia~s 

onde receberam os grãos? 

0 SR. PAULA RAMOS: - ,Não. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O grão é um eni'E>ite apenas; não traz cffeilo a lgum 

liratico. 

O SR. G UEDELHA MOURÃO: - Portanto, para lermos u libe•·dade completa, 

1 ara que o H 24 do art. 72 ela Constituic;ão, u·atantlo da pro[i><são intellectual, 

seja uma realidade e não um sophisma, uma bul'la, é Pl'•'Ciso qu" todos esges 

ti tulas não tenham outro valor além do \'alo r moral ... 

l!M SR. DEPI!rADO: - Apoiado; não ha valllagem alguma neste ponto ,111 

la,·or dos institutos officiaes. 

O SR. GUEDELHA MouRÃo: - ... o medico, o engenheiro, o ><dvogado, sahldu> 

das academias livres e independentes deviam ter os mesmos dil·eitos e goza• ela 

rnesma liberdade profissional que o medico. o engenheiro ~ o advogado tltnlado>S 

nas academias officiaes. 

O SR. FAUSTO CARDOso: - O que V. Ex. quer é o ensino em um só estal.io em 

todos os estabelecimentos. 

0 SR G UEDELHA )!Ol!RÁO: - . 'ão está de aCCÕI'dO? 

O SR. FAUSTO CARnoso: - Estou <lP accôrdo com Y. l•,x . .-m um ponto, .em 

wtro não. 

O SR. SATYRO Dus: - Admitte o protestantismo no ensino das escolas~ 

O SR. BARBOSA LI:UA: - Por que não~ A liberdade não tem que tenoer a 

ib"rdade. 

o SR. Gt'EDELH.A )fOURÃO : . ·o terreno da liberdade não temo o protestan-

tismo, que aliâs é um retalho do christiani~mo. 

O SR. SATYRO DIAS: - Si Y. E. ·. nega este direito está no seu papel. Como 

disse, V. Ex quer em summa o ensino religioso uominando a instrucção. 

O SR. GUEDELHA :liouRÃu: - • •ão estou aqui a reclamar o pri>ilegio ele en~ino 
pa ra a Igreja, estou discutindo a questão no terren? con titucional. 

O SR. SATYRO DL\. : - SI a grawl<> queixa é que o ensino é leigo .. 

O SR. GUEDELFIA -:IIOURAo; - E fo•·mulei eu a qudxa? \'. Ex. me julgue pe!o 

(IH~ digo e nlo . elo quP o outros dtzet. . fftrmu que o t:'nsino offlcial r.Jnw 

tx' ste é o me n,r, ~n.,ioo o{ficial do len.po do 1ml'crio. 

O SR. B .. RBO~A LI~IA: - \ '. Ex. rr • p.,rmi ·t uma obse•\•ação: a[fir·mo <'! 1 

resposta ao aparte do nobre Dt:putado pela Bahia que o Pnsino leigo não existe. 

t ma chimer O rn.·r:-oo t- em qualqJE-r grão Jt•ligio•o na accepção do t<>;.r o. 

0 SR. AT\'RO DIAS; - Xão apoiado, 
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O Sn. BAnBOSA LIMA~ - i'dostra r ei que h a o materialismo em todas as suas 

nuances no ensi no. 

o Sn. GuEDELHA MouRÃO: - Sr. Presidente, senão por índo le, ao menos p ela 

1 e fl exão sou moderado; não accu so os que aincl<>. têm voltados os olhos para o 

passado, e defendem o en sino official, toleravel a-penas em uma monarchia _de 

re l igião official. Affirmo, po r~m. que sob es~e aspecto, o ensino que temos na 

Hepublica ê o ensino gara ntido com rotulo official, h erdado da Monarchia. 

De m an eira que temos o imperialismo, qu e tanto assombra a lguns Sr s. D epu

tados, plantado dentro el as mu1·al has da R epublica inter-confissional! 

O nobre Veputado teria razão para accusar-me, si, na vig ncia do nosso 

~s tatulo politico, eu viesse propôr uma lei torna ndo obriga torio o ensino catholico 

nas escolas publicas. Entendo, com o nobre Deputado p elo Rio Grande do Sul, 

que o Estado ê i ncompetente- para ensinar; o Estado, intervindo no ensino, con

stitue-se lemento perturbador da profissão intellectua l , féch a as portas á livre 

concu rrencia, pois o Estado, por seu prestigio official, pela abundancia dos r ecu r

sos pecuniarios hauridos nas arcas do er ario nacional, com a preferencia dada 

aos seus diplomados nos accessos aos empr egos publieos, esmag a o en sino par

ticular, forçando de f acto os paes a buscar em os institu tos offi ci aes, embora não 

lh es m er eça confiança, offerec nclo tantas vezes á mocidade instrucção insuffi

ciente ou nociva. Contente-se o Estado com garanti!' a todos os brasileiros a 

liberdade effectiva de ens i nar, ficando aos p aes o direito de escolher em para 

a educação ele seus filhos as esco las e mestres que lhes agr a darem. 

Sou con trario á inte1 venção elo Estado n aquillo que indivíduos ou assoc i açõe~ 

particu·lar es podem bastar; garantir a liberdade e os direitos, esta é a sua func~ão 

principal; fóra disto to1·na-se central izacl o1·, usurpa dor. m a ta n do a iniciativa e os 

E's(orços elos indivíduos e ociedacles particular es. 

Eu não admitto, Sr. Presidente, o Deus-Estado; n ão pertenço ao numero 

daquelles que negam a infallibilidacle do Papa e prégam a infallibili dacl e do E. t ai:lo. 

(A poiCiclOS. ) 

Fl, a proposito, elevo dizer que a infa llibilidade govern a m enta l a inda hontem 

cah iu n este r ecinto aos go lpes ce r·teiros da log ica implamtvel elo nobre D put3clo 

por Santa Catharina. 

Com eCfeito, S. Ex., an a lysanclo os prog1·ammas off ic iaes, era a cada m o

mento in ter rompido por varias Srs. Deputados, que diziam: mas não é isto o 

qu eu defen do, não é esta a reforma; e S. Ex. r espondia: é o que est á no regu ~ 

lamento, é o que se deve executar . 

Notei, Sr. P r esidente. aue nesta discussão, que cer ta m en t e nobilitou a Ca

mara, notei que, entre os que defendem as exames parcellaclas e os que defendem 

os exames ele madureza, h a perf ito accôrdo em ass ignalar o m esmo facto, i sto 

é, que o en sino publico na paiz está em cri se. (At>Oiaclos.) 

Sobre est e ponto não ha cl i vergencia, conco rdamos todos: o ensino 1 uhl i co 

no Brasil está em crise. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO: - Absol utamente. 

O SR. GUEDlilLHA Moun-'.o: - Qu er dizer que nl!.a exist e. 
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O SR. F AUSTO CARDoso: - Não senhor; quero dizer que estâ. em completa 

crise. 

O SR. GUEDELHA MouRAO: - Sr. Presidente, o ensino publico entre nós é 

um paralytico. 

Pois bem; eu quero que esse paralytico ande, quero que elle ânde por si, 

não por favor, não arrimado ás muletas administrativas, mas que ande por si 

mesmo, com a conscicncia do que é, do que vale, do que póde. (MuUo bem.) 

O SR. FAUSTO CARDOSO: - 'ão andará; e, si dér um passo, enterra -se. 

O SH. GuEDELHA MoURÃO: Pois se não andar por si mesmo, não será 

por certo com as panacéas officiaes, que promoveremos o engrandecimento do 

ensino no seio da Republica. 

O SR. ANYSIO DE ABREU: - E muito menos si fõr entregue a particulares, 

que o transformarão em industria lucrativa. 

O SR. GUEDELHA MouRAo: - E' possível; alguns es tabelecimentos parti 

cular s assim procedem, é possível ; mas, devo declarar a V. Ex. que ha muitos 

estabe lecimentos pa rticulares de ensino melhor montados do que os institutos ele 

ensino official, e os paes serão juizes nesta causa. (Apoiados; ha nm a1Ja1·te.) 

Ha muitos estabelecimentos particulares em condições de melhor servirem 

ao PUiblico elo que os estabelecimentos officiaes, e o numero clelles augmentará 

infallivelmente, estabelecida rigorosamente a livre concurrencia do ensino. 

O SR. ANYSIO DE ABREU : - Mas, o Estado não impede a livre concurrencia. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Como não, si é elle quem dá o padrão, o typo? 

UM SR. DEPUTADO: - E' um verdadeiro monopolio. 

O SR. GuED~LHA MouRAo: - E' um verdade iro monopolio, diz o nobre Depu-

tado, e é a verilade. 

O SR . .ANYS,,., DE ABREU: - Pois então, o monopolio é necessario. 

O SR. BARBOSA LIM.à : - Ah! j á f a zem uma concessão. 

O SR. ANYSIO DE ABREU: - Perdão; não faço concessão nenhuma. Peço a 

palavra. 

O SR. GUEDELHA l'<IoURÃO: - Sr. Presidente, julgo ainda conveniente retirar 

de minha pessna uma ta l ou qua l suspeição pelo facto de ser eu, sinceramente, 

catholico apostolico romano. 

UMA voz: - V. Ex. se tem mostrado superior a todas essas causas. 

O SR. GUEDELHA MOURÃO: - Essa suspeição, Sr. Presidente, foi ha pouco 

8.pontada pelo nobre Deputaclo da Bahia, quando disse que nós não acceita riamos 

estabelecimentos protestantes. 

O SR. ALFREDO Pu :roL: - V. Ex. está discutindo a queBtão no seu aspecto 

mais serio. 

O SR. SATYRO DLI.S: - E' esta a minha convicção. 

0 SR. GUEDELILI. MOURÃO: - Direi a V. Ex. : 

Catholico sincero como sou, s i o Governo sob pretexto de ensino official 

mandar trancar os estabelecimentos de ensino protestante, não approvaria a vio

lencia, nem acceitaria o presente de gregos, continuan<)o a r eclamar a liberdade 
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de ensino, e Isto, senhores, para melhot: servir e garantir a minha Ig reja no 

regimen republicano. (Apoiaclos.) 

A protecçã0, que o Estado nos dispensaria em tal caso, degenerar ia em 

usurpação ou oppressão. Ko tempo do Imperio, o Governo man ti nha o ensino reli 

gioso nas suas escolas, a troco de sua intervenção indeb ita nos estabelecimentos 

ecclesiasticos. Foi assim 9ue o Marquez de Olinda publicou um decreto, no qual 

o Governo arrogava-se o direito de organizar o ensino nos seminarios episco

paes, nomeando os proressores, regulamentando as matarias a ensinar e os auto

t·cs a adoptar! 

Combatendo a maxima -pagã Cesar Impe1·c•i01· et PonUjex 11Iaxinms, r epi:lo 

por isso mesmo a intervenção governamental no ensino, reputando-a perigosa á 

liberdade da consciencia catholica. O imperialismo, organizando o ensi no ecc:e

siastico superior, podia mandar ensinar nos seminarios o chamado urecurso á 

Corôa" e a legitimidade do l>eneplacito régio nas bulias pontifíc ias, usurpação, 

aliãs consagrada explicitamente na Constituição do regimen extincto. E por que 

me repugnam as cadeias, embora dou r a das, de todas as escravidões, comba to e 

combaterei sempre a inter ferencia de Cesar no departamento do ensino; e defen

dendo a liberdade completa da profissão intellectual, mantenho e sustento a liber

dade espiritual, garantida na Constitu ição da Republica. 

O SR. SATYRO DJAS: dá um aparte. 

O SR. GUEDELHA MouRÃO: - Parece que não me fiz entender. Estou mos

trando que mesmo no regimen em que fosse official o ensino religioso, mesmo 

assim, eu não acceitaria a intervenção do Governo no ensino nacional. 

"ão faltam exemplos, que confi r mem as m inhas desconfi anças contra o en

sino official . 

A Sorbona era uma aClJ.dem ia des tinada ao ensino catholico, e tornou-se 

brilhan te centro intellectual durante a idade média até que Luiz X IV, rei a bso

luto, o autor da famosa maxima - o Estaclo son et;, - converteu esse institu to 

celebre em instrumento de seus caprichos, e naquellas cadeiras, onde se invocava 

a autoridade de S. Thomaz, brilhando o ensino orthodoxo, sentaram-se depois os 

defenso res do gallicanismo! 

O SR. ANYSIO DIJ ABREU: - Mas o gallicanismo tem pensadores superiores. 

O SR. FAUSTO CARDOSO: - Superiores aos da Igreja Catbolica?! 

O SR. GUEDELHA MouRÃO: - Ou V. Ex., ou eu estou fóra do trilho. 

Estou mostrando que não me satisfaz a intervenção do Governo em mat eria 

de nsino, e que quero a liberdade de ensino. 

O mesmo succedeu com a famosa Universidade de Coimbr a, q ue nas mãos 

do Governo converteu-se em terrível arsenal do regalismo, de tal modo que o 

::iummo Pontífice retirou-lhe os privilegios canon icos. 

As.sim, defendo a liberdade de ensino, não porque a Republica não m e con

sinta o ensino religioso nas escolas publ icas, mas porque a nossa mais solida 

garantia espir itual funda-se na liberdade plena de ensino, na abolição dos priv i

le~ios officiaes. 
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o § 24 do art. 7Z da Constituição garante o livre exercício da profissão intel

lectual, e, desde que ha restricções e referencias, não se pôde dizer que exista 

o livre exercício da profissão intellectual. 

O SR. ANYSIO DE ABREU: - Isto nada tem com a ·liberdade de consciencia. 

Quem quizer pôde ser padre, engenheiro, etc. 

0 SR. GUEDELHA i\lOURÃO (com vehemencia): O que V. Ex. quer é a 

Igrej a amarrada ao carro do Estado ! 

O SR. A..'<YSIO DE ABREU: - Pelo contrario, quero a Igreja livre. 

O SR. GuEDELHA MouRÃo: - Vou invocar o testemunho e a experiencia de 

um homem que podemos chamar o patriarcha da Republica, o Sr. Rangel Pestana. 

S. Ex., em uma de suas bellas orações, declarou que alguns de seus correliglona

rios hesitavam em acceitar a liberdade profissional de ensino com medo dos 

padres catholicos. 

Este medo, digo eu, não devemos ter; estabeleçamos francamente a con

currencia. 

O SR. ANYSIO DE ABREU: - Eu não tenho medo; a Constituição a permitte 

e ella existe. 

O SR. GUEDELHA MouRÃo~ - Kão existe com os methodos offlciaes, com o 

ensino official, com os gráos .. . 

O SR. ANYSIO DE ABREU: - V. Ex. quer para o Estado a peior das desigual-

dades. V. Ex. quer fraudar o espírito liberal da Constituição. 

0 SR. GOMES DE MATTOS: Oh! 

0 SR. ANYSIO DE ABREU: Isto não se responde com - Oh I 

O SR. GuEDELHA MouRÃO: - Appello da opinião do nobre Deputado para a 

consciencia da Camara, que me conhece, julga-me capaz de fraudar o espírito 

liberal da Constituição? 

S i algum valor posso ter nesta Camara e fôra della, é porque zelo a minha 

probidade pessoal, que não me permitte pensamento reservado nesta ou noulr:L 

materia, nem me permitte usar de meios tortuosos para fazer triumphar as 

minhas opiniões. 

O SR. ANYSIO DE ABrum : -A que vem este appello? Eu não ataquei a p~obi

clade de V. Ex., nem ella está em jogo. Uns interpretam bem e outros mal e, 

alludindo-se a essas interpretações, ninguem se tem considerado offendido. 

O S R. GUEDELHA MoURÃO : - Reconheço que na sociedade contemporanea, 

particularmente no Brasil, jã não existe unidade de crenças, não direi isto da 

massa elo povo que continúa a pertencer â. ·Igreja nas manifestações e praticas 

do seu culto, fallo. da parte lettrada da Nação. 

Na parte dirigente ha profunda divergencia de doutrinas, dispersão enorme 

dos espíritos em relação ãs questões mais graves e fundamentaes. Para uns é 

objecto de culto e veneração o que para outros é objecto de desprezo e escandalo; 

uns dizem que é moral o que outros dizem ser !=oral. 

Portanto, para evitar attrictos estabeleçamos nossas tendas dentro das linhas 

do direito commum e da liberdade. 
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Dentro dos muros do direito commum e da liberdade, não haverá confl ictos 

deploraveis, si formos sinceros, não querendo sõmente a liberdade para uns e 

negando-a para os outros. 
En.tre as liberdades nenhuma ha mais pr eciosa do que a liberdade lntellectual, 

a liberdade de ensino. 

Pouco importa que a Republica me tolha a liberdade de ser industrial, com

merciante, etc.; mas em relação á profissão intellectual, que entende com a alma 

ela geração presente e das futuras, ah i me encontrarão moder ado, insuffi ciente, 

sim (não ajJoiaclos), mas defendendo com todo o calor o livre exercício da pro

fissão intellectual, que a Constituição Republicana garantiu a todos os brasi

leiros. 

Sr. Presidente, entre os apartes que se cruzavam ha pouco ouvi um em 

que se affirmava que o ensino era um cadaver. Pois, si o ê, vamos ensaiar este 

medicamento heroico do nsino livre, completamente livre, sem peias, e acredito 

que o defunto resuscitará, e neile talvez se real izem os bellos versos do epioo 

portuguez: 

Aconteceu que da mísera e mesquinha, 

Depois de ser morta foi rainha. 

Põde acontecer que a instrucção publica, agora misera e mesquinha, com o 

sopro da liberdade, com este sopro vital e fecundo, resuscite e afinal seja rainha. 

(Muito bem; muito bem. O o1·acLor é 11111 ·ito C117n1n·imentculo.) 

O Sr. Bricio Filho: - Não fosse a responsab ilidade que lhe cabe como 
Relator do parecer formulado pela Commissão de Instrucçd.o e Saude Publica 

acerca do projecto n. 5 A, de 1900, apresen tado á Camara pe!o representante de 

S. Paulo, o Sr. Bueno de Andrada, e· não tomaria par te no debate, deixando qu e 

o fizessem outros IX!~:.:; competentes, mais capazes, mais em condições de prestar 

assignalados serviços ã. causa da instrucção. 

Vem á tribuna agradecer, por um lado, a defesa brilhante que vei u em a uxilio 

do trabalho da Commissão, por meio da palavra inspirada de varios oradores; 

vem por outro lado procurar destruir as baterias assestadas contra o projectJ 
em discussão. 

A Commissão não acceitou a medida proposta pelo digno De]tutado paulista, 

não só porque deixava ao arbitrio do Governo a faculdade de conceder examP.s 

parceliados aos estudantes que se destinam aos cursos de ensino superior, como 

tambem porque não marcava prazo para a r eal ização de taes exames. 

Preferiu por isso e por outros motivos de valor apresentar o substitutivo qu~ 

já em segunda discussão mereceu a sancção da Casa e c1ue espera merecerá 
ainda o apoio por occasião da votação em terceira discussão. 

Referindo-se aos discursos pronunciados sobre o assumpto, salienta as ora

ções proferidas pelos Srs. Guedelha Mourão e Barbosa Lima, apreciando, nesta 

quadra em que o divorcio vae a-brindo caminho, o consorcio de opin iões que pa!·

tem de pontos tão oppostos, a ligação na mesma conente de idéas do sectario 
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das doutrinas de omte com o prégador das doutrinas de Christo, o evangelizador 

do bem e da Yirtude. 

Não os acompanhará. na campanha qu e faz m contra a desofficialização do 

ensino; ficarã á margem da corrente, d ixando que sigam ambos no mesmo batel. 

irmanados pelas crenças communs, fazendo votos para que cheguem sãos e salvos 

ao grande m ar d suas aspirações. 

Tratando do discurso elo Sr. Saty ro Dias, lamenta que S. Ex. nd.o tivesso 

ac<>mpanhado os outros membros da ommissão; sente que sej a tão adversari0 

ela providencia transitoria, capaz el e prestar tão bons serviços ao en sino secun

dario. 

Não vê motivos pa1·a qu os ex ames parcellaclos não possam ser tolera.doE 

por m ais quatro a unos; foi o regimen de onde sahiram os homens que enche

ram o ~cenari o da Yida publica, foi o r egimen ele onde vieram aqu elles que occupa

ram posições elevadas n a politica, na admini stração, nas artes e nas industrias; 

foi o regimen ele onde surgi1·am Barbosa Lima, esse eloquente orador que encanta 

aos que o escutam, e Satyro Dias, essa competencia que todos apreciam, essa 

prcHiciencia d ean t e da qual todos r espeitosamente curvam a fronte. 

Analy sa as d emais opiniões contrarias ao projecto, procurando destruil-as e 

mostrando que d a discussão travada nasceu a convicção de que o substitutivo é 

ele uma necessidade tal que deveria ser confeccionado, caso jã não estivesse 

elaborado. 

Nota que de ambos os lados, já ela parte dos que advogam as provas de 

exames parcellaclos, já da parte <los que sustentam as provas de madureza, foram 

apr esentados attcstados, documentos demonstrativos da ignorancia dos exami

nandos. 

R efere-se ãs discussões >ust~ntadas a proposito ela madureza applicada ao 

Grmnasio ::<:acionai, occupando-se do programma e regulamento publicados em 

30 de Março ele 1898, programma e r egulamento que deram Jogar a um movimento 

de indignação por parte da congregação do r ef erido i~;stituto e que l evaram o 

corpo docente daquelle estabel ecimento a dirigir uma representação ao Ministro 

do Interior, repr esentação que, attencl ida em alguns pontos, precisa ainda ser 

tomada em consideração, tão absurdas e nocivas são as medidas por lia concle

mnadas. 

E stende-se em largas considerações sobre os resultados das reformas umas 

~m cima das outras, r eformas atropelladas, cujas perniciosidades lent,m confusões 

ao ensino nas escolas; cada Ministro quer revelar m a is conhecimentos que o seu 

anteces or, cada qual sente-se melhor inspirado que o admin istrador precedente 

e l ã Yem a mania ela reforma, sendo não ra1·o substitu ído a cada passo um plano, 

um system a que mui tas v ezes não teve tempo de mostrar as suas Yantagens e 

desvantagens. 

V ê nisso, como em outras pra ticas de que se occupa, um a bôa parte dos ele

mentos que têm concorrido para o estado desalentador em que se acha a nossa 

instrucção. 



-296-

Observa que a hora está a deantada e deixa por tal motivo de levar m a is 

longe a sua argumentação. 
Deplora que a um outro collega não fosse dada a incumbencia de defender o 

trabalho da Commissão, tarefa de que ,se desempenha ria com brilhantismo e não 

com a deficiencia de r ecursos do ora dor. 
Não faz mais porque ma is nã o póde; ·e f eliz do q ue faz o que póde, quando 

não I~óde fazer o que deve. (Mwi,to bem; m uito bem. O oraclor· é 01~ntpr·imentaclo.) 

Fica a discussão ad ia da pela hora. 

, ·. 

SESSÃO DE 3 DE AGOS'l'O 

O Sr. Anysio de Abreu não tomaria a r esponsa bilidade de prolonga r 
o debate sobre este assumpto , que já tem por dema is fatigado a attenção da 

Camara, apezar do br ilhantismo com qu e tem s ido tratado, si não tivesse a 

necessidade im periosa de correr em defesa de princípios e doutrinas por ' 'que 
mais de um a vez tem propu gnado, quer na t t·ibuna , q uer em pareceres nesta 

Camara. 
Confessa que raras vezes a pa lavra brilhante do honrado representante elo 

Rio Grande do Su l, o Sr. Barbosa L ima, exerceu tão extraordina ri a impressão 

em seu espírito como na elucidação das diver sas theses que S. Ex. aventou a 

proposito da di scussão sobre exames ele madureza. 
Apezar de a rraigadas as suas convicções, foi com o espírito v~cillante q~t e 

o orador r e tirou-se da sessão, depeiis de ter ouv ido S. Ex. contestai-o. 

Ao ta lentoso r epr esenta nte do Rio Grande elo Sul, succedeu na tribuna o 
Sr. Rangel P estana, para esta Camara uma legenda viva da propa ganda r epu

blica na. A es tes dous contendores junto u-se a i nela hontem o iliustr a do Deputado 
pelo Ma ranhão, o Sr. Guedelha Mourã o. 

Foi, po is, com o spirito vacill a nte que f ez um exame ele consciencia, qu~ tku 

busca aos seus alfa rra bios, para vêr s i ele facto estava enganado. 

Confessa, porém, á Camara que da ra pida revista q ue pôde f a zer e do estudo 
a que se entregou, sahiu com a sua convicção m a is a vigorada , a dquirindo a 

certeza ele que a verdade ela doutrina constitucional está com o ora dor. A;.r:cln 

mais: pôde verificar, contrariamente ao qu e pensam SS. EEx., ·qu e a tendenc;a, 

ao gera l, em vez de ser para a descentralização do ens ino, é, em todas as suas 

espheras, em todas as suas moda lida des, pa ra a centra li zação, sob a superinten
cl enc ia do poder central. 

E' esta a tenclencia que descobriu, quer nas Cons tituições em cu jo espírito 

a nossa se foi embeber , quer na pratica das nações que em m a ter ia de ensino 
têm um ponlo avançado, quer especia lmente na lettra e no espírito da Constituição 
de 2•1 de F evere iro. 

Começando pela I nglaterra, di z que primeiramen te Já. domino u 0 princ1p1o da 

franca descen tral.ização, a abstenção do Governo em toda a espher a do en!J'irto, m aij 
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depois de um longo percurso. historico foi-se-lhe implantando a convicção de que 

em vez de avultar o patrimonio da r ação, elle definhava, decrescia a olhos vistos. 

Iniciou-se então uma campanha no sentido do reerguimento, abriram-se inque

ritos, o primeiro em 1803, r sultando a convicção não só do r ebaixamento do 

ensino, pela incapaci dade dos mestres e pela indisciplina dos a lumnos, mas ainda 

pelos ricos subsidies com que a Kação concorria para esse serviço, deixando-o 

nas mãos el e 1 oclerosas associações r ligiosas, a lheias completamente á acção fis

calizadora do Governo. 

A' frente dessa campanha fig uram Broockly, I ussell e tantos outros, e por 

fim a intervenção do Governo como medida efficaz para o r eer gu lmento do en sino 

triumphou, consubstanciada em I i. 

Quer o ensino primario, quer o secunclario, não estão completamente enfei

xados nas mãos do Governo, mas est vota subsídios para preencher as deficien

c ias da iniciativa Individua l, e o governo exerce, superintende e dirige esse ramo 

ele serviço publico. 

Assim, o principio dominante actualmente na Inglaterra é o da intervenção, 

da superintendencia e el a fiscalização la instrucção, em todos os seus r amos, em 

todas as suas modalida des, em todas as su as espheras. 

A Suissa passa tambem como tendo sido uma das fontes instructoras d:t 

nossa Constituição. 

T ambem na Suissa a in trucção, em todas as suas espher as, viveu, até bem 

pouco tempo, exclusivamente en tregue á iniciativa individua l e aos gov ernos 

locaes. L á observou-se o m esmo phenomeno que n a Ing laterrâ, e lentam ente foi 

conquistando aos espíritos a icléa de que, a bem do ensi no, era pr ciso que sobre 

ella se fizesse sentir a a utoridade tutelar do governo centra l. 

O orador mostra á am ar a que o movimento para a unificação partiu Justa

mente do elemento popular, dirig indo mensagens aos poderes constituídos, solici

tando para as escol as publi a s a superintendencia do governo central. 

M a is ta rde, em 1 71, um congresso de professores solicitou que fossem incor

por adas á Constituição F ederal as suas aspirações, como em nel a, a qual consti

tue hoje o art. 27 el a Constituição H elvetica. 

::-<a França, quando se discutiu a lei de r eforma do ensino superior, tambei11 

fo r am accusados ele inimigos ela liberda de elo ensino, de defen sor es do monopolio 

e do privilegio do Estado, n ão os clericaes, mas os verdadei ros republicanos -

Jules F erry, Gambetta Paul Bert, e o orador prefere passar como retrogrado 

ao lado dessa brilhante pha lange, que salvou o ensino publico, n a F1·ança, do 

que por a deantado, perfilhando as idéas do Arcebispo Dupanloup. 

C itará a inda a Republica r g n t ina, onde cedo se comprehend u que era na 

larga base elo en sino popular que devia assenta r, de prefer ncia, a s tabiliclade 

de suas instituições. e assim as differentes Constituições que successi\·amente tem 

adoptado, a té a qu e presentem ente a r ege, inseriram disposições preciosas, attri

buindo ao go verno ger a l uma jurisdicção e uma direcção supremas, em materla 

de instrucção publica. 
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Basta lembrar que o ensino secundario é dado .em collegios n acionaes, custea

dos, mantidos, fiscalizados e superintendidos pelo Governo. 

Quanto aos Estados Unidos, o orador affirma com o accento da mesma pro

funda convicção que lá, como rios paizes em que mais intenso é o sentimento 

de liberdade, da individualidade, como na Suissa, na Inglaterra, a tendencia é 

para a unificação do ensino sob a superin tenclencia elo poder federal. 

L ê palavras do grande patriota americano Horacio Man, censurancl'o acerba

mente o regimen de absoluta descentralização do ensino, alheia á influencia e 

acção do governo federal, concluindo por sustentar que não h a mais duv-ida de 

que faz -se necessario nos Estados Unidos que a superintenclencia do governo 

sobre a instrucção, em todas as espheras, seja a realidade, e que el la já se faz 

sentir no domínio elo ensino superior. 

O orador passa a estudar a questão em face da Constituição, lê o art. 35 e 

mostra, com o proprio texto constitucional, que o poder federal prima no assumpto 

sobre os Estados, tendo aquelle Lma faculdade substantiva, ao passo que ~ estes 

cabe simplesmente uma faculdad e subsidiaria. 

O J<Oo·islaclor constituinte se tivesse em vista, em matcria ele instrucção, dar 

simpl8smente uma faculclacl ·~ subsidiar ia e nilo clirecção su twema, seria bastan te 

o § 2o llo citado artigo. 

MR~ pensando que a in st rucção secundaria ou s uperior importa dit·ec tamente 

no desenvolvimento 'POlítico-social, pot·que é destas duas classes que emanam as 

forr.as rlirigentes· da sociedade, clle quiz, á semelhança do que se observa em ou

tro~ paizes, confiai-a á competencia do poder central. 

O orador explica o p ensamen to do •legislac1or a respeito, e sente o ad iantado 

da hora que não lhe permitte discutir o assumpto com a amplitude que desejava 

o com a rigorosa documentação que exigiam as suas palavras, em face elas dou

trir as em contrario , sustentadas pelos oradores que o antecedera:m. 

A um aparte de S. Ex., o orador, que ia terminar, é obrigado a d emonstrar 

que o~ princípios que sustenta da capacidade que o Estado tem, que o Estado 

deve ter, para superintender o ensino publico, são apenas a · repercussão elo pas

SE.clo. 

Vt!m desde Platão, cujas palavras o orador lê. Repetio-os Danton, Ferry e 

Thi<'rs as acloptaram e pregaram. São princípios que t êm sido repetidos em to

dos os Parlamentos modernos e adiantados. 

O c·rador é da escola elo nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, cuja base é 

um princ·ipio absoluto - o de que tudo é r elativo. Conhecedor de todas as esco

las adopta de todas ell as, com o criterio dos seus conhecimentos, aqui llo qu€ en

<' 1ntra óe acceitavel. Construio os seus argumentos sobre um alicerce de lo

gica, rão enraizados estão no seu €Spir ito os princi pios em 1ue se apoia, e em 

ttue se t:rma a sua apinião. ( llfnito bem . Palmas no ,·ecinto. O 01'Ctelo?· é muito 

feiicitado . e abTaçado pelo.~ se1t8 coUegas zn·esentes.) 
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Continúa a 3• discussão elo projecto n. 5 A, de 1900, prorogando até . 31 de 

.fJezembJ o ele 1904, o prazo para a realização dos exames parciaes do curso 

p1 eparatorio. ( •) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada a djscussão do projecto n. 5 A, Encerra me nto d< 

.lc HlOO, por não haver mai~ oradores inscriptos e adiada a votação, até que a 

roprctiYa Commissão dê parecer sobre as emendas ofCerecidas. 

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO 

Parece•· sobn euwnclas ot/e1·ecielas 1w 3• discussão do 1n·ojccto "· 5 A, deste 
anno, que 1n·o•·oga etté 31 ele Dezembro ele 1904 o p1·azo pm·a a •·ca!-izetção de 

ea:mnes pa!·cictes do cm·so pl'C!Jetnrtorio exigido pct•·n " mett1·icul.et nas escolas 

de ensino snperio1· 

di sc ussão 

A Ccmmissão de Instrucção e Saucle Publica vem emittir o seu juizo acerca Pa recer da Con 

.bs emtndas apresentadas em 3" discuss'l.o do projecto n. 5, deste anno, refe-

rente a exames el e preparatorios. 

Fora m tres as emendas offerecidas, sendo a primeira do Sr. Floriano de 

!'.1oraes, a segunda elo Sr. Satyro Dias e a terceira elo Sr. Paula Ramos. 

Na primeira, o seu autor propõe medida de caracter permanente, que não 

pGole ~er acceita pela Commissão, pbr isso que por meio ele substitutivo já appro

vaclo em 2" discussão, aconselhou uma providencia. transitaria, opinando pela 

concessão elo prazo de quatro annos, periodo dentro do qual pretende elaborar um 

plano de estudos com elementos para satisfazer as necessidades do ensino . 

Igualmente entende a Commissã<:> que não é acceitavel a emenda do illustre 

representante da Bahia. attendendo a que a terminação em 31 de Dezembro do 

corr~nte anno do prazo concedido para exames parciaes de preparatorlos não dá. 

margem a um trabalho util, conveniente, no sentido de apparelhar as condições 

que el evem presidir os estudos e exames do curso preparatorio. 

Quanto á terceira emenda, subscripta pelo Sr. Paula Ramos, julga a Com

missão que deve ser acceita ac1íando-se nella contida uma providencia perfeita

l'lente digna do apoio da Camara. Com effeito, a emenda do illustre represen

llnle d( Santa Catharina torna extertsiva ao Gymnasio ="acionai a medida con

'ignarla no projecto, sem que seja perturbada a marcha do ensino. 

Sala elas Commissões, 10 de Agosto ele 1900. - Mctlaqtti.ets Gonçalves, Pre

sidente interino. - B1·icio Filho, relator. - Eehuwào Pimentel.. - Leo11el li'i

ll.o. - Satyro Dilts, vencido. 

r •) Em seguida falia o Sr. BH rbosa Lima. ="ão consta dos "Annaes ·• 0 dis
cu rso do orador. 

m issã o de lns t 
Pub lica 
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Ent611Clas a que se refere o 1Jm·ecer S111n·a 

Substitutiva: 

O Congresso Nacional reso lve: 

A.rt. j_. o Os exames para admissão á matricula: nos cursos de ensino superior 

se1·iio prestados parcelladamen te. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala. das Sessões, 26 de Ju lho de 1900 . - Fl.ol"iano ele l l'lo1·aes. 

Terminará em 31 de Dezembr o do corrente anno o pr azo concedido para exa

mes parciaes de preparatorios. 

o~ alumnos que; depois daquella data, pretenderem a matricula em qualquer 

c:u r so elos institutos de ensino superior da Republica, serão sujeitos á prova de 

madureza. 

Haia das Sessões, 19 de Julho de 1900. - Satyro Dias. 

Ao art. 1° - Accrescente-se o seguinte: 

Paragrapho 1ulico. Esta disposição é extensiva aos alumnos do Gymnasio 

Nacional. Aos alumnos que seguirem o curso completo será confer ido o grão de 

hacharel em sciencias e lettras, após a approvação no 6° anno do dito curso; 

a'JueHes. porém, que não quizerem bacharelar-se e por isso fôr-lhes facul tado o 

estudo das disciplinas marcadas no respectivo regulamento, terão direito á ma

tricula nos cursos superiores da Republica, mediante certificado de approvação 

~1:. todas as ma terias do 6° anno. 

H~ h elas Sessões, 1 de Agosto de 1900. - Panla Ramos. 

'~ sESSÃO DE H DE AGOSTO é approvado o projecto com emendas. 

SESSÃO DE 1 DE AGOSTO 

1i'crlacç'io final do 1n·ojecto n. 5, cleste cmno, qne 1l1'0I'O[Ja até 31 ele Dezembro ele 

; 904 o m·azo 1Ja•·a a ,·ealizetção ele examês 1Jal·ciaes do c1wso 1JI'B1JCLI·etto!'io 

cxigiclo 1Jm·a a mat1·imtla nas escolas ele ensino Sltt>el'ior 

O <~ongre8s0 Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica prorogado até 31 de Dezembro de 1904 o prazo para a realiza

çã,> de exames rarciaes elo curso preparatorio, exigido para a matricu la nas es

colas de ensino superior, não só 'J)ara os estudantes que jã tenham sido approva· 

do11 em alguma disciplina elo curso, como tambem para os que iniciarem e conclui· 

rem seus exames até Pssa data. 

Paragrapho unico. Esta disposição é extensiva aos alumnos do Gymnasio 

'aciona!. Aos alumnos qae seguirem o cttrso completo será conferido o grão 
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ele bacharel em sciencias e Jettras, após a approvação no 6• anno do dito curso; 

2quellcs, porém, que não quizerem bacharelar-se e por isso fõr-lhes facultativo o 

estudo das disciplinas marcadas no respectivo regulamento, terão direito â. ma

tricul<o. r·os cur sos superiores ela Republica, m ediante certificado de approvação 

em todas as materias do 6° anno. 

Art. 2. • Revoga;m-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 1 de Agos to de 1900. - G>t~eclelhet il'Iot~nio. - A•·etujo 

Góes. - Estevão Lobo , 

a SESSÃO DE 2 O DE AcosTO é approvada a redacção final do projecto. 



I . 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO DE 1900 

A' Commissão de Instrucção Publica foi presente a proposição da Camara Parece: da Com
dos Deputados, n. 35, de 1900, prorogando o prazo até Dezembro de 1904, para pmisbs

1
.ão de lnstr. 

U ICa 
a realiz2ção de exames parciaes do curso preparatorio exigido para a matricula 

na ~ Pscolas de ensino superior. 
A proposição da Camara visa incontestavelmente o adiamento da execução 

d•> exame de madureza que representa .uma aspiração republicana e uma neces

: :dad! palpitante. Infelizmente, porém, o mo elo por que elle foi estabelecido en

tr·! nós, não nos parece o melhor, não sOmente pela enormidade do programma, 

como pela maneira instituida de se fazer a prova definitiva da madureza; entre

tantc, a instituição em si é tão bella, que pena é não se poder levai-a a effeito 

immediatamente. 

lnstituido corno foi pelo grande espirito de Benjamin Constant, o reglmen 

<h madurPza era complexo, podendo deb:ar de figurar no programma diversas 

rlisciplinas inteiramPnte dispensaveis, corno base de certos cursos e para os quaes 

o gregt• e o latim são completamente desnecessarlos; entretanto, elle foi man

tidc :ntegralmente e sujeitos os aspirantes á matricula do curso superior das 

nossas a.cademias ãs •Provas de todas as materias, que são em numero de de

zollo, de uma só vez, sem mesmo serem obrigados ao estudo r egu lar da seriação. 

:=-rais regular seria a a dopção da lei votada em 1 92 e illegalmente vetada, 

••orno ficou provado por occasião da discussão do veto na Carnara dos Depu

ta do~. e na qual o .Jeglslador estabelecia o exame das materias lnd ispensaveis á 

madureza, suj 'tando-se os gymnasios ao placet da cornmissão designada pela 

escola dP ensino superior á qual se destinava o examinando. 

Desta fórma o alumno que se propuzesse á matricula na Escolà Polytechnica 

dar ia de preferencia provas de seus conhecimentos em mathematicas elementa

res, que servem de base ao estudo dos cursos daquella escola; aquelle que se des

tína.sse a Faculdade de Direito, daria principalmente provas de seu preparo em 

latim, rhilosophia e Wstoria, cabendo aos que pretendessem seguir o curso me

dico, demonstrar os sPus desenvolvimentos nas sciencias naturaes. 

Tudo isto sem prejuizo do~ exames parcellados feitos nos gymnasios, sendo 

a madm·eza a prova de aptidão do individuo para o curso a que se destina, tor-
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rando-se desnecessaria a complexidade apparatosa dos exames finaes, impossí

veis a quem não tiver seguido um curso r egular, um estudo de seriação indis

peosavel para o result&.do a que se ·propõe a ma dureza. 

A proposição da Camara dos Deputados, porém, não elimina a madureza, de 

modo que os gymnasios estadoaes ou particulares que tiverem os seus cursos 

ldcnticos aos do Gymnasio Nacional, uma vez satisfeitas as exigencias I do codigo 

do ensino, pod eri'i...o, desde j á, preparar os seus alumnos para a madureza, não se 

subordinan do aos exam es parcellados como agora se praticam, e cujo pra zo ê 

m·orogado pela proposição até Dezembro de 1904 . 

Dir-se-ha que, uma vez continua ndo por mais quatro annos os exames par

Cêllados, os candidatos á matricula nos cursos superiores das nossas academias 

nãc se submetterão jámais ao r egimen da ma d'l.lreza, mas então a responsabili

dadE' uãc. será mais dos alumnos, porém, dos educadores e dos pais, que, ao en· 

_ vez de pensarem sériamente no prepa ro effectivo dos alumnos, se esforçarem, 

por qualquer fórma, pela habilitação official dos seus filhos e discípulos á matri

cula nas escolas superiores. 

'\'e~ie caso, por~m, o legisla dor não poderá dar remedio para tão grande 

mal, e en tão, devemos até r eceiar pela sorte da instituição que não poderá se 

mat·ter õi;mte da resistencia dos interessados, convi ndo consignar aqui, que um 

Instituto particular de instrucção secundaria houve que pretendeu ensaia r o es

!• do ror seriação, instituindo a m a dureza, mas que succumbio a:pezar do es

forço ingente ~o seu dirE'ctor. 

Nestas condições, a pezar da Commissão de Instrucção Publica ser partidaria 

tl..t liberdade de ensino e do regimen de m a dureza, é de pa recer, visto ella não 

ccrdemenar a instituição, que a _()roposição da Camara dos Deputados seja ap

)Jrovada, na esperança de vet· modificado o modo por que actua lmente se acham 

instituídos os exames finaes. 

Sala das Comm!ssões, 5 de Setembro de BOO. - A. Aze1·e<Zo. - Vil·gilio 

Damazio, com r estricções. - Mo1·aes Bm.,·os, vencido. 

Na SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO é encerrada, sem deba t<'. a 2• di scussão da 

proposição. A proposição é approvada. 

SESSÃO. DE 19 DE SETEMBRO 

O Sr. Moraes Barros: - sr. Presidente, o Senado vai passar por um 

desl!'osto muito sensível, resultante do contraste entre o orador que acaba de fal

ler (o ~enador Ruy Barbosa) e aquelle que occupa neste momento a tribuna. 

( N cio apoiados. ) 

E' um desgosto grande, mas do qual é o unico cu lpado o hon rado Senador 

pela Bahia, e não o orador ; é S. Ex. quem acaba de deleitar e de concentrar a 
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attenção do Senado, enlevado por tanto tempo por esse talento raro e extraordi
n.t .·io com que o dotou a natureza. 

E' de S . Ex . , pois, que o Senado dever á queixar-se, porque é S. Ex. quem 

está fóra e acima da r egra commum; a o passo q ue o ora dor, r asteja ndo pela m e

diocridade (não rttJo iaclos). conserva-se dentro ela r egr a geral e commum. 

Qu e o S&naclo, pois, leve á conta ele S. Ex. o desgosto por que vai passar. 

Signalario vencido elo parecer da Commissão de Instrucção Publica, cuja 

<!iscussac V. Ex. acaba de annunciar , corre-me o dever de vlr dar as razões do 

noe u voto, os motivos por qua tive de dissentir da maioria dos m eus companhei

rc>s el e com missão. 

Antes de faz 1-o, porém, pormitta-me V. Ex. que apr esente uma excepção 

!iti.sp1·nL1cn ci,a, não sendo regula r, conforn1e o R egimen to da Casa, a discussão de 

um projecto novo , or a annun ciado, antes de julgado definitivamente o projecto 

an terior sobre a mesma ma teria. 

Seria precizo aguardar essa decisão final para só depois encetar esta di s 

cussão nova. 

Sabe o Senado q ue o anno passado a CaJJnara dos Deputados remetteu para 

esta C:asa uma proposição a dia ndo os exames de madureza até o fim do corren te 

~>.nn o e oue o Senado, usando do seu dire itoJ emendou essa proposição, elevando 

o prazo até o fim d& 1901. 

Voltando esta em enda do Senado á Cama ra , foi a li i rejeitada. 

Mas o Senado ainda não se pronunciou so bre essa r ejeição, o Senado tem 

ain da que f&lla r sobre o fe ito, como se diz em linguagem forense, tem a inda de 

rtonuncia r -se, sustentando a sua emenda por dous terços, ou abandonando-a; 

d ~a rte qu e aquelle projccto ainda está pendente . 

N es ta especie de pleito travado_ entre as duas Camaras, a inda nenhuma 

can tou victo;·ia, a im'l a não está decidido se prevalecerá a disposição da Camar a, 

a clia1.do unicamente a té fim de 1900, ou se prevalecerá a emenda do Senado, 

[aliando até 1901. 

Como é que antes de decidida es ta questão, a ntes de r esolvida esta especie 

de plei to, a Camara dos Deputados r emette para o Senado um outro projecto, 

ar iando por mais quatro a nnos?! 

_ ·Parece _que o Regimento tem muito justas razões de queixa, por ver pôr dP. 

ladt• uma questão ainda indecisa por uma outra questão, que vamos agora ven

t ilar. 

Sr. P r esidente, em materia de doutrin a não ha diver gencia entre nlim e a 

maioria da honrada Cnmmisaão; ella tambem ê sec tario, é defensor dos exames 

C:e madureza, e por s ignal 9.ue a este r espeito escreveu em seu parecer palavras 

rnuitt· bonitas, pvocurando apen as desculpas para afastar-se de prit;1cipio qu e se

gue com lanlo amor, desculpas que julgou sufficientes para justificar o seu afas

tamento da r egra, que ella mesma sustenta, mas que a mim pareceram impro

cecentes. 
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E' a Constituição mesmo quem diz: 

"A proposição da Camara viza inconstitucionalmente o adiamento da exP.

cução do exame de m~dureza que representa uma aspiração republicana e uma 

necessidade palpitante. Infelizmente, porém, o modo por que elle foi estabelecido 

entre nós, não r.os parece o melhor, não sómente 11ela enonnidade do 1n·ogram

ma, como 1J(:Jla maneira instituidet de se fazer a prova definitiva da madureza; 

entretanto, a instituição em si é tão bella, qua pena é não se poder levai-a a ef

feitr, immediatamente." 

A Commissão encontra na eno1·miclade do 1n·ogTamma e nct maneiTa ·instltni

cla ele se /w::e,-em as m·ovas definitivas ela uwcl1wezct motivos que julga sufficien · 

te> !'ara abandonar a su~ idéa querida e fazel-a adiar pelo longo espaço de qua

tro annos. 

Pareceu-me que a consequencia a tirar-se desses obstaculos não devia ser o 

otbandono do principio. mas sim o afastamento dos pbstaculos. 

Ha um )n·og!·ctmma 61lO!'lltC de estudos preparatorios, ê exaclo, é uma alle

gaçãc· \'l rdadeira. Pois façamos com que esse progra.mma deixe de· ser enorme, 

diminuamol-o, tornemol-o razoavel, façamos com que este programma se adapta 

á possibilidade das in telligencias juvenis. Isto está em nosso poder, estava em 

,,oder na Commissão lembrar ao Senado; mas não: ella abandona a grande ver 

clacle, abandona o "rande principio. 

UM SR. St:NADOR:- )fuito cliscutivel, aliás. (Apoictelos.) 

O SR. :MORAES BAnaos: 1\fas é a grande verdade, o grande principio no..:;. 

rroprios termos elo parecer ela maioria da Commissão. 

Se o r egulamento do exame de madureza difficulta-o tanto que o torna quasl 

intpossivel, o que fez a maioria da Commissão abandot .ar a sua idéa quet·icla, por 

que em vez ele abandonai-a não apresentou um projecto facilitando-lhe os tra

mites, :- duzinclo-os ao bastante para os julgadores aquilatarem do preparo elos 

ex:tm inandos? 

Esta é que devia ser a consequencia e nunca o abandono da grande idéa 

pe-r mais quatro annos. 

A ;1l'opt·ia Commissão lembra um meio, dizendo: 

":\Iai,; regular seria a adopção da lei votada em 1892 e !Ilegalmente vetada, 

na qual o legislador estabelecia o exame de madureza, distribuindo as materias 

preparalorias çonforme os cursos superiores. 

Desta fórma o alumno que se propuzesse â. matricula na Escola Polytechni

r J daria, dE: preferencia, provas de seus conhecimentos em mathematicas ele

mentares, que servem de base ao estudo dos cursos daquella escola; aquelle que 

se Llestinasse ft Faculdade de Direito, daria principalmente provas de seu preparo 

em latim, phllosophia e historia, cabendo aos que pretendessem seguir o curso 

P1e di co. demons trar os seus desenvolvimentos nas sciencias naturaes." 

Ahi está um meio pat·a afastar a enormidade de provas: era distribuir estas 

provas conforme a especialidade dos cursos superiores, frizando os estudos phi

losophicos e racionaes para aquelles que quizessem seguir os cursos de direito, 

frlzando as sciencias mathematlcas para aquelles que quizessem seguir o cur~o 
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de. Escola Polytechnica ou de engenharia, e frizando as sciencias naturaes para 

nquclles que quizessem sçguir o curso de medicina. 

Assim, com essa <listribuição das materias lembradas pela propria Commis

s.io, cada estudante só seria obrigado a dar provas das materias strictamentl3 

r,ecessarias ao preparo para o curso superior, que se propuzesse seguir, e esta

riP afastado o obstaculo, diante do qual recuou. 

Mas, não; em vez disso, a Commissão, por motivos por certo muito nobres, 

p;·eferio abandonar por mais quatro annos o seu, o ·nosso grande principio. 

O SR . A7.EREDO dá um aparte. 

O SR. MORA:k:S BARROS: - Estou frullando em Commissão, Sr. Presidente, 

mas cr(•iu que a expressão não ê propria. A Commissão consta de tres mem

bros, e só um delles, que foi relator, assignou o parecer pura e simplesmente; o 

seê\Undo, e exactamente o mestre, o tafentoso e illustrado lente de um dos cnrs•JS 

r11eõ icos, nssignou com restricções, e essas restricções não são faceis de appre

hender-~e: S. Ex. achou um meio tern1o e ntr~ adiar e não adiar, e, por isso, 

assignou com ref'tricçõcs; o terceiro que occupa agora a attenção do Senado, to

mou a liberdade de assignar-se vencido, de modo qu verdadeiramente não ha 

um parecer da maioria da Com missão. 

o SK. A. AZBREDO: - Ha parecer da maioria; quem assignou com restri

cções fei -o só em relação á ultima parte. 

0 SR . MORAES BARROS : Mas ainda não ouvimos esta explicação. Esta 

restricção, este rneio termo, no caso ê lrnpossivel, pois não ba meio termo entre 

adiar e não adiar: é só dizer sim ou ?tcio, e nunca fazer restricções; pois não 

s,l póde adiar e;n parte e conservar em parte, quando se trata de um todo indi

\'ÍEivel, como ê o examP de madureza. 

O SR. A. AZEREDO: -O outro membro da Commissão acceita o adiamento. 

o SR. MORAES BAHROS : Sr. Presidente, força ê confessar que a Commis-

sãC' tmn toda razão quando se queixa ela eneormidade do prograrnma. 

Realmente a prova exigida ê enorme. A Com missão conta em seu parecer 18 

materias como sendo as exigidas par.a o curso preparatorio do Gymnasio do Es

tado. Parece-me que contando melhor, achei 21 materias, mesmo não contando 

gyn1nasiica, esg-rima e natação." 

Enire estas 21 matarias figura a mathematica, que se desdobra em quatro 

materias, arithmetica, geometria) algebra e mecanica. 

Portanto, ahi tPmos 2-1 materias, 24 preparatorios que todo o estudante tem 

ne ven,~er para conseguir a matricula em qualquer curso superior. 

Vejamos o modo por que o regulamento do Gymnasio ::-~'acionai distribue 

estas ma terias. 

Ko primeiro anno, o estudante tem de dar conta de oito ma terias; no 2•, 

de :>ove; no 3•, de 10 ; no 4•, de 13 ; no 5• de 16 ; no 6•, de 19 e no 7•, de 20 ! 

Dizei-me, senhores, ha possibilidade de um estudante, por mais talentoso que 

seja, por mais extraordinaria aptidão que tenha de adquirir conhedmentos, que 

saja capaz de apprehender estas provas tão vastas, estas provas quasi illimi

tadas? 
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O SR. A. AZERRDO: - Está V. Ex. justificando os exames ]Jarcellados. 

O Sa. MORAES BARROS: - Senhores, parece que só um talento universal, 

con.v Humboldt, poderia estudar todas -esta~ matarias ao mesmo tempo, no prazo 

de seis ou de sete annos; mas os Humboldts são raros, a histeria conta só um. 

Realmente, semelhante prazo ê de absoluta impossibilidade, excede as for

ças humanas, mesmo elevadas estas á sua ultima potencia; nos talentos ol3 mais 

r aros, os mais eX'traordinarios. 

E' precizo reformar, isto é, é prccizo tornar este principio possiYel, é precizo 

ad~ ptal-o á capacidade das in relligencias ju yenis. 

Esta é a reforma indispensaYel a fazer. 

O SI: . A. A.ZEREDo: - l\Ias a Com missão não podia cogitar disto. 

0 ._'R. MORAES BARROS: - Por que não? 

O S>:. A. AZEREDO: - Tinha que dar parec6r sómente sobre a proposição 

da Camara. 

O 5R. MORAES BARRos: - Mas, tendo de emittir parecer sobre a proposição 

da Camara, se a Commissão propuzesse ·um projecto reformando este program

m;o, reluzindo-o a proporções razoaveis, desappareceria a desculpa da Commis

são, e esta poderia dar parecer contrario ao adiamento dos exames de maclu

r <lza por quatro annos. 

0 5R. A. AZEREDO dá Utll aparte. 

O ~h. MORABS BARROS: - O restabelecimento elo exame de madureza sobre 

este programma, desculpe V. Ex. a palavra, é um absurdo ; este programma é 

impvssivei; mas não era di!ficil reduzil-o a proporções menores, tornai-o pratico, 

aclaptac:o ao commum das intelligencias juvenis. 

De conformidade com estas idéas e no intuito de tornar possível o estudo 

cios preparatorios pela reducção do seu numero e pratico o exame de madureza 

desses preparatorios, cheguei a formular um projecto, que pretendia offerecer 

<'vmo ~ubstitutiYo ao de adiamento, vindo da Camara. 

Mas, sou o primeiro a reconhecer que o meu estudo foi deficiente, que o mett 

projecto encerra disposições, sobre cujo acerto ainda não estou firme; por isso 

deix~\ o intento de offerecel-o como emenda sttbstitutiva, fórma em que seria 

rejeitado, porque o Senado está ancioso por aJJprovar a proposição ela Camara, e 

ot:~recel-o-hei como projecto primitivo e independente, porque assim irá para o 

sei, ela Com missão para lá soffrer estudo profundo e rigoroso. 

O SR. A. AZEREoo:- V. Ex. póde apresentai-o em outra occasião. 

O SR. MoRAES BA.nP.oS: - Não, apresento-o ag-ora. 

O Regimento não me prohibe de fazel.-o. 

EU E: irá para a Com missão. 

l\1as, vou ler o projecto e o Senado verá o modo por que uelle procnrei re

dt zir a enormidRcle elo programma elo ensino secuntlario. 

Conservo o exaggerado programma actual do Gymnasio ::\'acionai, mas s6 

parr• aquelles que estuõam no unico intuito de obter o diploma ele bacharel em 

,.<i< ncia5 e lettras. 
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Par~;, esses, ambiciosos de illustração sem utililiitde prMica, continúa inta

cto t yasto programma actual de est!JdOs secundarios. 

l\las, altero-o para todos aquelles que quizerem depois seguir um curso es

pecial, Õf: accôrdo com as exigencias desse curso. 

O SR. BERNAHDINO DE C-'MPOS: - E' muito sensato . 

O SR. MORAES BARROS : - Por isso, especializo os preparatorios ]>ara cada 

vm do~ tres cursos, que o a lumno pretender seb'1.1Ír. 

Art. 2 . • As ma terias exigidas para a matricula nas Faculdades de Direito 

s ão hS seguintes: escrever e faMar as linguas portugueza, franceza e ingleza, ou 

a~le1nã, ou italiana, ar ithmctica, geometr ia, geographia e cosmographia, histe

ria ui.iversal, geographia e historia do Brasll e historia da philosophia. 

Para a matr icula nas Faculdades de Medicina: escrever e fallar as linguas 

pc rtugueza, franceza e ingleza ou allemã, ou italiana, arithn1etica, g eometria, 

p}!:~rsica, cbimica, biologia, geographia e cosmog·raphia, historia universal, goo

g'ra.phia e historia do BTasil, mineralogia e desenho . 

Para a matrrcula nas Escolas Polytechnicas, -de Minas ou de Engenharia: 

escrever e fallar as Jinguas portugueza, franceza e ingleza ou allemã, ou ita

liana, r1athematica, physica, chimica, mineralogia, geographia e cosmographin, 

historia universal, geographia e hi-storia do Brasil e desenho. 

Heduzidos os preparatorios de cada cu rso a estas proporc;:ões, torna-se uma 

co usa pr&tica, ao alcance dos alumnos de intelligencia regular. 

1"\inguem dir1l que um alumno q ue pretende seguir os estudos de direito, de 

medicina ou mathematica. -superior não possa vencer o programma reduzido a 

estr.s proporções . 

Entendo que das Jinguas vivas não são necessarias mais de duas línguas 

extrangeiras. Além da lingua portugueza, o francez, o inglez ou o allemão ou 

:tP :iano, facultativamente entre as tres ultimas. 

Supprimo inteiramente o estudo das Jinguas mortas, do grego e do latim. 

O SI<. A. A ZEREDO : - Mesmo para direi to? 

O SR . MORAES BARROs : - Mesmo para direito. 

Quanto ao grego, creio que não ha a menor duvida; todos estão de accôrdo, 

no Brasil não se estu dou nunca o grego sêriamente, e mesmo hoje em i<~rança: 

não se estuda. 

Em confirmac;:ão dest::t asserc;:ão, conto ao Senado uma anecdota: eu era es

tudante de direito, e tinha muita curiosidade em ouvir ler um trecho de grego; 

leml.rei-me que entre os meus collegas haviam dez ou doze bachll!t"eis do Colle 

gio dé Pedro II, que tinham estudado e feito exame de grego; levei para a aca

demia um trecho de grego e recorri . a todos esses collegas, encontrando um 

UhiCo, dentre elle3, que foi capp_z de ler: foi o finado João Alves da Silva OU· 

n ,ra, que foi genro de TeLxeira de Freitas. 

Foi o unico, senhores, que pôde ler o trecho de grego ; tendo, entretanto, to

d~s ellet: feito exame dessa língua. 

:Mesmo agora, diz um escriptor francez , que os bachareis em França, algum 

tem]JO depois do seu exame, não conhecem mais nem · o alpbabeto grego. 
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Portantu, sobre a suppressão do grego, não ha questão; vejamos Quanto 

a .. :atiro. 

Quanto ao curso de ~ngenharia ou da Escola Polytechnica, creio que não 

ha qut::slã.n; parece que o latim não tem a m~nor utilidade para esse curso~ me~ 

mo em suas diversas especialidades. 

Para o curso de medicina, o latim tem alguma utilidade; mas essa utih · 

dade <J<:er me parecer qu·e limita-se ao estudo de botanica, onde as plantas em 

gera! têm nomes latinos . 

• las se é só para o estudo da botanica, para dar nomes ás plantas, que serve 

o latim, acho qu~ essa utilidade não compensa o enorme trabalho, o lQngo tempo 

de tres ou mais an nos que o seu estudo exige. 

Resta a questão do curso de direito. 

Ahi não ha duvida que ha vantagem para o estudante de direito sab\lr la

tim; mal; precizamos pôr na balança, por um lado essa vantagem, e por outro Ja

do o tr.lbalho e o tempo que é preci zo para o estudo dessa Jingua; me parece 

qt•e o resultado dessa pesagem é contrario ao latim. 

E contrario, em primeiro lugar porque os llvros todos por onde estudamos 

dirmto e-stão traduzidos em francez; as grandes collecções de Direito Romano, 

Institutos, Pandectas, NoveJJas, tudo isso está traduzido em trancez, de sorte 

que nãc precizamos !'!aber latim, não precizamos mais ler em latim os textos 

primitivos do Direito Homano. 

Além disso, devemos considerar que a influencia do Direi~o Romano diml

nuic. !l"t.!to em nossa leg'islaç:ão desde o seculo passado, desde a lei de 1 ele 

Agostu d" li69, lei que consagrou a reYoluç:ào havida no Direito Portuguez, E> 

C,UE: foi PNmovida pelo grande jurisconsulto :Mello Freire, apoiado pe lo grande 

estadi~t!:t Marquez de Pombal; lei que mandou prefedr aos textos antiguados, e 
muitas vezes supersticiosos do Dire ito Romano, os princípios da boa razão ou 

o.J!'incipios do Direito • 'aturai e os codigos das nações cultas; essa lei foi mesmo 

a1 pellidada a lei da boa razão. 

Para não clizer que é só sob a minha autoridade que avanço esta proposi

r;ãc. vou ler um tr~ho de um livro de Mr. Ribot, Presidente de uma com missão 

ir.cumbicla de fazer um lnquerlto sobre o estado da inslrucção secundaria 

d>! Fra:-u;a. 

\'ou ler o depoimento de ~f. Raymond Poincart', que diz: 

· R<>cuso-me a crer que seja indispensavel ler e commentar as Pandectas nl) 

texto; o àir~ito ronnr.o póde-se aprender por outra fôrma; demais, elle não 

l!lm hojt senão um intere~se historico, e quer me parecer que poderia ser sub

..stituid<> com vantagem pP.lo estudo das legislações extrangeiras modernas. 

A influencia demasia<lo espalhada do direito romano formalista e s~~;cra

mcntal não tem si,lo SPmp!'e sem perigo pru-a o espírito francez. 

Se nossas assemblêas parlamentares são tão bysantinas ê po1·que nós te

mo~ hauitos romanos de conccbPr as discussões jurídicas.·· 

Seremos os Bra ileiros menos bysantinos. menos amigos de discussões in

uteis do que os Francezes? E' muito duvidoso. 
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!vias, dizem, o latim é a lingua mãi da portugueza, e para saber bem esta 

é incl ispensavel estudar tnmbem aquella. 

Puro engano. O meio de ficar sabendo bem o portuguez é estudar o por-
• tuguez . Ha profundos latinistas que faliam e escrevem mal o portu::ruez e, vice-

versa, ha muito quem falle e escreva correctamente o portuguez sem nunca ter 

estudadc o latim. 

O mesmo acontece com o francez, língua tambem derivada do latim. Per

mitta-me o Senado ler o que a respeito cliz o Sr. La visse no depoimento to· 

mado pelo Sr. Ribot : 

"Um dos argumentos mais vezes apresentados pelos defensores intransi

gentes elo ensino das línguas a!1tigas é que é impossível saber bem o francez 

sen. ter estudado o latim. Ha muitos que, tendo estudado o latim, escrevem 

mal o francez. Por outro lado, basta que os escri1)tores, que jâ-mais estudaram 

o latim, escrevam bem o francez para que este argumento seja refutado. Ora, 

en tre os escriptores contemporaneos pôde-se citar alguns que não fizeram e~

tuào algum do latim, taes como George Sand e Alexandre Dumas Filho. Prévost 

Parado! entrou para a Escola Normal graças ã sua dissertação franceza; quaai 

foi r eprovado por causa do latim. Em nosso grande período· classico, La Roche

foucallld não sabia latim . 

Em mais de uma autoridade ' poderia achar trechos para citar, condemnan 

ilc• o latim, mesmo como preparatorio para o direito. 

Deixo, porém, de o fRzer para pOU1lar a paciencia do Senado, e só peço li

cença para encerrar esta parte de minha demonstração com uma citação de 

Leon B'lrgeois, outro depoente •do inquerito Ribot, que enYalve condemnação ge

ral do grego e do latim nos i~stitutos officiaes. 

Diz Leon Borgeois : 

"A l'ecessidade se tinha feito vivamente sentir de um ensino verc!adeira

roente !iberal, de utilidade pratica, sem lettras antigas, e tornava-se cada dia 

1n2is i1nperiosa. 

'Gm grande numero de famílias o tinham reclamado e com muita força di

ziam· O · grego e o Iatin1 não são indispensaveis aos nossos filhos; os nume

rosos annos, que o ensino official consagra ao grego e ao latim são tempo per

dido, dv qual nossos filhos nunca tirarão proveito algum. Pôde-se ser um ho

mem distincto neste paiz, como se é em tantos outros, sem possuir particular

r.lfnte a litteratura de Athcnas e de Roma." 

Es1a condemnação g-er-al do grego e do latim eu a estendo ao classico ba

<ltarel~tão em scie.ncias e lettras . Wallon, citado por La visse no inquerito Ri

búL declarava-se inimigo convencido do bacharelado, chegando a reputal-o um 

malfeitor, por promover a 1)rocura · de uma distincção social absolutamente vã, 

por ser um a'!)pello permanente e forte para as funcções publicas, o principal 

CC•nservador da uniformidade e O maior obstaculo a toda a reforma e a toda 

l<llciadva aos mestres e· dos aiumnos . 

.Senhores, esse bacharelado é uma antigualha que deve desapparecer da 

ftossa iegisla(j.lío. 
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Nós vh<emos em umR. época de industrialismo, em uma época de tr a ba

lho, t·mmentement(, pratica, e é neste sentido que devemos dirigir a educação dos 

jr. vens brasileiros .. 

Dizei-m e : para.. que sE>rve o bachar el em sciencia~ e lettras? 

Elle 1;óde ter conseguido, no fim de seis ou sete annos, introduúr na cabeça 

urna parte ele tod.:> o programma do curso. Supponha-se qu_e tem conseguido 

isso, oLL mesmo que conheça as mll;terias de todo o pJ:ogramma. Q_ual é a apti

dão desse moço? N~n l\uma, absol u tamente; ê l'm c c ndidato a empregos publi

cas; não está habilitn.rlo para esco·h er uma ~;arreir l q .1alqt:~r na sociedade; 

elle vai so'licitar, vai Prnpenhar-se para obter um emprego publico, para ser um 

fun~ciona rio, para levar sua vida marcando passo nas secretarias, fazendo como 

c1l..! em tr~~ balha. Não deve ser ~sse o futuro que deven1os procurar-lhe; devemos 

dar um typo pratico a todo o nosso ensino; acabemos com o bacharelado; pre

fJ&.renlOS o estu dante nos preparos que forem necessarios para que elle possa 

frequentar com ]Jrovcito um curso de direito. de medi cina ou qualquer outro . em 

c1ue nossa Yiver por seu trabalho, livre e indepen dente; mas com o que lhe fôr 

absolutamente indispensavel para que possa frec1uentar um curso superior, de 

utilidade pratica, por exemplo, a Escola Polytechnica ·ou de Minas em seus va

riados cursos especiaes. que são muitos, porque a Escola Polytechnica da Capi

tal J"ederal tem cinco cursos especiaes, e a de· S. Paulo tem nove. Ahi ha mui

ta<; 8specialidades que aprender, ond e o estudante p6de tornar-se apto, para 

adquirir tuna profissão rendosa que lhe garanta a ind epen dencia e nunca a vida 

triste dE: marcar 11asso con1o en1pregado publico . 

Entro agora. propriamPn te, na questão dos exames de 1na.dureza. 

1-Iavia, digo mal , ha dous systetnas de exan1 e que se contr3.põen1 r eciproca

mente : um de preparar-se o estudante em poucas materias, não mais de tre:'.l 

conjunctamente e, depois ele prompto, prestar exame de cada urna del!as, pas

san do depois para outras e assim g1·adativamente até completar o estudo de to

dos os prepara to rios necessarios á matricul."-t. 

E' o sy8tema qu e deve ser considerado do exames parcellados. 

O outro systema é aq uell e em que o e8 tuclan te começa es tudando poucas 

materia·!l, duas, trPs e outras, que vão se accumu lanclo, até que no fim do curso 

pr.·paratodo ell e está estudando todas as ma terias ao mesmo tempo . 

E' o systema que ::~>cabe i de ler no. prog1·amma do Gymnasio Nacional, sys

t <> lna Ja accurnulação de materias. 

O primeiro, adaptado exclusivamente, ê inconveni nte, porque ainda que o 

estudant<? tenha se dedicado sêriamente ao estudo, que o t e11ha aproveitado, qu e 

tenh~ chegado a. conhecer regularn1ente uma tnateria e depois feito o exame. 

decorridos dous ou trel' a.nnos, quando el!e se vai matricular no cu r so s u per ior, 

essa ;naterla. está esqt:ecida, ell e esqueceu aquillo que aprendeu. 

E' eo;te o g-rande inconveniente elo systema . 

Mas o inconYen iente do outro. do da aceum ulação de mate r.ias, coroad0 pelo 

C) :1n1e CP n1ad.ureza, par.ece-me m.als gra.ve ainda, porque o estudante que dis

tl·ah e sua altenção por m:1is de tres, ou quando muito quatro materias, não a 
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apnlLca a cou a n nhuma, não adquire conhecimento al,gum dessas mnterias, 

nãt a prendE:, o estudo lh e é impossivel, por mais talentoso que seja. 

Po~o djzer que o aj)l'OYeitamento do estudo f ito po r essa fOrma é intel

lectual e moralmente imr'o~sivel. Não tem o estuc1ante capacidade para elle, não 

cabe nas forças humanas esse estudo cumulativo. Elle nem tem que esc1uecer 

o que e~;tuãou , como acontE-ce ao que fez o seu curso pat·celladamente, porque 

quem ftprendeu vóde esrtuecer, mas quem na.da aprendeu, nada tem que esque

cer. E' o resultado dPsse s.vstema de estudar muita co usa ao m esmo tempo. i 
E . é esse o r esultado, r•orque es e systema viola uma grande lei, a da divi

~iiv do trabalho, a qual domina e rege todos os ramos da actividade humana. 

Essa lel não é sOmente uma lei na conomia politica, que a prescreve como 

rct rr,,, inc1 ispensavel, essencial para produ;tir mais, melhor e mais barato. 

llias é lambem uma lei moral e intellectual, c ela sua applicação neste caso 

1 esulla que só ap roveita o estuclo aquelle que concentrar sua attençií.o em pou

cas ma terias. 

H a muito que chegamos á época elas especialiclacles; hoje só os especia!is, 

ta" inspiram confian!;a, seja qual fôr o ramo ele trabalho, que prestem á soei'

U:tde .:-m qne vivem. 

Pela violação desta lei. o estu do accum ulado de mu itas materias é nullo 

;ü.solutamente em seus •·esultados. o estudante nada aprende. 

O ve•·dadei•·o systema seria o que conciliasse ambos os methodos - o me

tlwdc de separação e o methodo de conjuncção; que o estudan te se a pplicasse, 

quando muito. ao estudo de quatro materias, prestando exames parcellados, o 

que não quEr dizer que não sejam exam es sérios. e. depois d,• concluiclo o estud 

rle tocbs as materias do cu r so preparator io, elles prestassem exames de madu-

rt'za. 

Deste modo evita,·a-sp o 1>-t'Í!!'o <lo esquecimento. porque o estudantt> sabl:t 

1Uf· t:rna Yez prestado um ,.xame isolado de determinada materia. elle teria obri· 

~açãe; d<: não esquecei-a por .necessitar desses conhecimentos no fim do curso 

para PJ'(•star o exame dP madureza. Desse modo teria o cuidado de conservar 

os conhecimentos adquiridos. elle por s i só, sem necessidM!e mais de mestres, 

ou de frequenta r au la~. elle procuraria conservar e ses conhecimentos para evi

tar faz~r . na occasião do exame geral, figura triste, ser reprovado. 

Senhores, o que estou dizendo não é nenhuma novidade. o ctue estou dizen do 

é o que se pratica nas nossas Faculdades de :\Iedicina, na daqui e na da Bahia: 

<' nlumno presta a•mualmente exam e parcellado das matar ias constitutivas d e 

cada ar1no l~ctl\·o. vai estudando materia por mate ria em cada anno ou série e 

no fim do curso prest:> o exame de madurPza. porque defender these não é ontr" 

c0usa senão exame de madureza. em que o doutorando tem de mostrar que co-

111u•ce toõa!l as mater.ias do curFo por diver~as provas escriptas, oraes e praticas. 

Poruwto, o plano qup indico não é n enhuma novidade, é o que . se pratfoll 

l,d o;1uitos annos nas duas Faculdades medica,$ da nião. 

•neu Yer, Sr . "Presi<lente. seria esta uma orga11ização mals sábia, multo 

mai& ~;arantic1or;t da instrucção secundaria. 
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o· e~tado actual da nossa instrucção secu ndaria é o mais desastr oso possi

Yel. Os exam es parcellados têm descido a ponto tal que perderam todo o car a

cter de seriedade, chegando-se ao 11onto de vermos ins tituída urna verdadeira in

·1w;tria pedagogica, industria muito lucrativa, corno )á disse, em uma de suas 

m ensagens, o ex-Presidente da R epublica. 

(l vrofessor no fim do armo, a lguns mezes amtes, distribue a materia em 

pontos, em pontos certos, e o es tudante, que nada sabe da materia, limita-se a. 
tdr-corar o princ ipio de cada um desses pontos, e algumas vezes até só de a lguns, 

e aventura-se ao exame . Se lhe cabe por sorte um ponto de principio estudado 

pres ta o exam e, r espon·dendo d e cór , sem nada comprehender, e o examinador, 

qu e ordinaria mente con tent a -se com pouco, approva-o. 

Se lira um ponto de principio não es tudado e não conta com a protecção do 

exa minador, r e tira -se da banca e aguarda occasião em que seja m a is feliz. 

Será isto prepa r a r-se para estudos superiores? 

O Se. A. AZEREDO: - Mas, a m esma cousa se pôde da r no exam e de ma

dureza. 

O Sn. MoRAEs B ARrtOS : - Não h a duvida ; mas a ex igencia <do exame par

cell ado, seguido do de madureza, qu e é o ctue eu a dvogo, sempre ha de estr eitar 

mais a bicct. E' este o estado no nosso ensino secunda rio , q ue não pôde des

cer 1na1s . 

N? discurso pronunciado a r esp eito pelo Sr. Dr. Rangel Pestana, cuja com

petencia na ma teria é incontestavel, porque em S. Paulo sempre se occupou 

della e ~tê foi director de um collegio de meninas e por pouco t empo de um col

legic· dt-' m eninos, vem citado um annuncio v·~rdadeiran1ente esca.nclaloso : 

"Peç;o licença á Cornmissão para c itar um facto, que talvez tivesse al~n1a 

re lação com a attitude d e S. Ex., a tacan do os exames parcel lados. Por csse

temp.;, apresentar a -se um dia no meu escrip to rio de r edac tor-ch efe da A P ?·o -

1>incia C:e S . Pa,.lo . o iHu strado Sr . André Fle ury, Director da Faculdade d EI 

l"•ireito <le S. Paulo, e pedia-me com em penh o que lh e dissesse quem era o . a u

tolr de uma pu blicação fe ita n a fo lha, r elativa m ente a exames . R espondi que 

não podi a pr estar taes informações sem saber b em do que se tratava: S. Ex . 

tlron do bolso uma tira do jornal, deu -m 'a a ler e v erifiqu ei que era um annun

cio que sahira por m uitos dias publicado n a A P?·ovinci.c•, concebido, m a is ou 

n1enos, nes tes termos : 

' "TJm professor habilitado abrio cursos para prepa ro das m a terias que con

~tituen1 Preparatorios para os cursos superiores nas seguintes condições: phi 

losoph ia, cinco mezes, 200$; la tim, quatro .m ezes, 200$; geographia e historla, 

tre~;~ niezes, 150$ 000 "; e, eemfim, acabava com esta arte ou sc iencia, como lhe 

q•.teiram chamar , tão do nosso gvsto, tão propria da elevação d e espírito dos la

tinos, a rhetorica; e propunha-se a preparar o a·lumno em 20 di as, recebendo em 

pag'a 25~000! 

JJi sse ·me o Sr. André Fl cury qu e, estando no Rio, o Sr. :ó. P e.clro II o' in

le,· pellani sl:riamente" sobre a quelle annuncio, não p elo facfo de estabelecer o 

tempfl õ.o en s ino e o J>reço, mas porqu e o professor a nnuncia nte "terminava di : 
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-zendo: "par 2. informações com qualquer dos Srs. professores do curso annexo, e 

com os •. rs. lentes da Faculdade, e no Rio com o Sr. 1\Iini tro do Imperlo''. 

QualQuer destes lentes da ]; acu idade, qualquer professor, e até o Ministro 

doo Imperio aqui, podia attestar a capacidade, a legalidade, a moralidade do au

tor de f:emelhante annuncio! 

Ora. quando a instrucção desce a semelhante d ~g-radação não ha mais 

c<'mo rtualifical-a. 

O honrado Deputado pela Bahia, o Sr. Satyro Dias, que tambem é autori

d:ode na materia, porqup e.;teve por ba tante tempo á fr<lnte ela administração 

ela instJ ucção puhlica como auxiliar do benemerito Sr. Luiz Vianna, dá noti

cias ele factos ainda oeio!"cs. 

S. Ex. cita o caso de um alumno estudar o latim em cinco dias, historia 

Pm seis e mathematica em 10! 

O l1onraclo Senador pela Bahia, o Sr. Ruy Barbosa, no Dicwio ele Noticias, 

11abl icou urna série c1 art igos brilha-ntissimos, descr even do o ponto a que tinha 

descido a nossa instrucçi.o secundaria, e fazendo v r a grande necessidade, a 

ur;;ente necessidade de r eformar-se semelhante estado de cousas. 

E, r.e~tes artig-os, ha um trecho em que descreYe con1 cõres tão vivas este 
e~, 1ad0 de dégradação, que o Senado me permittirá a sua leitura: 

"Era inevitavcl, pois, que tudo se abastardasse. Aprender a lume de palha 

lorilou-,,e o ideal dos mo:;os. O merecimen to começou a m edir-se, nos alumnos, 

pela rapidez em atabalhoar exatnes; nos collegios, pela habilidade em assegurar 

a)lpro\"ações. A melhor casa de ducação veio a ser a que mais roçagante lista 

pudesse aprPsen t.ar ele rapazes approvados. Os pais capazes de romper com 

essr. fal'o int<>resse, ·antepondo a formação real ela intelligencia em seus filhos 

ar; proveito appar ente e immecliato da matricula nR.s Faculdad s, são, e natural

mer.te deviam se1·, excepções excepcionaliss imas ainda entr e os mais esclareci

elos. e s( possiYei" no raro numero claquelle eleitos do bom senso, em quem o 

amor da realidade solida e a previsão de uma superiorida-de f utura contrabalan

cem as impacicn_cias el a paternidade envaidecida e o sentimento egoistico dos. 

J)!ajnizos materiaes lnherentes a uma educação lenta e custosa. 

Dados estes elementos. o ensino estava mercantilizado." 

Eis aqui uma descripção viva e fiel do estado actual da nossa instJ·ucção se

~~.tnGa?ja. 

E deYo confessar ao Senado, que encontro aqui um elogio feito á minha hu

rri;de pessoa, porque uma vez, entr egando um filho ao director de um collegio 

cu io nome posso citar com prazer. o Sr. Dr. Francisco :XaYier 1\1oretzon, recom

rrendei-lhe: "Eu não quero que o men ino vá fazer exante algum sem es ta r de· 

viclamenle preparado, porque todo o m eu mpen ho é o bom pr~paro do alumno 

na rnnteria, e não o exame". 

O ll1·. M:oretzon ficou sorprendido, e disse: "Você é o uni co pai que tem 

C'nnr.igv es ta linguagem : os outros só querem exames e mais exames". 

Sr. p,·es1 rlcnte, ainda hoj e eu tenho interesse pessoal, dlrecto, em que seja 

approvada a proposição. em q'ue sejam adiados os exames, p.ois tenho um 'rapa-
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zote de 16 annos, que preqiza prestax e;x.ames parcellados para proseguir se~1s 

c~ turlos. 

Elle está fr er1ue ntanao o M.<token zie CoUeoe, um bom est a be lecimen to de en

s ino que h a em S. Paulo e que não cus tou um r eal ao Estado, é u,m estabeltlci 

m~nto .unerica,no de primeira o rdem , onde se estuda sériamen te e praticamente. 

E s t e- rapaz, com 16 annos, a inda não tel;ll n e11hum ex.ame, e preciza prestar 

exarr. ef.. para ma tricular-se en1 alg1un curso. 

0 SH. A. AZEREDO dá um aparte . 

O SR. MORAES BARROS: -. E ' Il"ra ab);'eviar a carreira, para concluir seus 

cstudvs quan to antes, para pezar-me m enu,:; na bolsa. 

'l'en ho estes inter esses todos em favor dos "xames parce llados; entretanto, 

su~tento o exame de madu reza cornu necessidade urg-ente. 

E' uma verdade, é uma m ·2 dida proveitosa que está a dquirida pe la nossa 

legis lação ; para que abrir m ão d ella? para que ad ia i-a po r mais tempo? 

O SR. BARATA RIBE!RO: - i::ia biamos m ais quando não tinhamos m a dureza, 

quando passavamos vE>rdeR. r 1tpoiaclos.) 

O Sn. MORAES BARRC>s: - Os dous systemas podem da r bons resultados, 

clf!-·de que sej a n1 praticados sérlamente, co1n exames severos. 

O Sn. HAMJP.o BARCELLOS: - Os de madureza nunca podem ser .severos. 

O f:H~. MORAES BA .. nrws: -- lJodem s r severos, desde que não recaian1 sobre 

Mat(~rias excessivas, desde que o prograrnn1a seja um progTamma r azoaYel , o 

!'Xllme ae m a dureza pôd E\ Si"r Stlvero. 

'CM SR. S>,NADOR: - Y. Ex. transforma o exame de m a dureza em exam es 

parcel lados. 

O SH. MORAES BARRO~ : - J<;u exijo os exam es parce!J ac~os e no fim o exame 

f.C t·al de m a dureza . 

l ~to tudo pôde ser aind>J. abasta rdado, é possivel que es tes exam es par cella

tto~· e Psles exam es de macturezu sej am exames purauten tt imaginarias, fantas

tico.; tn t ras formulas que não 1·epresente-m ca usa al!;1.1 n1a. 

Mas. então será precizo desan imar em r e lação á instrucção publica de nosso 

r-a iz . (Ha va.,·i.os apa1·tes.) 

U m grande principio que foi consagrado na noss,t leg islação, a liberdadP do 

ensino, e cham a r e i par:t não confundir - a liberdade de frequencia ... 

UM SR. SENADOR : - Transformou-se em libepclade de vadi agem . 

O Sa. ;\fORAES BA.RRO~ - ... tran{lformou-se em liberdade de vadiagem , e m 

libevdadc de não apreude1 . Entretanto, se fosse possível con seguir-se exam es se 

''<'r< s de seis em seis m~zes, eu seria par t idario da libe t>dad e de frequencia noe 

~;,Ul'!:OS superiores . 

Acho qu a liberd,.de de I requsncia s et·i a de summa· vantagem. com es ta con. 

~1i~ão . Quem, porém, :ne gar an t e exames sérios, exames sever os, de seis em 

seis lll~zFs? 

N in g u em: e, d .. sde qn e es t~s exame"' são impo·sLveis, não ha outro nem& 

dio : é precizo qu<= a fl'equ~ncia SE'ja obr ig a to ria , é pr eoizo obri·ga r o estu dantt> 

a h: todos o"' di a~ a. a ula, por que, af'l , menos ouvi.odo, e !I e a prend e a lgum,a, cou a . 
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O exame d" madureza já foi apregoado no tempo da Monarchia no relatorlo 

do Sr. Ministro do lmperio, de 1 87, o Sr. Barão de :11amoré. 

Dizia o Sr. Barão de Mamoré. que era precizo acabar com esta arte de pre

parar examinando e entrar em um regimen severo de apreciação da capacidad~ 

dos alumnos pret ndentes aos cursos superiores, e que só o exame do conjuncto 

ou de madureza nos poderia dar o conhecimento ela capacidade mental elos 

alumnos para os cursos superiores . 

Proclamada a Republica, o grande espírito de Benjamin Constant estabeleceu 

o exame de madureza no regulamento de 1890. 

Da h i para câ. diversos regu lamentos têm continuado a firmai-o. l\fas, a mâ. 

sorte desta medida tão vantajosa tem feito com que vá sendo adiada de anno 

para anno, até que agora se pretende adiai-a por não menos de quatro anno~. 

C\'ão é isso que se eleve fazer. O qu se deve fazer é uma reforma na organiza

ção do nosso ensino secundario, que torne o exame de madureza pratico, factível, 

que seja uma medida adaptada â. capacidade do alumno, 

0 SR. Q. BOCAYUVA dâ. um aparte. 

O SR. MoRAEs BARROS: - Esta é a reforma capital não ha du,·ida porrtue 

eu já disse - só um talento universal como o de Humboldt seria capaz de asse

nhorear-se de todas as ma terias exigidas pelo regulamento. 

0 SR. RAMTRO BARCELLOS dá um aparte. 

O SR. i\IORAES BARRO : - Ahi está. a exageraçd.o, mas grande exageração; 

de sorte que o exame de madureza h a de ser, como entende V. Ex., um exame 

de omne 1·es cibil'i et quibunlam ctllis ou então nada. 

:lias, porque não havemos de estabelecer um programma razoavel? Porque 

não havemos de examinar quaes as materias indispeusaveis para o curso juri

dicc, para o cu rso medico, para o curso de engenharia? Pois isto é impossível? 

Assim reduzido o numero de preparatorios aos necessarios a cada curso, as intcl

ligencias communs podem amacllt1·ece1· nelles. 

O SR. BARATA R mElRO: - V. Ex. clã licença para um aparte? 

O SR. l\foRAE BARROS: - Pois não. 

O Sn. BARATA B.mErno: - E s i depois de formado na Escola Polytechmca, 

o formado quizer fazer-se homcepatha e fõr para a Escola de Medicina? Como 

se ha de conciliar a falta de preparatorios de um curso com o de outro? 

O SR. :110RAES BARRO : - Irã prestar os exames que faltam. Demais, Y. Ex. 

figura uma 'hypothese muito especial, como é esta, do homem seguir duas car

reiras ao mesmo tempo, ctuando elle fica satisfeito se puder conseguir uma. F.' 

caso tão especial. que não se deve fazer lei para elle. (Ha um apm·te.) 

O que é exacto é que precizamos prestar toda a attenção â. instrucção pu

blica do nosso paiz. Estamos agora tratando da instrucção secundaria. Ella é 

da maior importancia; della depende o preparo da mocidade que tem de tomar 

conta do governo deste paiz . Mas, devemos fali a r tarobem da instrucção prima

ria que é, depois de abolida a escravidão, o maior problema social que existe no 

Brasil, problema tão grande, immenso, que talvez só possa ser resolvido em um 

seculo de constante trabalho. Entretanto, é precizo enfrentai-o com animo, com 
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coragem, desde já, para que o nosso povo pouco a pouco vá se convertendo em 

povo que sabe ler e escrever e não continue a ser um povo de analphabetos, 

como é presentemente, porque infelizmente em nosso paiz, dos 16 milhões de ha

bitantes apenas 10 •1• sabem ler e escr ever. 

Nós sabemos que em nossa instrucção prima ria domina o m esmo vicio que 

tem deturpa do a instrucção secundari a e s uperior - o vicio dos vastos pru

grammas, esta mania de esten der prog ra mmas, de a ugmentar o numer o de scien

cias tanto nos preparatorios, como nos cursos superiores, e até na instrucção 

primaria. 

No meu Estado, em S. Paulo, que a liás, tanto tem -se avan tajado em mate

ria de instrucção, o programma da instru cção primaria é quasi um curso de 

sciencias . Ora, isto é o maior dos absurdos . 

A u m povo de analphabetos, conto é o nosso, deve-se ens inar a ler , escr ever 

e contar, e nãc. sciencias, d que e lle não ' pt·ectza. E' o que o a nalpha beto preciza 

aprender . A generalidade das escolas prima rias deve limita r-se a es te prol':r a m

ma e não ir a lém. 

':l'emos em S . 'Paulo os grupos escola rils com oito professores, quatro para o 

sexo masculino e quatro para o feminino. Alli já se póde ensinar e de facto 

ensina -se rudimentos ele a lgumas sciencias . As cidades mai s impor tantes estli.o 

do tadas de grupos escola r es. A minha tem dous e muito frequentados. Um fre 

quentado por 400 alumnos, outro, do qual só funccion.a por ora a secção fem i

nina frequentada por 200 alumnas. Ha empenhos para obtenção de Jogares. pro

curados pelas primeiras familias. 

Nos grupos escolares, póde-se a largar mais o programma; mas n .:.. genera

lidade das escolas primarias a instrucção deve limi tar-se exclusivam eh te 11 l er, 

escrever e contar correctamente, como se d izia em outro tempo. 

Mas não, a mania é a largar os progr ammas da instrucção primaria, Recuu

daria e super ior a ponto de fazer o alumno estudar 20 materias em um anno. 

como vimos, que acontece no Gymnasio Nacional. 

Alargam-se os programmas da instrucção superior, de dir'lito, de med icin a 

e de engenha ria. 

Na Esr:ola Polytechnica desta Capital em cada um dos a nnos h a um curso 

Je tres materias. 

Na de S. Paulo cada· anno tem um curso de quatro m a terias. J á é de mais . 

Quando tratou-sE: na Cantara de reformar as F aculda des de Dire ito, o Dr . 

Augusto de Freitas, relator do projecto, com o seu bonito talento, mas qu e tinha 

a. mania de a ugmentar o curso de direito, a ugmentou-o com tres ou quatro ma

terias; de sor te que dep'o is não podia accomm odal-as no periotlo de fi an nos e 

quiz elevar o curso a 6 an nos . Muitos protestaram. Protestei contra isto r:om 

toda a en ergia. 

F elizmente fomos ouvidos; continüa o curso a ser. de cincu annos, m as col'h 

o accrescimo. d mater ias lembrà do pelo dign o r elator ; de sorte que o curso ficou 

sobrecarr ga do de ~ate ri as, de ma n ei;·a a não ser possível da r conta · de todas 

regularmente. 
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Precizamos cohibir este movimento de expansão, precizamos reduzir esse~ 

programmas a termos razoaveis, adap tai -os á n atureza das crianças na instru.

çcão primaria, á natureza dos adolescentes na instruc~ão secundaria, á aptidão 

dos moços na instrucção superior; mas façamo~ isto cum acerlu, com vagar, con. 

criterio, porque nós precizamos conver ter o nosso povo, no regimen democratico, 

de um povo an3.lphabeto, em um povo que saiba ler e escreYer. (Jittito bem; 

muito bem.) 

Fica a discussão a diada pela hora. 

Na sessão de 20 de etembro é encerrada a 3• discussão. E' approvada a 

proposição. O Sr. Ruy Barbosa fez a seguinte declaração de voto: 

Declaro que votei contra o projecto da Cama ra dos D~putado~. relativo ao~ 

exames de madureza. 

Senado, 20 de Setembro de 1900. - Ruy Bm·bos«. 

SESSAO DE 20 DE SETEMBRO 

O Congresso 1 aciona i decreta: 

Art. 1. o Os estudantes que pretenderem matricular-se nos cursos superiore, 

da União e nos equipa rados a estes, deverão mostrar-se habilitados nas materias 

preparatorias exigidas pa ra os m esmos, tanto por exames df\ cada uma, como de 

todas, conjuntamente. 

Art. 2. 0 As materias exigidas para a matricula nas Faculdades de Direito 

são as seguintes: 

Escrever e f)i lla r as linguas por tugueza, franceza e ingleza, ou allemã, ou 

italia na, arithmetica, geometria, geographia e cosmographia, historia un iversal, 

geogr aphia e historia do Brasil e historia da philosophia. 

Para a matricula nas Faculda des de Med icina: escrever e falia r as linguai; 

portugueza, franceza e ingleza, ou allemã, ou italiana, arithmetica, geometria, 

pbys ica, chimica, biologia, geographia e histori a do Brasil, mineralogia e desenho. 

Para a matricula nas Escolas Po!ytechnicas, de Minas ou de Eng nharia: 

escrever e fa llar as linguas portugueza, franceza e ingleza, ou a llemã, ou ita

liana, mathematica, pbysica, chimica, mineralogia, geographla c cosmographla; 

his tori a universal, geographia e historia do Br asil e desenho. 

Art. 3. o Os exames destas ma terias, quando fe itos conjuntamente, então di

tos de madureza, serão a rg uidos por professores e julgados por tres lentes do 

curso superior em qutl u examinando pretender matricular-se. 

Art. 4.° Con t inúa em v igor o programma actual do Gymnasio "-'aciona!, parr, 

os estudantes que pretenderem o diploma de bacharel em sciencias e lettras. 

Projecto 
Moraes Barros 
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Art. 5.• O Governo expedirá o regulamento necessario para a execu~ão d~sta 

lei. 

Art. 6. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 20 de Setembro de 1900. - Mo1·aes Bm~·o~ . 

Na sessão de 28 é apoiado e mandado a imprimir. 

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO 

O Sr. Gonçalves Chaves: - Sr. Presidente, antts dü tudo pedirei ao 
illustre Senador por S. Paulo que me releve as ligeiras observações que vou 

fazer no sentido de impugnar, mesmo na 1" discussão, o projecto de S. Ex. 

O honrado Senador não pôde descobrir nesse meu procedimento nenhuma 

québra da muita consideração que lhe voto, tanto mais quando as opiniões de 

S. Ex. são sempre meditadas e inspiradas pelo bem publico. 

O SR. MORAES BARROS: - Pelo contrario, estimo muito a discussão. 

O SR. GoNÇALvEs CHAVES: - Mas, Sr. Presidente, as razões por que vou 

offerecer mui ligeiras ponderações sobre o projecto, me parece, são de umn. com

prehensão intuitiva. 

O Senado acaba de approvar um projecto, vindo da Camara dos Srs. DerJU ·· 

tados, regulando a mesma. materia. quu é assumpto do projecto do honrado 

Senador. 

Eu comprehenderia que o projecto do nobre Senador fosse apresentado 

como substitutivo do que veiu da Camara ... 

O SR. MoRAES BARROS: - Foi esse o meu primeiro pensamento . 

O SR. GoNÇALvEs CHAVES - ... e mereceu tambem a approvação do Senado. 

Mas, como um projecto especial, um. projecto que regula por si, a seu modo, ã 

sua feição, a materia que acaba de ser regulada, que traz a alteração de um 

projecto que depende ainda de sancção, tendo, entretanto, o apoio dos do us ramos 

do Congresso, me parece que é incidir em um erro, em uma falta que, por mais 

de uma vez, em materia de instrucção publica, tem sido profligada pel" noLre 

Senador. 

Senhores, o projecto approvado pelo Senado n ão altera a substancia, não 

a.ffecta o systema adoptado para regular os estudos secundarias, propedeuticos, 

indisp nsaveis para a matricula nos cursos da instrucção superior. 

O que o projecto teve por fim e o Congresso approvou, 'foi demorar a appll

cação immediala, exclusiva como era, do systema denominado de madm·.-za nas 

estudos secundarias. 

O SR. MoRAEs BARROS: - O meu projecto não tem o intuito d~ revogM· o 

adiamento votado pelo Congresso . 

O Sa. GoNÇALVES CHAVES: - Altera, modifica profundanH:nte o regimeh 
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aétual. Entretanto, o Congresso acaba, nas du as asas, de confh·mar a convenien

cia e sabedoria deste tégimen. Apenas estabelece um m eio ele transicção, atte:l· 

tas as ciroumstancias especi-aes ele nosso palz. Proporciona esse meio pa ra não 

fer ir cleire itos e prej uoiear grande parte ele moços ·que se prepararu pal'a os es

tüclos superiores ; proporciona, clig·o um m eio ele transição elo Teglmen an terior 

para o denominado de maclm·ezct. 

O SR. MORAES BARROS: -V. Ex. refere-se ao adiamento votatlo? 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: -Ao adiamento, em virtude do qual continua o an

terior régimen. 

O SR. MoRAES BARROS: - O meu projecto não tem o intuito ele revogar o 

ad iamento . 

O SR. GoNçALVES CHAVES: - O p'rojecto de V. Ex. revoga o adiamento, pre

judica o r egimen estabelecido para os estudos secundarios, V. Ex. retroced~ 

mais ele 50 annos, no seu projecto, ou· antes, V. E x. estabelece doutrina, dispo

sições, que não me consta tenham s ido acloptadas em nenhum paiz. 

O honrado Senador, ror exemplo, elimina o latim par a matricula nas F~t· 

cu Idades de Direito. 

Ora, o honrado Senador, que é um dos mestres nessa língua, ha ele concor

dar commigo qu não se p6cle fazer um estudo profundo do direito em geral e 

principalmente ele direito civil, elo direito patrio, sem o conhecimento elo latim. 

O SR. ALBERTO GoNçALVB;~: 

da lingua portugueza. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES : 

E' indispensavel, mesmo para o conhecimento 

O honrado Senador, sabe que o latim constitue 

uma espeoie de gymnastica para o desenvolvim nlo ela intelligencia, substitue, para 

a ed ucação log lca elo espí rito, quasi que o estudo tla philosophia. 

O SR. MORAES BARROS: - ='ião estranho a impugnação, vinda de um mineiro, 

que sem duvida, foi discípulo do Caraça. 

O SR. GoNÇADVES CHAVES: - Não •se trata clisto. V. Ex. é jurisconsulto e 

sabe que os estudos classicos têm uma grande importancia; sabe que multas 

obras, em certas materias, a inda são escriptas em lat im, não só em nosso paiz, 

mas na Allemanha, principalmente e em outros. 

O latim é uma lingua morta, que vive pela sciencia e ·sobl·e tudo pela scien

cia •do direito. 

Porque h avemos el e romper com esta tradição? Em nome de que conven iencia 

o projecto do honrado Senador elimina o Jatiln elo estudo do direito, que dellc 

tanto car ece, a lém da raaão geral a que a lludiu o honrado Senador p lo Paraná.? 

Parece-me que não ha razão a lguma para esta exclUsão. 

Em relação a outros pontos, o p1·ojecto do honrado Senador recúa o oue se 

acha estabelecido entre n6s para 50 annos at1·az. 

Estabelece estudos muito sum~arios e muito perfunctorios da mathematica; 

elimina a trigonometria, exige a geometri a elementar dispensando a algebra. 

O Sn. MoRÁES BARROS: - A trigonometria faz parte da geometria. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Perdoe-me; a trigonometria flgúra nos pro

grammas actuaes, está ah i classificada. 
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As sciencias naturaes, cujo estudo é tão necessa rlo hoje, no seu g rande des

envolvlm6nto; que fornece elementos indispensavei~ á vida pratica , e para se 

acompanhar a evolução do dire ito, principalmente em certos ramos; que tem in

vadido todo o organismo juridico, mórmente o direito crimina l, que se acha em 

elaboração; as sciencias naturaes, cujo estudo, repito, é tão importa nte, por

que razão são r etiradas pelo honrad<> Sena dor da série de disciplinas exigidas p&r a 

os cursos superiores? 

E' uma falta sens ivel. 

Acredito,portanto, Sr . Presidente, que não ha nem utilida de nem convenien

cia na adopção do projectc. do honrado Senador. 

Se não me falha a memoria, o meu nobre amigo combateu o projecto que 

acaba de se r votado pelo Con gr esso e pende da sancção presi dencia l, porque al 

terava o regimen estabelecido pela nova reforma em relação a os exam es de 

m a dureza. 

Como, pois, S. Ex., que se ex te rnava n este sentido, a ltera profundamente no 

S6U · projecto esse regimen, elimin a ndo ma terias de primeira necessida de para o 

preparo do espiri to dos moços que pretendem cursar estüdos superiores? 

Não posso explicar. Parece-me que é intuitiva a minha observação. O Con

gresso raciona l acaba de pronunciar-se em um sentido, e. o projecto de lei que 

votou depende da sancção. 

Jõl ' precizo attender para os grandes interesse.s que se synthetiza'll elll as

sumptos desta n atu reza; e <tu ando outra r azão n ão tivesse para impu g-na i-a , bas

tava essa, que acabo rle expôr: a vonta de do Congresso; a · opi.nião do Congresso 

manifestou-se em apoio do projecto ·que depende ainda de sancção e não m e pa

rece abso lu tamente r azo"avel que uma nova disposição vá alterai-o . 

O SR. MORAES BARROS: - Já expliqu ei que o meu proj ecto não tem o intuito 

de impedir o adiamento . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - O projecto altera completamente o r egimen 

actual. 

o SR. MORAES BARROS : 

tu i to o projecto. 

Acceito em enda, declarando que não tem este in-

O SR. QuiNTINO BocAYUVA: -Não tem o intuito, mas tem esse effeito. 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES: - O honrado Senador quer ampliar o seu pro

jecto, mas não ha necessidade delle, porque nós temos programmas de estudos 

secundarias completamente desenvolvidos. 

F a lta a hi o exame de m a dureza, mas em tudo m a is é a m esma causa que 

vae ser o projecto emenda do e ampliado do honra do Senador. S. Ex., pa r a 

acompanhar o programma em vigor, terá de incluir o la t im, de contemplar as 

scien cias naturaes, a mpliar o estudo da geometria, mencionando a trigonometria, 

etc. Mas, por isso m esmo, é que en ten do que o projecto é destituido inteiramente 

de utilidade. 

Por consequencia, pa receu-me que devia oppôr essas ligeiras observações ao 

projecto, decla r ando, com p~ar, que, m esmo na 1' discussão, vo to contr a essa me

dida proposta pelo honrado senador. 
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O Sr. Moraes Barros ( •) : - Sr. Presidente, causou-me verdadelr ... 

sorpreza a impugnação que acaba de soffrer, em 1• discussão, o projecto, por parte 

do illustre Senador por Minas Geraes. 

0 SR. GONÇALVE CHAVES: - Dei a explicação . 

O Sn. ·MoRAEs BARROS:-· )!Ias acho este procedimento de S. Ex. ou asta im

pugnação desculpavel (permitta-me o termo), porque S . Ex. não ouviu o dis

curso com que justifiquei o projecto, não assistiu á sua fundame1~tação. 

Se me tivesse ouvido, ficaria S . Ex . sabendo que nem mesmo este projecto 

me satisfaz in totnm; que o meu primeiro pensamento foi apresentai-o como sub

stitutivo do que veio da Camara, adiando os exames de madureza por mais qua

tro annos. 

Para apresentai-o como substitut ivo tive naturalmente de estudar a materia 

e formular a medida . Mas o meu tempo foi escasso, o meu estudo foi deficiente; 

de sorte que apresentando-o, eu mesmo reconheci e confessei ao Senado que havia 

nelle disposições sobre cujo asserto eu não tinha uma convicção firmada; e, por

tanto, era o primeiro a reconhecer que o projecto demandava estudo e estudo 

mais acurado e profundo. 

Si o apresentasse como substitutivo, com essa deficiencia de estudo, o resul

tado seria a sua rejeição, porque o Senado estava ancioso por votar o adiamento 

dos exames de madureza, assumpto muito mais simples, desde que era um puro 

adiamento, que não exigia um tempo de estudo mais acurado, mais demorado das 

reformas a introduzir no mesmo ensino . 

Para evitar que o projecto fosse reje itado, deixei de apresentai-o como sub

stitutivo, e em um discurso que proferi, impugnando o adiamento, declarei que 

apresentava o projecto independentemnte do outro que estava em discussão. 

Portanto, o projecto tem apenas este intuito: servir de base para um estudo 

melhor feito pela Commissão, feito pelo Senado. estudo mais demorado, estudo 

que. dê em resultado disposições certas, firmes, de um acerto incontestavel. 

Foi este o meu fim. 

Portanto, o honrado Senador, com a sua impugnação ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES: -Basta V. Ex. ponderar que temos um voto do 

Congresso a respeito; pois h a de se estar alterando as cousas todos os dias 1 

Ainda não está completa a lei, e já havemos de reformai -a? 

O SR. MORAES BARROS : - O honrado Senador, dizia eu, na sua impugnação 

do projecto, julga-me atrazado 50 annos. 

O SR. GONÇALVES CHAVES:- Não; o qne disse foi que S. Ex. levou seu pro· 

gramma 50 annos atrás. 

O Sn. MoRAES BARRos : - E' isso mesmo. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Mas não chamei-o de atrazado. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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o SR. MORAES BARROS: - V. Ex. disse que pelo meu projecto mostro t er idéas 

a.trazadas 50 annos. 
o SR. GONÇALVES CHAYF.S: ão formu le assim a minha proposição; não 

era esse o meu pensamento. 
O Sli. MoRAEs BARROS : Pois fique V. Ex. sabendo, se eu sou atrazado 5O 

anncis, V. Ex. é atrazado pelo menos 10. (Riso.) 

Vacillei muito se conservaria o latim como preparatorio de direito. 

Examinei a questão em relação ao curso de mathematica, e pareceu-me fóra 

•'c duvida que era desnecessario o latim para esse cu r so. 

Examinei em relação ao curso de medicina, e pareceu-me que havia uma 

certa utilidrude ahi. 
O SR. ALBERTO GONÇALVES: - Em algun s lugares da Europa ha medicos que 

receitam em latim. 

O SR. MoRAES BARROS: - Mas entr e nós os medicos são obrigados a r ece i

tar em portuguez. 
Mas. dizia eu, para o curso de medicina põde haver alguma utilidade no es

t•Jdo do latim. 
Quando eu discutia esse ponto, alguem até me deu este aparte: para estu

dar os aphorismos de Hippocrates. 

Mas os aphorismos de Hippocrates não for!tm escriptos em latim, e sim em 

grego; portanto seria precizo tarnbem o es~udo do grego. 

Portanto, ficou fóra de duvida que tambem para a medicina o estudo do 

I.J.tim era desnecessario. 

Restava o curso de direito. 

Reconheci desde logo que havia vantagem, vantagen1 mesmo importante no

<'studo do latim como preparatorio para o curso de direito ; mas examinei a ques

tão, e perguntei se essa vantagem compensava o trabalho longo e penoso de tres 

ou qnatro annos que demanda o estudo c'.o latim? 

Panceu-mê que não; pareceu-me que a vantagem do jurisconsulto saber la

tim não era tão grande que compensasse este trabalho. 

O SR. GoNçALVES CHAVES: - Entretanto, o nosso direito firma-se sobre o 

latim, sobre a Jegislaç'l.o romana. 

O SR. MoRAES BARROS: - O nosso direito não se firma, nem sobre o latim 

nem sobre o direito romano. 

O 8R. GoNÇALVES CHAVES: - Como? Se até disposições do direito romano 

vig·oram ainda entre nós como lei nossa? 

O SR . MORAES BARROS: - Desde 1769, época em que se operou uma grande 

r evolução no direito portuguez, e em que por essa lei foram os jurisconsultos 

obrigados a só seguir ·o Direito Romano naquillo em que elle fosse conforme 

á bo& razão ... 

O Hll. GONÇALVES CHAVES : - Sem duvida e é quasi todo o Direito Romano. 

Basta V. Ex. lembrar-se de que o Direito Romano é tratado pelos jurisconsul

to> como a razão .escripta. 
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O SR. MORAEs BaRROS : - Essa lei veio operar uma grande revolução no· es · 

tudo do direito civi.l portuguez, veio encaminhar esse estudo, velo afastai-o do 

direito r-omano, das suas dispo!lições superstic iosas, com a disposição expressa e 

terminante de que - sempre que não fosse julgado conforme a boa razão, fos

sem preferidas disposições dos codigos das nações cu! tas . 

Por ta nto, ha seculo e meio que o direito romano deixou de ser base da nossa 

le;;-il;llação. 

O SR. GoNç.\J,vEs CHAVES: - Oh! senhor! Não é só da nossa legislação; é 

da legislação do mundo civilizado . 

. O SR. MORAES BARROS: - O direito romano hoje tem um merecimento his

!orico; merecimento muito grande, é verdade, porque nenhum, como aquell e 

P,ovo, soube tão bem cultivar e praticar idéas de direito na legislação. Essa ln 

llueucia historica domina até hoje. 

O SR. GoNçALVES CHAVES: - No direito civil muito pouca cousa não é a, 

producção do direito r omano. Toda a ma teria de contrac tos, toda a ma t eria tes

tamfntaria e, em geral, todos os ramos de direito, não são senão a reproducç!l.o 

c:~ direito romano . 

O SR. MORAES BARROS: - Meu collega, o direito civil tem caminhado muito ; 

V. Ex. attenda para a r evolução fe ita por Mello Freire e Pombal, que mudou 

co J .• pleta.mente a s ituação do direito entre nós; attenda para a r evolução opq

rada pelo Codigo Civil Francez. 

O Codigo Civil Franc"z é uma fonte nova, que foi adoptada por quasi toda 

a Europa: attenda· V. Ex. para a revolução ultima feita pelo Co digo A llemão. 

O direito t em caminhado muito, e hoje, como motivo de illustração, devem<>s 

conhecer o direito romano, como motivo . .. 

O SR. ALBERTO GONÇALVES: - -De erudição. 

0 SR. MORAES BARROS : - D e erudição. 

Ma~ não precizo levar adiant e esta questão. 

Se o Senado acha que o estudo do latim é indispensavel ao estudo do di· 

r~ito, qualquer Sr. Senador , usando de um .direito, poderá a presen ta r emenda 

incluindo esta materia. 

E' natural esta divergencia, porque r econheço que h a homens amarrados 

ao l)ass~do; aqu elles qu e são velhos .têm o direito de sustentar que o latim 

é indispensavel. 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O BR. · MORAES B ARROS : - P enso, Sr. Presidente, que aquelles que olham 

para o futuro, para a ida de moderna, pa ra esta idade essencialmente pratica e 

in dustrial, que quer que todo o t empo seja praticamente aproveitado, não se re

s ignam 2. ver quatro annos, o melhor tempo da mocidade, gastos no estudo de 

um~ lingua velha, morta e enterrada. 

Creio que, dispensando o latim, mostrei-me muito mais adiantado - quem 

s'l.be se a di antado de m ais - do que o nobre Senador que s ustenta a todo a· 

: r~nl;lf' ::. utilidade do latim. 
O SR. ARTHUR Rws: - Parece que V. Ex. não ouve missa. (Riso.) 
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O Hl<. )IoRAEs BARROS: - A corrente do projecto, do modernismo é contra. 

o latim, mais do que isto, ê contra todas as linguas mortas. 

O Sa . BARATA RmEJRO: __.: E' co11tra tudo quanto é trabalho intellectual. 

O SR. ){ORAES BARROS : - Uma das proposições do honrado Senador, Sr. 

Presidente, não pude comprehender. S. Ex. julga indispensavel o conhecimento 

u:ts sciancias na.turaes para o estudo do direito criminal. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Para o estudo do direito em geral, porque 

V. Ex. sabe que na ItaJ;a o estudo do direito criminal baseia-se na antlu·opo

logia. 

O Sn. MORAES BARROS: - Na Italia domina a escola de Lombroso, escola 

puramenll' materialista, segundo a qual o homem não tem alma, não tem liber

dat!e ... 

O bR. GoNçALVES C Ir AVES: - ="ào trato de escola, trato da applicação das 

sciencia• naturacs â. sciencia do direito. 

O SR. )fonJ..Es BAnnos: - Pela escola de Lombroso o homem não tem lib r

dade. uiio t em alma, e, portanto, não ê responsavel; todos os crimes que o ho

mem commette são symptomas de molestias, e isto é elevado a exaggero tal que 

desapparece o peri!,;o de quE' haja quem faça mal â. sociedade. 

UM SR . SENAOOR: - Destroem os codigos. 

O SR. MORAES B.~RROS: - A escola de Lombroso, Sr. Presidente, mata o 

direito criminal , todo direito penal, porque todos os de linquentes são doentes. 

O nobre Senador por Minas Geraes formulou uma these muito generica, isto 

é, formulou uma thesa de que as sciencias naturaes são indispensaveis para o 

estudo do dirE'ito criminal, o direito em geral. 

i\las, então onde vamos parar, Sr. Presidente? 

Então para estudar-se direito é precizo saber-se zoologia, botauica, phy

sica, chimica, biologia, anthropologia, emfim, todas as sciencias que tratam da 

matelia? (PauscL.) 

Se assim ê, então direi: com semelhantes exigencias, com taes e tantos pre

paratorios G impossi"l'el o estudo do direito. 

E 1'oi exactamente o fim que ti~·e em vista, apresentando o projecto, foi res

tringir c numero de preparatorios ao strictatnente necessario, quer para a en

gP.nharia, quer para a medicina, quer para o direito. 

Folgo em notar que os nobres Senadores, ainda neste ponto, moslram-.se 

mais a trh.zados, exigindo, como preparatorio, tudo aquillo que era exigido pelo re

gulamen to do Gymnasio !'<acionai de 1 98. 

E' cxactamente este o mal que procuro corrigit·, porque, Sr. Presidente, exi· 

gir-se Jt. um alumno vinte e quatro ]lreparatorios, conforme o regulamento do 

Gymnas:c; !'<acionai di! 1898, é exigir-se o absurdo, é exigir-se o impossível, é 

exigir-se que cada estudante tenha o conhecimento universal d Humboldt. 

E' exactamente este grave inconYeniente que eu procuro corrigir, porque a 

'J~s>a moderna mania é de alargar os programmas de estudos. 

Xós alargamos por tal modo o pro~ramma da instrucção primaria que, em 

"S. Paulo, elaborou-se um desses programmas, que é quasi um curso de sc!encias. · 
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Alargamos os programmas do ensino secundario, exigindo-se no regulamento 

df' J 898 r•ada menos 'el e 24 prepara to rios para todo e qualquer curso superior. 

Alargamos exaggeradamente o estudo do direito, o estudo da ~Jngenharia, 

o estud0 da medicina. 

Ka ultima refo r ma a respeito do estudo do direito, reforma elaborada na 

C.,mara dos Deputados, o relator, o Sr. Dr . Augusto de Freitas, dominado dest.l 

wauia de alaraar programmas, estendeu-o por tal fórma que no fim vio-se em 

difficuldade para acommodar tantas materias em cinco annos de estudo. En

t'to, como sahida dessa difficuldade, S. Ex. propõz a elevação do curso a seis. 

annos. Encontrou, como era natural, uma resistencia ener;;ica contra esse au

gmento de prazo, vendo-se forçado a accommodar todas as materias nos cinco 

annos que 8empre existiram. 

Que• o Senado saber qual foi o resultado pratico? O resultado pratico roi 

qu cad~ um dos annos do curso jurídico ficou sobrE'carregaclo de materias, el e 

modo a ser impossível aos estudantes dar conta de todas ellas, de onde resulta 

a necess!clade ele reformar-se o curso jurídico, diminuindo-se as materias . 

No curao medico aconteceu a mesma cousa, a largou-se de mais, de modo a 

ser bn!)ossivel ao estudante dar conta de todas as materias. Fez-se mal~. 

Cr eou·se cadeira especial, a CJUC o aiumno não tem obrigação de assistir nem de 

prestar· exame da ma teria leccionada. 

Xo curso de engenharia domina a mesma mania. :-<a Escola Polytechnlca 

desta Capital cada annn tem tres cadeiras . Acho isso razoavel . Na Escola Poly

technica de S. Paulo, porém, cada anno tem quab·o cadeiras. Ora, isto é exces

sivo; é excessivo e condemnavel, é superior á capacidade geral dos estudantes" 

porque um estudante, em um anno, não póde, com proficuidade, concentrar sua 

attenção em tamanho numero ele materias. O Senado ha de r econhecer que, em. 
tudo isto. domina a mania moderna do alargamento de programmas. 

E por que, Sr. Presidente, sou contrario a essa mania, é que assim me 

exprimo, e foi com este pensamento que redigi o projecto, tratando unicamente 

dos estudos secundarios. dos estudos preparatorios. Quiz r eduzil-os a proporções 

razoaYeis, naturaes, adaptadas á capacidade das intelligencias juvenis . 

Devemos ter um curso de preparatorios que seja sufficiente para a frequen

cia, com proveito, de um cursoJ superior, não excedendo os preparatorios á ca

j:'acidade intellE'ctual da generalidade dos estudante~. E é este o fim do meu 
projecto. 

Como, porém, já declarei, nem mesmo a mim elle satisfez, meu estudo foi 

insufficiente, eu mesmo precizo estudar melhor, e quem sabe se tenho já algu

mas mociificações a introduzir ? 

Que vá o projecto para o seio da Commlssão, da qual eu tenho a honra de 

faxer rarte, e, bem composto como se acha elle, lá sujeitaremos a um exame mi

nucioso. escrupuloso. consciencioso, sendo possível que de lá saia cousa que me
rec;a a approYação do Senado . 

Por isto, espero que. não obstante. toda a autoridade, que sou o primeiro a 

rero.1hecer nesta e em todas as materias, do honrado Senador por l\finas Geraes, 
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o Senado approvará o projecto, para que elle tenha andamento e depois seja dis

culldo por todos, trazendo cada um o seu contingente de luzes e de pratica, dan

d<' isto em resultado fazermos uma boa lei, uma boa reforma da instrucção se

cmtdaria do nosso paiz. (M1tito bem; m1tito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão . 

Posto a votos, é approvado para passar á 2• discussão, indo antes á Com

misbão de Instrucção Publica. !*) 

(•) Nilo consta da "Synopse" o andamento do projecto. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 15 DE JULHO (1901) 

Pennitte aos etlumnos dos institutos o!ficiaes elo ensi1w suzJerio•·, qnc não 1HLde~·am 
matricula•·-se 110 et~mo ele que já tenham app1·ovaçc'io em uma ou mais cadei
•·as, p•·estm·em exames elas cadeints que lhes faltem elo anno antcrio1·, na zn·i
mei•·o e1Joca, s11bmettenclo-se aos exCI1nes do Mtno S!lbse q11entc na segundCI 

C1JOCO 

O ongresso X acionai decreta: 

Art. 1. o ?\o corrente anno lectivo, incluída a segunda epoca de exames, não 

terá applicação o art. 153 do decreto n. 3 . O, de 1 de Janeiro de 1901 aos alu

mnos dos institutos officiaes de ensino superior que, por dependerem de uma ou 

duas materias dos annos anteriores, não puderam effectuar matricula no anno. 

superior de que já tenham a1'provação em uma ou mais cadeiras. 

Paragrapho unico. A taes alumnos será permittido submetterem-se a exames 

na primeira epoca, como meio de regularizar sua situação, e, na segunda epoca, 

aos exames do a nno subsequente. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em conb·a r io. 

Sala das Sessões, 11 de Julho de 1901. - Vi•·iato Jiasca1·enltas. - A' Com

m issão el e Sa ude Publica. (•) 

SE s.:I.Q DE 21 DE OUTUBRO 

Reconhece como ele ca•·acte~· otficial, em todo o te1'Tito•·io da União, para tod~s os 
etfeitos legaes, os dizJlomas conte•·ie!os pelo curso de au•·imensm·n, annexo ao 
Gymnasio Paes de Ca•·valho, no Estado elo Pa1·á 

O Congresso Nacional resolve : 

Al't. 1. o São reconhecidos como de caracter official, em todo o ter ri to rio da 

União, para todos os effeilos legaes, os diplomas conferidos pelo curso de agri

mensura, annexo ao GY.1llnasio Paes de Carvalho, no Estado do Pará. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 16 de Outubro de 1901. - HosemnCilt àe Oliveira. -Antonio 
Bastos. - Ca!'los àe Novaes. - A1·tlmr Lemos. - A' Commissão de Instrucção 
e Saude Publica. (•) 

( • ) Pendem de pareceres. 

Projecto 

Projecto 
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SESSÃO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1903 

Jncle!e•·e o •·eq"e,·imento em que o D1·. Joà'o Pecl1·o ele A.q,.ino 1Jecle dispensa cio 

;·csto cio tempo qne falta ao sen ewte?~tato pa1·a COin1Jleta•· os clons annos ele 

/isc:;rH:mção 1Jrévia exigicia 11elo c>~·t. 366, llo Cocligo llo Ensino 

Com- O lllm . Sr. Dr. João Pedro de Aquino, em seu r equerimento ao Congresso 

lnstr. Nacional, pede dispensa do resto do tempo que falta ao seu externato para com

pletar cs dous annos de fiscalização prévia exigida pelo art. 366, do Codigo. 

do Ensir.o. 

Enviado esse r equerimento á Commissão de Instrucção e Saude Publica, e 

distribu'do ao i!lustre Deputado Sr . Germano Hasslocher, S. Ex. o relatou fa· 

~endo considerações, que mereceram os applausos da Commissão accorde em ar

firmar que urna das principaes causas da profunda desorganização do ensinO se

cundario e. port11nto, igualmente do superior, tem sido o nefasto regimen das 

equiparações de instiw tos · particulares. 

E1n phrase incisiva, com a cl ,.. .:eza que lhe é peculiar na enunciação de suas 

.-idéas, o n'Obre Deputado interpretou fielmente o nosso pensamento, dizendo : "ser 

a Commissão em absoluto contrar ia ás equiparações por ver nas mesmas a com

pleta ·Jesorganização ào ensino, a morte dos mais b.ellos institutos, reduzida a 

instrucçãc; a uma mercancia vil, disputando os concurrentes pela faci lidade dos 

meio~ na concessão de diploma de bacharel, a freguezia dos alumnos". 

Pensando ileste modo, affirmando estes conceitos, que traduzem incontes

tavcis \'6rdades, hoje na consciencia de todos, qual o dever da Commissão de 

Instrucção? 

Faciiitar as equiparações? 

Dispensar quaesquer Px igencias que a l i? i vigente estabelece? 

De certo que ninguem o responderá affirn1ativamnte; e, emquanto vjgora 

eSBt1 regimen, cuja revog:::tção se impõe por iniciativa da propria Commissão, a 

esta cumpre indeferir as pretenções que visem aquelles intuitos, evidentemente 

inconci1laveis com o progt·amma de reorganizar em bases solidas e sérias o en

sino -:-m nosso paiz . 

Assim, discordando do nobre Deputado quanto á modificação que propõe 

do art. 366 do Codigo do Ensino, suppressiva elo prazo de dous annos para a 

fiscalização prévia, entende a Commissão que deve ser mantido o dito prazo, o 

'ltu.I ~empre é um embaraço ás perniciosas equiparações. 

A Commissão, emhora reconheç!l. e proclame como relevantes os serviços 

torestados á instrucção pelo acreditado Externato A<JUiJTo, pensa que não se deve 

abrir uma excerção em seu favor; e de accôrdo com o pensamento exposto, é 

d·! parec~r que seja indeferido o requerimento submettido á sua apreciação. 

Sala das Sessõe . 4 de ovembro de 1903. - Hem·iqne Salles, Presidente. 

José Boni/acio, relator. - 1'eixei•·a B•·ancWo. - Malaqnil<S. GollçCLlves. - Sá 

F1·ei•·e. - B•·icio Filho. 

Os arts. 362, 363, 3GJ, 365, 366 e 367 do Codigo dos I nstitutos de Ensino 

Superior e Secundario, versando sobre a equiparação ás instituições federaes 
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cong-ener s dos estabelecimentos fundados pelos Estados, pelo Districto Fe

deral, por qualquer associação ou individuo, facilitam tanto a acquisição dos 

pl"ivilegios officiaes que se impõe a applicação de medidas efficazes, visando 

o embara<;o de concessões dessa natureza, contra as quaes clamam todos, em 

um movimento de amo_r pE>la instrucção. 

Se com relação aos institutos de ensino superior levantam-se reparos e for· 

mulam-~e exprobrações, a maior parte bem fundados, relativamente aos collc 

j:ios particulares ectuiparados, sóbe de ponto a indignação, levantam-se protes

tos, proclama-~e a m·aente necessidade de votar uma reforma capaz de ampa

rar o ,•nsino da precipitação em que vai para o anniquilamento. 

E' E'ffi um tal momento que o illustre Professor Dr. João Pedro de Aqui

no, que tive a honra de contar entre os meus mestres, vem requerer ao Con

gresso 1\:acional a modificação do art. 366 do Codigo, artigo ctue passo a trans

crever, como subsidio indispensave! aos que vão deliberar sobre a ma teria: 

"A' vista dos documentos apresentados o Govento nomeará um dei gado 

ae reconhecida competcncia, o qual fiscalizará o instituto pelo espaço de dous 

a 1:1os e em relatorios semestraes exporá quanto observar sobre o programma e 

merecimento do ensino. proces~o dos exames, natureza das provas exhibidas, 

conrli~ões de admissão á matricula, idoneidade moral e technica do director e 

de corpo docente, existE>ncia de Iaboratorios e gabinetes n cessarias ao ensino, 

frequancia do instituto e o mais que possa interessar." 

E' essa di!;posição que, se não c>bsta a equiparação, tem, todavia, a bene

!lca faculdade de demorar a transformação, que o referido perceptor requer que 

seja ;;.Iterada, para que o seu externato possa receber sem cletença as vanta

gt'I1S dos favores officiAes. 

Par:'l impugnar a concessão em projecto não precizo ir buscar longa série 

de arg1nr.entos nem depoimentos fornecidos pelo prof ssorado e pelos que estu

dam o r,nsino ~>ntré nós. Basta fazer obra com as proprias palavras do parecer 

(lc relator, onde são apontados os perigos das equiparac:ões, onde se descrevem 

os males decorrentes dessas fabricas de exames e onde se annuncia que o Ex

ternato Aquino. não podendo mais viver sem adaptar-se ao meio. pr tende sub

metter-se á humilde condição de um laboratorio de bachareis. 

Quando era de prevE>r, de accõrdo com a exposição do parecer. o indeferi

mento d2. petição, qua'ldo era aguardada uma solução logica, natural, decorren

do de modo positivo das expressões condemnatorias dos collegios equiparados 

eis C]ne se propõe uma providencia tendente a augmentar o numero das casas 

de corrupção do ensino. 

ReleYa ainda ponderar que o autor elo trabalho que me coube examinar não 

se limita a reduzir de dons annos a seis mezes o prazo ele observação, no caso 

de· estabelecimento em quegtão, attendendo ás suas excellentes condições, mas 

desf'ja adopção de medida geral. de modo a permittir que de ora avante sejam 

r:,cllitadas as equiparações. 

Fui alumno do Collegio Aquino e só posso fornecer o meu testemunho em 

favor do seu methodo de ensino e das incontestaveis habilitações de seu di

rector. :\Tão ha; porém, considerações que me levem a rerugar concE>itos ante-
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ri r·rmentG emittidos e a concorrer para que um estabelecimento, perfeitamente 

repu tadll, entre nesse t·cgimen descr ipto com côres ca r regadas pelo illustrado e 
t~•)entoso Depu ta do riograndense. 

Em quanto não vota o Poder Legislativo uma providencia radical, recla

rr.ada <lP. todos os angulos do paiz, não é licito facilitar o a ugmen to das casas 

equ iparadas, que, na opinião do digno r elator , trazem a u completa desorganiza

çãc do E;nsino particular, a morte dos mais bellos institutos, reduzid!). a instru 

cyão a uma 111 rcancia vil". 

VOTO EM SEPARADO 

A' Commissão de lnstrucção Publica foi presente um requerimento em quo 

J 81· . V r . João Pedro de Aqui no pede d ispensa do resto do tempo que falta para 

ser completado o pra zo do art. 366 do Co digo de Ensino afim de ser o Governo 

autorizado a equiparar desde jã. o externato de sua propriedade ao Gymna 

sio Nacional. 

Ins tru e o peticionaria o seu requ erimento com a cópia do parecer qtie o de

legado f iscal , enviado pelo Go\·erno, deu sobre o seu estabelecimento e junta 

a,nda ecm folheto uma breve noticia sobr e este. 

No primeiro documento fica evidente que o Externato Aquino satisfaz as 

exig-encias regulamentares para ser equiparado; no segundo lê-se a longa his

tc>ria desse instituto de ensino, sem duvida muito honrosa para o seu funda· 

<l"r e director. 
A l'ommissão de Instrucção Publica é em absoluto contraria ás equipara

·;ões, 'l.!iás de existencia legal, por ver nas mesmas a completa desorganização 

do ensine. particular, a morte dos mais bellos institutos. r eduz ida a instrucção a 

uma m ercan('ia vil, di sputando os concurrentes, pela facilidade maior na con

C03ss:1o ele diplomas de bacharel, a freguezia dos alumnos. 

O l~stado entende ainda que a elle assiste o dever de regular a instrucçãn 

S<'eundat ia e a superior, tJ·açando programmas, impondo disciplinas, mantendo 

in~litutos officiaes e, por fim, que tem o direito de equiparar aos seus institu

t )S os Es tabelecim entos particulares, desde que estes satisfaçam de terminadas 

ex '~ndas de um r egulamento . 

A y:ratica demonstrou já os mãos resultados de semelhante m edida: não ha 

n1ais. !nlentivos para os mestres, que tolhidos na sua acção, sem iniciativa, pre

sos a r<ogulamentos e programmas officiaes, só concorrem entre si na producção 

OI' fabriCO de bachareiR, Jon~e de disputarem a gloria no melhor preparo OU 

cultura àa intelligencia e sentimentos da mocidade . 

Os grandes educadores e não são poucos os que conta a nossa terra, este

riUzn.m-se no regin1en vigen te, amesquinhados pelas contingencias creadas por 

e;te t'0~olador regula mento de ensino. 

O trabalho, ele gran dioso, nobre, que devia ser, to rna-se uma obra monoto

na de mecanica. qual a ele formar ])achareis, no cadinho de meras fo rma lida

des, ::!o·n a cumpli<'idade •lo Governo que a auxil ia com a fiscalização platon lca 

elos equi71araclos. 
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Não foi de certo sob um tal r egimen que as gerações brilhantes que der am 

tanta gloria ao Externato Aquino, conseguiram as bases de estudos que esteiam 

as fortes illustrações que as distinguem. 

Mas este mesmo externato não pôde mais viver sem adaptar-se á actuali

dadt>, ~em submetter-se á humilde condição de um laboratorio de bachareis e a 

Commissão de Instrucção Publica é forçada a concluir pela sua equiparação 

que é um direito existente em lei, já que não lhe é dado supprimir esse mal corno 

uesejara, tratando corno trata apenas de opinar sobre o requerido pelo Sr. Dr. 

Joito P edro de Aquino. 

Não é licito á Commissão abrir excepções em favo r de quem quer que seja, 

uma vez que a <:xigencia do regulamento do ensino é rigoroso- seria uma me

dida odiosa de caracter p~ssoal. Mas a Cornmissão entende que t•ssa f's.•r.I>z:t • 

gão préYi.l. j)Ol' jous '\nnoR, C.:Jmo creara a lei, ê de um rigor que na•l.t explica. 

O Governo pôcle eru t. · ' zo menor 3•W plenall'<nte iufo~ma'"' sohre o ftu:c

cionamento de um i11~lituto r&.rticular e a prova tFmos no r ~ : . ,(or':> do dcle:;.._d~ 

junto do ExtPrnato Aquino. 

_\ ~~!111, rj.~.::idc"' fJ.IIC tlf's::::L fiscalização se Ct)li\'enç:a o Governo t.lc lfUe p(lllc 

s-r r u eE l:d·t1 ocimenlo (.Qui parado ao Gymnash. r )r •1'JP o ! lgor irl u1n l~razo't 

Por iss'l pro1;õe e lia <tu e o art . 366 do CDJigo ~~ I ;.;sino scJ.l assim motli

f~cado : "fiscalização prévia, perante um fiscal do Governo, logo que em r elato

ri v e3lC' ln(,~r n:C' r~tar 'J c<'·:egio parlicu1 '3..r 11'1 . .; C'Jntllc;~H: s c~i~·IJt; J• .lr& a C"qui-

1 aração, não podendo a fiscalização pré\•! a ir além de dous annos. 

~ala das Sessões, 25 de Julho de 1903. - Ge>'?nano Hassloche>·. " 

E' approvado o parecer. 

SESSÃO DE 4 DE NOVE IBRO 

Autorh•a o Governo a concede1· os p>·ivilegios dos estabelecimento.~ elo ensino su- Parecer da Com-
7Je>io>· ou sec"ncla1·io aos congeneres /1tndaclos 1Jelos Estados e 7Je!o Dislricto missão de lnstr. 

Fecle>·a! e estabelece conclições 7Ja1·a q1ie estes 7Jossam ser ,·econheçiclos o/fi- Publica 

tnahnente. 

Em parecer que emittiu, indeferindo um requerimento submettido á sua aprc

ciacão, a Cornrnissão de Instrucção e Saude Publica affirrnou que urna das causas 

da completa desorganização do ensino tem sido o regimen da equiparação de 

institutos particulares. 

E' , pois, de seu indeclinavel dever promover a remoção desse embaraço á 

marcha do ensino publico, cuja decadencia profunda vae impressionando doloro

samente os patriotas, que nelle vêem uma condição para a prosperidade e gran

deza do seu paiz. 

Quem, com o cuida do que o a ssumplo reclama, quizer examinar as causas 

que cornpromettem a sorte do ensino, e ab rir sobre as suas condições actuaes um 
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minucioso inquerito, chegará â tri ste conclusão: que não ha no Brasil ensino sé

riamente organizado e que o ex iste11te é verdadeira m ercancia, qu e não eleva, 

mas abate, que não ennobrece, mas avi lta, trazendo o abastardamento do cara

cter, o rebaixamento do nível cívico e moral . 

Todos o sentem e muitos affirmam com a maior franqueza e sinceridade. 

A imprensa, os directores de facu ldades superiores, os que se interessam 

pelas co usas de ens ino, lamentando os factos, reclamam providencias . 

Em artigo de collaboração no Co,.?·ei.o ela Mcmhü, o Sr. Rocha Pombo asEim 

se expri n1i r a : 

"Em summa, o que estâ liquido na consciencia de todo o mundo é que se

melhante estado de cousas não pôde continuar, sem grande desastre para o nosso 

futuro. Uma democracia, jâ não diremos apenas sem a lta cultura, mas . sem in

strucção que habilite a concorrer com out ros povos nessa luta pela vida, que cada 

vez se torna mais tremencla, ser ia o mais estranho e colossal dos absurdos ima

ginaveis." 

Ainda ha poucoE dias, ouvimos as affirmações do illustre Sr. Dr. Azevedo 

Sodré . Em conferencias anteriormente realizaclas, S. Ex. se man ifestara nomes

mo tom e dizia cóm inteira razão: 

"Não ha um s6 de entre n6s, não ha umru unica pessoa em todo o Brasil , 

de entre os que se interessam pelo ens in o, que não veja, não s in ta e não lastime 

a crise que lavra no campo da instrucção secundaria . 

Não ha um s6 professor, u m s6 publicista que não tenha jâ percebido o de

clive em que neste particular vamos sendo arrastados e não reconheça o esta<lo 

de decadencia e inferioridade a que chegamos, neste caminhar r apido e vertigi

noso pela estrada das concessões e dos favores." 

Para q ue invocar outr as opiiliões'! 

Não vale a pena insistir. 

O inqueri to apresentaria o resultado a que nos r eferimos, por todos attes· 

tado e sentido. 

Mas uma nação que assim tem o seu ensino ha de ser fraca e sem valor, e 

verá que âs gerações brilhantes de sab ios intellectuaes qu e realçavam o seu presti

gio, succeclem gerações de pygmeus. sem talento e sem · preparo. 

Eis o que nos preoccupa e atemoriza . Não é nosso proposito apon tar todas 

as causas do actual estado do ensino; e lias são multiplas e complexas. Algumas, 

porém, podem ser removidas promptamen te. 

No ens ino gymnasial, com o systema das equipar ações, não podem ser colhi

dos os resultados proveitosos que devem ser procurados. Estabeleceu-se mani

festa mercancia e a lUta evidentemente commercia l vae se travando sem que os 

concurrentes nella empenhados se lembrem dos nobres intuitos que deviam ter 

em vista. Confundiu-se esse serviço com os de ordem puramente industri al, onde 

o que preoccupa o consumidor é a barateza do producto. 

Edmond V illey, em seu excellente livro -A funcção do Estado na ordem P.~·J .. 

nomica; observa:· "Toda a gente sabe que aqui ~em assumpto de ensino) é se

cundaria a consideração do preço, o que nos preoccupa é a idéa; a lguma s vezes 
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o que nos detem os olhos é, ainda, mal, a bandeira; mas o que se inquire s~m

pre é da idoneidade do mestre e não a economia". Pois bem, em nosso paiz, com 

prejuízo de seu futuro e attestando a incuria da geração aclual, é primaria a 

consideração do preço e procura-se o instituto que em menor numero ele annos 

e mais economicamente habilita o alumno para a matricula no cursos superio

res. Os paes têm uma preoccupação - o diploma para os filhos. 

Eis porque um escriptor de espírito, referindo-se ao nosso paiz, appellidava-o 

de dont01·lcmclia. 

E os institutos particulares, obtida a equiparação, não tendo as grandes Cles

pezas dos estabelecimentos officiaes dos Estados, conseguem sobre elles faceis 

triumphos e vivem entre si na mais franca luta mercantil, procurando Lodos os 

meios que lhes proporcionem a maior frequencia de alumnos. 

Remunerando mal os professores, muitos de competencia duvidosa e não pro

vada, pois não se submettem ao concurso, como acontece aos docentes dos insti

tutos dos Estados, esses collegios podem ministrar ensino barato e prompto, con

ferindo os diplomas que os freguezes almejam. Kem se lembre como embaraço a 

fiscalização, pois que esta nunca é completa e efficaz. Quando não é cumplice, 

é desidiosa, indifferente ou el e absoluta incompetencia, com raríssimas excepções. 

Não ha muito tempo, num artigo publicado na A Tribuna, liamos estas pala

vras do festejado escriplor mineiro, Sr. Estevam de Oliveira, que muito e dedica 

ás questões do ensino: 

"Os institutos particulares eqljiparados, ou são estabelecimentos ele exclusiva 

exploração mercantil, ou de propaganda ultramontano-clerical. :\'a primeira hy

rcthese, quanto maior o numero de bachareis conseguirem diplomas, tanto maivr 

numero de alumnos attrahirão, satisfeita a razão mercantil que os in tituiu. Dahi, 

arrrouxamento e lassidão em apurar as provas das disciplinas seriadas, no fim 

de cada anno lectivo, reduzida a uma qunsi inutilidade a interferencia fiscal do 

Governo". E continuava: 

"Ao Governo cumpre baixar olhares p rspicazes para o rumo que vae Lo

mando no Brasil a instrucção preparatoria, depois que fomos tomados pela fe

bre das equiparações; é precizo que saiba em que linguagem cassange ensinam 

frades extrangeiros disciplinas secundarias aos nossos jovens patrícios. Quizesse

mos descer a minuc1encias concretas e poderíamos citar um professor d e latim, im

portado ha pouco da Allemanha para um elos nossos institutos, que ensinava a 

seus alumnos a existencia de quatro generos: masculino e feminino, macho e femea. 

Transcrevendo, como informações sobre o assumplo, os conceitos lidos, o. 

nosso intuito é deixar patente a necessidade ele providencias immediatas que am

parem o ensino nessa atmosphera de mercantilismo que o asphyxia. 

Entre asque se impõem desde já, apparece em primeira linha a suppressão 

elo regimen das equiparações de estabelecimentos fundados por associações ou ;-,. 

dividuos, pelo que a Commissão de Instrucção e Saude Publica entende dever 

propôr á elevada e sabia consideração do Congresso Nacional o seguinte project·> 
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de lei, cuja acceitação trará beneficos resultados á in strucção secundaria e su

perior: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 Aos estabelecimentos de ensino superior ou secundario fundados pelos 

Estados e pelo Districto Federal, poderá o Governo conceder os privilegies dos 

estabelecimentos federaes congeneres. 

Art. 2.• Para que esses institutos possam ser reconhecidos .e gozar de tae3 

privilegies, deverão satisfazer as seguintes condições: 

I, ter uma freqnencia nunca inferior a 60 alumnos matricula dos pelo espaço 

de dous annos; 

II, observar o r egimen e os programmas de ensino adoptados no estabeleci

mento federal; 

III, possuir mobiliario escolar de accôrdo com as exigencias pedagogicas, la

boratorios e gabinetes completos para o en s ino pratico das sciencias. 

Art. 3.• Os institutos f undados pelos Estados e pelo Districto Federal, que 

quizerem obter a equipar ação dos institutos federaes, declararão a sua denomi

nação, séde · e fins, o nome e a naturalidade de seus administradores ou da pes

soa a cu jo cargo estiver a sua direcção technica, e instruirão o pedido com um 

exemplar da folha official em que houver sido publicado por extenso o regula

mento do instituto. 

Art. 4.• A' vista desse pedido, o Governo nomeará um delegado de r econhe

cida competencia, domiciliado e residente na séde do instit uto, para o fim d J fi ~

calizal-o, expondo em m inucioso relatorio quanto observar sobre o programma e 

merecimento do ensino, processo de exames, natureza das provas exhibidas, con

dições de admissão á matricula, idoneida de moral e technica do director e do 

corpo docente, exi·stencia de laboratorios h gabinetes necessarios ao ensino, fre

quencia. do instituto e o mais que possa interessar. 

Art. 5.• Enviado o relatorio, o Governo resolverá sobre a equipa r ação e, con

cedida esta, o mesmo delegado fiscal ou. outro, s i assim o en tender o Governo, 

exercerá as suas f uncções no inst ituto equipa ra do, r ecebendo a g ratificação de 

3 :600$, paga pelo instituto, que a 1~eco!herá, em prestações semestraes, á reparti

ção federal que fôr designada. 

Art. 6. • Ao delegado fiscal incumbe, a lém do disposto no art . 4°: 

I, levar ao conhecimento do Governo qualquer modificação operada no co,-po 

docente do instituto equiparado; 

li, rubricar o livro de matricula, verificar os documentos apr esentados pe

los candidatos e encerrai-a na época competente; 

lll, lançar o visto nos programmas de pontos organizados para os exames 

e naE. certidões passadas pelo Secretario ; 

IV. assistir 'LOS exames, rubricar o papel para as provas e assignar as 

"'o tas · respectivas; 

V, visitar o estabelecimento duas vezes por semana, consignando as suas 

observações e impressões em livro especial, que para tal fim haverá na Secre

taria; 

VI, fazer observar o regimen do ensino, inspeccionar a execução dos pro-
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' ra·:llma~. assistir ás aulas e trabalhos de laborator ios e ga binetes, pelo m enos 

dua.::; vezes por m ez; 

VII, examinar e rubricar, no fim de cada mez, as cadernetas das aulas, no

tan do a frequencia dos alumnos; 

VIJI, fazer observar as disposições elo artigo 47, levando o facto ao conhe

cim~nto do directo r elo instituto e do Governo, para o effeito do r eferido ar

tig·o, se o director· não providenciar sobre o caso; 

tx, rubrica r .a gu ia de transferencia dos a lumnos para outros estabeleci

lnentos; 

X, reclamar perante o director o provimento dos labo ratorios e gabinetes 

por fórma a sa tisfazerem as exigenci.as do ensino experimental; 

X I , apr esentar annualrnente um r ela torio circumstanciado dos trabalhos do 

instituto, com as suas obser vações sobre o merecimento do ensino, execução dos 

prog·ramrilas, processo dos exames, fazendo acompanhar ela lista dos a lumnos 

matriculados, elos submettidos a exam e e dos que tiverem sido transferidos 

par a outros estabelecimentos ; 

XII, encaminh ar, com informação ao Governo, as representações e consul 

tas in S1Jeoie dirigidas pe1o director ou pela cong-regação; 

X III, r emetter, depois elos exames ela 1• e 2• épocas aos delegados jun tos 

a oo; estabelecim entos cong<>neres e aos directores dos es tabelecimentos officia es, 

uma rel a~ão dos a lumnos que tiverem s ido r eprovados. 

Art. 7. o Os institutos equiparados terão o direito ele confer ir aos seus 

a lumnos os gráos que concedem os estabelecimentos federaes, uma vez que te

nhnm elles obtido as approvações exigi,clas pelos r egulamentos destes para a ob

tenção dos m esmos gr ã os . 

Art. 8. o Os exam es desses estabelecim entos serão feitos de conformidade 

com as leis, decr etos e instr ucções que regularem os dos estabelecimentos fe

deraes, e valerão para a matricula nos cursos destes. 

Paragr apho uni co. A tra nsfer encia de a lumnos, porém, de um para outro 

!llsL•tuto federal ou officialmN•te reconhecido, só será permittida depois de 

pre.stado ci exame do a nno. 

Art. 9 . o As épocas de exames poderão ser alteradas, atten dendo-se ás con

dições clf: localidades ou outras peculiares aos institutos equiparados, desde qu e 

•ssa a lter ação não importe m enor duração do curso lectivo ou do prazo ne

ces&aric para o preparo dos exames da 2• época, sendo em tal caso alteradas 

t:l:nbem proporcionalmente as épocas para a abertura e encerramento dos tra

b:Lihos lectivos . 

Art . J O. E' licito aos institutos equiparados ensin ar outros discipulos além 

elo .. , comprehendidos no plano cie ensino do instituto federal, desde qu e dahi não 

~esuite, a juizo elo Governo, sobr ecarga para os alumnos, com prejuízo de sua 

j1ygiene mental, 

Art. 11. Cada instituto equiparado terá a sua cong·regação de lentes com 

ns attriln; ições que for em da das pelo r espectivo r egulamento . 

Art. 12 . D as pen.'l.s disciplina r es, impos tas aos a lumnos pelas congregações 

ou clirectores dos institutos equiparados, haverá recurso para o Governo, qua n-
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de> ellas impo1·tarem exclusão dos estudos ou privação de matricula em estabe

lecinlentos congPneres . 
Art. 13. A infracção das disposições contidas neste titulo, determinando 

Irregularidades ou a,busos que acarretem o abatimento do nivel moral do en

sino, suJeitará o instituto equiparado, confornte a gravidade do caso, á censura 

particular ou p~1blica do Governo, á suspensão do privilegio, por tempo não ex

.:edente de dous annos, ou á cassaç~o do dito privilegio. 

Art. 14. Só por decreto e depois de ouvidos os interessados será suspensa 

ou cassada a equiparação . O Ministro poderá, porém, por simples portaria, em 

Yista ela representação do delegado fiscal, resolver sobr e a censura . 

Art. 15. O privilegio já concedido a institutos do ensino superior, funda

d:ls ;,>or associações ou particulares, será cassado, além dos casos estabelecidos 

no~ ;trtigos anteriores, quando fõr dissolvida a sociedade mantenedora do esta

bE lecinwnto. ou o proprietario declarai-o extincto, bem assim quando por dous 

a .1nos ~ucccssivos a frequencia só chegar ao mini mo legal . 

Art. 16. Nesses institutos será tambem suspenso o gozo das prerogativas 

da equiparação : 

I, deixando o proprietario ou a associação de sujeitar ao exam e do dele

gado Ciscai e approvação do Governo as alterações que fizer nos seus estatu

·os ou compromissos, até que satisfaça essa obrigação ; 

li, baixando a frequencia a menos de 60 a lumnos durante mais de um 

serrJestre; 

JII, deixando de r enovar o seguro do ])l'edio em que estiver funccionando 

o estabelecimento, quando elle constituir em todo ou em parte o fundo patri

monial da associação ; 

IV, deixando de apresentar opportunamente ao delegado fiscal as certidões 

que fo rl'm exigidas para a sua equiparação, quando o mes1no as quizer verificar. 

Art. 17. Se. dentro do período da suspensão. o instituto não provar ter sa

tisfeito as obrigações que lhe são impostas, ser-lhe•ha cassada a equ iparação. 

Art. 18. Aos alumnos dos estabelecimentos suspensos ou privados da equl

paraçiio poderá· ser concedida pelo Governo em qualquer época a transferencla 

pa1·a outro estabelecimento congenere, levando-se em conta para os seus effe!

tos C· numero de faltas dadas no estabelecimento suspenso ou cujos privilegios 

forem cassados. 

Art. 19. Em relação aos estabelecimentos de ensino secundario Sê obser
vará n1ais o seguinte: 

I, ~ã o de rigorosa o bservancia nestes estabelecimentos as disposições do re

gulamento do Gymnasio Nacional, relativas ao n~mero e seriação das discipli

nas, fL sua distribuição pelos annos do curso e ao numero de horas semanaes 

consagradas ao estudo de cada ma teria. 

JI. A orgftnização dos programmas de ensino é da exclusiva competencla 

llu :::on;rregação do Gymnasio Nacional, sendo, todavia, permitticlo ás congrega

çõef: dos institutos equiparados submetter, antes de terminado o prazo da du

raçà(• rlaquelles progrftmmas, á consideração do Governo, por intermedio e com 
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lnformação dos respectivcs delegados fiscaes, modificações ou medidas aconse

lhadas pela experiencia em bem do ensino, sobre as quaes resolverã. o mesmo 

Governo, ouv ida préviarnente· a congregação do Gymnasio . 

III. São de estricta observancia as regras estabelecidas no regulamento do 

(}yJnn.tRio Nacional para a execução dos programmas, bem como o disposto com 

raiação aos exames de admissão, de promoções successivas e de madureza. 

IV. São prohibidas as aulas communs a alumnos de annos differentes. 

V. Aos delegaclo3 fiscads incumbe nos exames ele madureza a fiscalização 

d~ que trata o re~lamento do Gymnasio )!acionai. 

Vl. Os exames ele madureza pat·a os alumnos procedentes de qualquer en

sir•C· q,w não o official ou o orficialmente reconhecido, effectuar-se-hão, na Ca

pital Federal, perante o Gymnasio Xacional, e em outras localidades, perante 

os estabelecimentos a elle equiparados que ahi existirem. 

Estes exames deverão effectuar-se nas proximidades da abertura dos cursos 

sur.eriores . 
VII. Cada instituto equiparado será· obrigado a receber gratuitamente, por 

indicação do Ministro, até dous alumnos internos e oito externos, observadas a~ 

ct·:ldiçõ~s estabelecidas no regulamento do Gymnasio Nacional para a admis

são dl· P.lumnos gratuitos. 

Art. 20. Aos estabelecimentos de ensino superior equiparados é applica· 

vel o disposlo no art. 12ii do Co digo do Ensino . 

Art. 21 . Os alur.1nos diplomados nos estabelecimentos de ensino secunda

rio já equiparados, pertencentes a particulares ou associações, sómente serão 

admittirlos á matricula nas Faculdades Superiores d pois de approvados" em 

exame de habilitação prestado no Gymnasio Nacional ou em qualquer institu to 

dos Estados ou do Districto Federal no gozo das prerogativas officiaes. 

Art. 22 . F içam rP.vogados o titulo JI do regulamento n. 3 . 890, de 1 da 

Ja.1r iro de 1901 rCodigo do Ensino) e disposições em contrario. 

Saia das Sessões, de ovembro de 1903. - Hen?"iq1te Bailes, Presidente. 

- J . Bonifacio, re lator. - B?"icio Filho. - João Ca1·!os Teia:ef?·a B1·a11dão. -

Sá F1·eh·e. - Ualaquias Gonçalves. 

SESSAO DE 9 DE NOVEMBRO 

O Sr. Augusto de Freitas não vem propriamente discutir o projecto 

dado a debate, mesmo porque, por considerações todas pessoaes, não lhe cabia 

àiscutil-o senãc. tão sómente applaudiJ-o . 

Vem, entretanto, romper a discussão, para fazer alguns reparos sobre a or· 

ganizaç:ão da ordem do dia e extranhar a contemplação deste projecto na 
mesma. 

Faz isto porque o Sr. PrPsiden te da Camara ouve sempre com bonhomia. 

os reparos que a tal respeito lhe dirigem seus co !legas e seus amigos. 

Para justificar as suas observações fará rapido historico da questão. 

2. • discuss ã o 
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Na passada sessão parlamentar [oi submettido ao estudo e voto da Camara 

o trabalho da Commissão Mixta encarregada pelo Congresso Nacional de rever 

a legislação do ens ino e traçar em um codigo as m edida s qu e a experiencia já 

b.avla aconselhado como necessari:<s para a elevação da instrucção superior e 

secundaria e para coujurar o mal que a lei, aliás feita sob os melhores auspl

rios, linha determinado ou provocado. 

Após long-os m t>zes d t> tra ba lhos e de dedicação, a Commissão Mixia, ven

cendo obstaculos de tocla ordem, desde o estimulo particular, ferido nas suas 

susceptibilidades, até a grRnde celeuma levan tada por aquelles que pouco me

ditam "obre os assumptos e acceitam as opiniões da imprensa, sempre propensa 

a bafeja1· e appl:tucl!r todas as liberda des sem limites, - a Commissão Mixta 

vf(ereceu á Cumara o resultado de seu estudo , consubstanciado em um projeclo:> 

delc:Jminando que conlinuotsse em vigor o Codigo do Ensino, com as altera

ções que no mesmo propunha. 

Est'f: projccto foi submettido á deliberação da Camara, e não ê prec!zo 

agora rememorar o brilho, a elevação a que varios oradores couduziram o de

bate: gobr e esse assumpto de tão grande importancia. 

Entretanto, razões db ordem política, talvez razões de Estado, exigiram de

poi» que aq uell e proj ec to f igu rasse sempre na cauda da ordem do dia dos tra

ba ll1os de sorte qu e não terminou a sua discussão e assim ~e encerrou a sessão 

leg·is;a liYa, deixanclo o orador desalentado de ver o Congresso Nacional concor

re!· J)a ra a s olução do m agno problema. 

Esse desalento con tinnou quando vio tantos mezes da presen te sessão de

Cjrr ererr. sem quil a l\Iesa da Camara se lembrasse que aquelle projecto ficara 

em segunda cliscussão, qu e os clamores perduraram contra a decadencta da 

instrucção do paiz, e que as academ ias continuam a representar um centro do 

anar~hia a mais consummada. 

Conservou-se s il encioso, na espectativa, até que um dia teve a fortuna de 

vér figurar na ordem do dia o projecto de a lterações no Codigo de Ensino Su>

perior ~ Secundario. Senti o a legrias, mas estas dura ra m pouco: o projecto apc-· 

na~ occupou por dous dias um lugar na lista das materias sujeitas a debate e 

ess'!, rn~smo, improprlo, pois outros de equiva lente importancia o precediam e 

a discussão à esses outros pi'eenchia todo o tempo util da sessão. 

Um dia, porém, o illustrado Deputado por Minas, Sr. Gastão da Cunha, 

apresentou á consideração el a Camara um projecto sobre creação de universi

Õf.cles . . . Com este, natura lmen te, se a lterava todo o systema de ensino exis· 

t • 1 le no paiz, con substanciado e regulado no Codigo de Ensino. 

Pois bem: como por encanto, logo no dia subsequente, da ordem do dia cles

apparêce aquelle pt·ojecto que a lli figurava desde a sessão passada, e para essa 

sul.ita tlesapparição daquelle assumpto do scenario dos trabalhos da Camara, 

oc";.rreu-lhe uma explicação plausível: E' que o Sr. Presidente se teria con

vertido fJ. ultima hora ás idéas novas traduzidas no projecto do eminente Sr . 

Gastão da Cunha; então para logo condemnara ao limbo o projecto do Codigo 

de Ensino ·- o que lho r epugnava crer, porque conh ece a firmeza de princípios 
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d ·· seu col!ega director dos trabalhos da Camara, relativamente a estes assum

ptoJ da instrucção publica; ou então, como melhor lhe pareceu, S . Ex., reco

nhecen<'c a an tinomi a existente entr e aquelle e o proje-cto das universidades, 

a;;uardava o momento em que a Commissão de Instrucção Publica emittisse pa

r<:.::er sobre estE-, para ~ntão incluir concomíttantemente ambos na ordem do dia. 

Enganot.-se. E foi assim que vio agora incluído na ordem dos trabalhos o 

projecto em debate, e que é· o regulador da equiparação dos estabelecimentos 

ele instrucção superior e secundaria, e collocado exactamente em lugar de fôrma 

a poder ser discutido e julgado pela Camara. 

Este projecto, apresentado pela digna Commissão de lnstrucção Publica, é, 

entretanto, a reproducção exacta de um capitulo do projecto de alterações no 

C'ot•igo do Ensino, ~ quem conhece e sabe o que é um codig·o dessa natureza 

sabe tambem que estE' não póde deixar -de ter um capitulo r egulador das equi

paraçü~s. 

E' isso o que não comprehende, - como se pócle aclmitti r que, estàndo um 

Cotiig·,, de Ensino sujeito rto voto elo Cong1·esso, venha uma Commissão da Ca

mara destacar d'l seu conjuncto um capitulo para transformai-o em projecta 

especia l, desprezando os princípios que presidem á elaboração das leis, a sys

lématização, as r egr as impresc!nd iveis, o methado - o methodo in.dispensav~l 

para a bca ordem elo ensino e da instrucção. 

l\'ão me par<Jce que seja mais urgente r egu la r as equiparações - esse can

CI'O que ccrroe o nosso 0rganismo - e equiparações que dependem do Gover

no, quG as póde negar, do c1ue reg!Jiar o ensino superior e secundaria, que entre 

nó" vivem em uma ba lburdia qne faz dó, e ele que a prova ahi está no systema 

disciplinar vigl"nte nas F'aculcla des ele Medicina do Rio de Janeiro e da Ba

hfa. <1ue nlnguem sabe qual é, porque em cada um daquelles esta-belecimento" 

a frt>qu•)ncia é ou não obrigatoria, segundo a vontade e a opinião de cada pro

Cesso:-. 

O que r ege entre nós o ens ino superior, diga-se a inteira verdade, é a von

,,,rJc <lo~ alumnos ~ é a condescendencla dos Governos; e causa Gó ver e ap t·e

ciar o que por a hi vai, âquelles que, como o orador, são ainda ingenuos, ou 

fazem JÚS a esse qualificativo, porque ainda pensam e se preoccupam com a 

re:·taura(:ão do ensino neste pa'z. 

Por isso acr edita que teria sido melhor a Mesa ter posto na ordem do dia 

o t::odigo do Ensino; ma~ bem inspirada andaria remettendo o projecto ora em 

debate ao estudo e parecer da Commissão Mixta, commissão que a inda não 

cle>;appareceu, que fo i creada por proposta do Senado, da qual fazem parte re

presE'ntantes de ambas as Casas do Congresso, e commissão incumbida de e" 

t·1dar TOdo o vasto assumpto da reorganização e codificação das leis relativas 

a1J ensine no palz. 

A Commissão n ão se dissolveu. I sso faz com que não lhe mereça apoio ao 

do liberação da Mesa, submet tendo este projecto a debate, opinião esta em qu"'' 

não vai expressa a menor desconsideração aos dignos membros ela Commiossão 
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de lnstrucção Publica, aos quaes, a todos sem e~cepção, presta as home nagens 

de respeito E- cons ider :\ção que merecem as suas luzes, ;doneidade e cornpetencia. 

Se u pro jecto da Commissãb rosse trabalho seu exclusivamente e consub

stanciasse as suas id<"as, silenciaria sobre elle. deL,ando que passasse sob a in

differença de uns, o reparo de poucos e os louvores da imprensa; mas a sua 

rC"spon~abilidade é muito maior, porque foi o r elator da Commissão Mixta e cor · 

ru-Ihe o dever de faz"r par a essa Com missão urna reivindicação. O proj ecto 

não é li a Commissão de Jnstrucção Publica, mas uma cópia f iel do projecto dR. 

Commissão Mixt:t, palavra por palavra, linha por linha, virgula por virgula " 

accenlo por accento. Afflige-o dizel-o e sente que é afCIIctiva a sua 3ituaçào 

entre a razão que o impelle ao cumprimento do dever e o coração que o obril:'<> 

âs attenções que especialmen te lhe m erecem os !Ilustres membros da Commi~ 

.3'l.o de lnstrucção Publica. Dos 21 artigos e trinta e poucos paragraphos de que 

~e compõe o projecto, apenas o arl. 21 n ão é do projecto da Commissão Mixta• 

e esse .mesmo parece ao orador deveria, pela relevancia de sua m a teria, C0n~ti

tulr por si um projecto especial. 

O mais, tudo quanto se refere ás attribuições dos fiscaes, processos de exa

mes. exigencias c dif ficul dades para a equ iparação, estagio para equiparação, 

tudc Pra objecto do trabalho offerecido pela Commissão 1\Iixta. O dis JJositivo 

d, art. 21 é, porém, original, não careci&. de estar capitulado nesse novo pro

jecto ]•ara caracterizai -o, porquanto esse a rtigo exige que os a lumnos decla r a 

do!' habilitados pelos estabelecimentos equ ipa r ados, no gozo, portanto, de di

reitos a dquiridos, submettam-se a uma P•·ova, a um novo exame de habilitação 

Jll!rante a congr egação do Gymnasio nesta apitai, ou dos estabelec ime ntos de 

ensino secundario nos Estados, para qu e, appro\'ados, se possam matricular nos 

estabelecimentos de ensino s uperlor. 

O orador provoca para esse caso a ben evol&. meditação da illustre Com

missão. 

SESS,\.0 DE 10 DE NOVEMBHO 

O S r. Bricio Filho diz que ni".o vem propriamente discutir o projecto que 

não foi impugnado, mas responder ao di scurso do nobre Depu tado pela Bahia, o 

Sr. Augusto de Freita•, cuja brilhante oração versou pr incipalmente sobre a 

lnclu~lio da rnateria. on". ordE:m do dia, sobre a demora da Comrnissão de Instru

c~ãc e Saude Publica na elaboração do parecer r elativo ao projecto das unlver

sltlades e sobre a semelhança entre o trabalho da Comrnissão de Inslrucção e 

o da rommissão ~[ixta, na parte referente aos collegios equipar ados. 

Xão h a motivo para censurar o procedimento da Mesa . 

;) projE:cto veio do selo de uma Cornmissiio onde foi acceito unanimemente . 

A ~1e~a fez com clle o mesmo que tem feito com os outros em igualdade 

d6 conl!lções. 
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'l'rala-se, além disso, de um assumpto importante, reclamando prompta 

r:,olução. 

Tambem não procedem os r eparos feitos á Commissão de Instrucção por 

r.ão te1 ainda apresentado o parecer sobre o projecto das universidades. A ma

t eri r, ê complexa, exige r eflectido estudo e a sol ução não deve ser dada de 

aro;radilho . 

O r elator, o i Ilustre Sr. Satyro Dias, está estudando o assumpto e quando 

colisider&r que é tempo de emi tlir a sua opinião o fa rá francamente. 

A Commissão não tem estado inactiva re lativamente ao caso e mais de uma 

v e~ tem funccionado, já para ouvir a palavra do Sr. Dr. Azevedo Sodrê, o 

principal autor do plano, já para assistir á exposição do Professor Leoncio de 

CarYalho, de notada competencia em questões de instrucção publica. 

O orador abordará por ultimo ao ponto do discurso do representante ba

hiano, onde são levantadas accusações por motivo da semelhança entre o proja

cro agora em debate e o ela Commissão Mixta, na parte em que se occupa do.i 
institn tos equiparados. 

Foi o primeiro a dar o o:z-ito de alarma contra os estabelecimentos de en

sino secundaria com os privilegias dos institutos fecleraes. Ante o r ectuerimento 

do rlistincto Professor Aquino, solicitando dispensa do prazo ele dous annos ele 

obHervação para poder desde já gozar ela equiparação, pronunciou-se cont~a 

tnes collegios e propôz o indeferimento, lembrando a conveniencia de uma me

d'du. !'c-titica! que viesse impedir o descalabro do ensino . Foi o iniciador do 

JT10Yin1ento. 

Combinada a elaboração de um projecto sobre a especie, ficou incumbi,lo 

ele formular a proposição o illustrado representante de Minas, o Sr. José Bonl

facio, que dentro 'l e poucos dias offereceu á consideração de seus collegas o 

projecto que está em discussão. Ao subscrevel-o não teve informações sobre a 

crogpm das providencias que continha; não lhe disseram se provinham elo Co

digo dr. Ensino em andamento ou de qualquer outro projecto. Achou as illspo

siçêieH êxcell entes, encontrou nellas magníficos remedios para a lgumas feridas 

do er,sino e, sem indag·;::n· da procedencia, juntou su~ assignatura á dos com

J:'anheiros. 

O illustra!do Sr. Augusto de Freitas, depois de extranhar a reproducção 

fiel do trabalho da Commissão Mixta, declarou que apenas o art. 21 não hz 

rartt' dos alvitr es jli. lembrados. 

E' assim concebido: 

"Os alu:nnos diplomados nos estabelecimentos de ensino secundaria já 

Nl"ipa racos, pertencentes a particulares ou associaçqes, sómente serão admit

t;clos á matricula nas Faeuldades Superiores depois de approva~os em exame 

de hr.bililação prestado no Gymnasio Nacional ou em qualquer instituto dos Es

tltrlos ou do Districto F ederal no gozo das prerogativas officiaes. " 

Constitue o e ixo da questão, a parte "Principal do projecto. 

Em outros a rtigos impede-~e o augmento do numero dos equiparados . Nes-

1e proeura-se tornar tão difficil a vida dos j â senhores do privilegio que elle!' 
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se eliminarão. E' o que deseja a Com missão. Isso declara com franqueza e 

d• s~ja nu e as cousas fiquem bem claras. 
Não se diga que o P oder L egislativo não pOde acceitar o art. 21, sem fe

rir os direitos dos institutos equiparados . E' sua a ttribuição .r egula r as condi

çõe.; de a dmissibilídadc nos estabelecimentos de ensino superior e, elaborando 

o referido a rtigo. adopta uma providencia que r eputa salutar. 

Espera que a sol ução não seja demorada. Quanto mais ta rda r a delibera

ção, mais duvidoso será o resultado. Ahi vêm os pedidos, as solicitações, e in

felizmente não sabemos neg·ar. 

Todos concordam que é precizo acabar com os equiparados . Mas, quando 

se offerece uma opportunidade para a extincção, acham que o processo não 

serve e não lembram outro. 
O remedio está no a rt. 21 . Que o approve quem quizer acabar de vez com 

esses laboratorios onde se fabricam h achareis . Que o r ejeite quem desejar que 

cc.ntinue a mercancia no ensin o secundaria. (~1nito bem,,; 1nu.ito be·nt . O o·ra

,z, r 6 cmnzn·i?nentac!o .) 

Ning-uen1 mais pedindo a palavra, ê encerrado en1 21\ discussão o art. 1° e 

successivamente os arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 6°, do projecto n. 292, de 1903. 

Vtm á Mesa, é lida, apoiada e pos ta conjuncta mente em discussão a se

guinte cn1enda: 

Accrescente -se onde convier: 

Os delegados fiscaes de que trata o a rt. 4° terão o ordenado de 4 :800$ 000 

P.nnuaes. 

Sala elas Sessões, JO de Novembro de 1903 . - J . A. l'{eiva. 

1cerramento da JDm seguida são successivam ente, sem debate, encerr ados os demais ar ti -
discussão gcs ele proj ecto n. 292 de 1903, ficando adia da a votação. 

L Votação 

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

Y.:' annunciada a votação do projecto n. 292, de 1903, a utorizando o Gover

no a collcecler os pJ·h·iJegios dos estabelecimentos de ensino superior ou secun

<lario ~os congeneres fundados pelos Esta;dos e pelo Districto F edera l e estabe

lEcendo condições para que estes possam ser reconhecidos officialmente (2• 

discussão) . 

O Sr. Presidente: - Ao projecto foi apresen tada a seguinte emenda : 

'' Accrescente-se onde convier : 

Os delegados fiscaes d10> que trata o a rt. 4° terão o ordenado de 4 :800$000. 

Sa 1a das Sessões. 10 el e Novembro de 1903. - J . A.. Nei.va." 

"Accrescente-se onde convier: . 

Aos es tabeleGimen tos da ensino secundaria, fundados pelos Estados e- pelo 

Districtt· F ederal, com os priYilegios dos estabelecimentos federaes congeneres, 
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.dr,s a ;;lllrticulares ou associações. 

Sala das Sessões, 9 de Novembro de 1903 . - B1'ido Filho . " 

Ha m ai;; este r equerimento do Sr. Augusto de Freitas : 

"Requeiro qu e o projecto n. 292, de 1903, seja r emettido á Commissão 

J\1ixta, incumbida de !'ever a legisl ação do ensino." 

Vai-se votar o requerimento do Sr. Augusto de Freitas. 

O Sr. Augusto de Freitas (1Jelct 01·c!em): - Sr. Presidente, não tive 
a fC'rtuna de llontem ouvir o nobre D eputa do por Pernambuco, quando S. Ex . 

se occupou da discussão do requerimento que V. Ex. acaba de ler. 

l;ntl·f.t a nto , vi hoje, pelo r esu mo publicado no Dia1·io elo aong1·esso, que o 

nobr e I•eputado declarou que a app ro vação do r equ erimen to para que seja r e

mettido á Commissão Mixta o projecto ap1·esentado pela Commissão de Instru

.::~ão Publica, 11a ra qu e esta cl ê seu parecer sobre ell e, importava em desprestl

_g ic á J!lustre Commissão ele Instrucção Publica' . 

O ER. J oslll BONIFACW: - Evidente e manifesto despr estigio . 

O SR. AuGUSTO DE F'RE !TAS: - O i !lustre representante de Pernambuco, 

quando razões rle outra ordem não tivesse para assim pensar , devia ver que 

en er a incapaz de concorrer para o desprestigio sequer de um collega e multo 

"lllf:nos (I e tnna Cotnn1issão. 

Além du qu e, Sr. Presidente, acceita a doutrina c e que um projecto apre

sentado por um Deputado ou por uma Com missão eleita pela mesma Camara ... 

O SR. HF.NRIQUE SAI.LF.S: - Eieita pela mesma CarrÍa ra . (A1JCL1'tes.) 

O SR. AUGUSTO DB FREl'r AS : - V. Ex. perdôe-me. Acceitar como dou

trina (Juo o facto de ser r emetticlo o projecto a urna Commissão especial qual

q uer, como a Commissão Mixta ele ita pe lo Congresso para rever a legislação 

d·J ensino, indica r os m elhoramen tos necessarios, importa em despres tigio , quer 

d•> Deputado, que r da Commissão que o apr esentou, deveriamos estabelecer como 

doutrina que não p"deriamos m a is ter Commissão Especial, porque a solução 

d~ um problema especial seria levar a essa Commissão Especia l, quando devia 

competir ás commissões permanentes dest a Casa. (Apoicu!os. Apa1·tes.) 

Qu a ndo , Sr. Presiden te, apresentei este r equerimen to, depois ele haver ten

tado rlemonstrar que o proj ecto da illustre Commissão de Instrucção Publica 

ui<o era mais . do que a r eproducção ele um capitulo de um projecto já em dis

russão no seio desta Camara, não tive outro intuito senão es tabelecer uma har

mcnia :1os nossos trabalhos e V. Ex. vê, como a Camara tambem, a ba lburclia 

a que chegaremos se fôr approv!l!do este projecto. 

Quando m a is tarde o projecto do Codigo de Ensino fô r approvado, projecto 

e m que h a este m esmo capitulo, não sei qual será o procedimento de ,s. Ex.,~ 

sujeitando ao vnto da Camara esse mesmo capitulo qu e já foi approvado pela 

Camara. ou deixando-o de lado. 

O meu pens-amento não ê outro senão estabelecer a harmonia, a regularl

daclc clns nossos traba lhos; e tanto mais procedente ê o meu r equerimento 
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qua'1dO hoje tive a fpJici dade de contar como companheiro nessa Commissão-. 

Mixla o !Ilustre Deputado Sr. José Bonifacio, r elator desse m esmo proj ecto. 

S. Ex. poé!erá trazer aos seus companh eiros outros escl a r ecimen tos n eces

sarios pa r a a sol ução desta questão. (Mnito bem . J 

O Sr. Bricio Filho (1>e!a ontem): - O illustrado D eputado pela Bahia 

declarou que não se achava na Casa quando o humilde r epr esentante de Per

namhuco veio á tribuna discutir o proj ecto que estabelece modif icações no re

g:men oo<: Institutos de ensino secundaria equipara dos. Disse S. Ex . que, len

dC• o resumo do meu discurso, nelle encontrou a declaração de que o requeri 

mEnto de S. Ex. importaYa em desprestigio da Commissão. 

Neste ponto o nobre Deputado equ ivocou -se . Cr eio que no resumo do m eu 

ciscurso não se encontra isso. 

O SR . AUGUSTO DE FREITAS: - Não me refiro ao r esumo publicado no D i a

?' i c· do r·on[n·esso. Asseguro que li em um dos jornaes . 

O SR. BRTCIO FILHO: - S'ou, entretanto, o primeiro a declarar que esse é <> 

mE-u pensamento - que o r equeri mento do nobre Deputado, apr esenta do nas 

c;~HdiçlH~S especiaes que vimos~ importa em deixar á margem a Comn1issão de 

lnstruc~ão Publica ( a.po·iarlos), que sobre este assumpto ela borou um projecto 

C'Om i:orlo o cuida do. (Apoiaclo s .) 

0 SR. AUGUSTO DF. FREITAS: V. E x . já confessou que a Com missão de 

Inslrucção Publica não elaboro u com esse cuidado, porqua nto não fez m a is do 

que co1,jar .. . 

O SB. BRrcro FILHO: - Occasiõcs h a em que se so licita o parecer de outras 

Com missões, e essa pratica é constantemente a dopta da nos parlamentos. 

Mas aqui o caso não é o m~smo. Trata -se de uma Commissão Mixta, espe

cial, que rem n. seu cargo o estudo de um assumpto complexo como é o da r e

fcrma tlo ensino , ao passo que a providencia qu e vamos dar é restricta, refe

r e-se unicamente a um c.;n·to ponto cuja solução é urgente e indispensavel . 

O SR. AUGUSTO DE FRElTAS: - A Commissão Mixta j á; se pronunciou sobre 

es te ponto. Não depende do estudo da Comm issão; j á es tá em discussão na 

Camara. 

O SR . BRICIO FILHO: - O nobre Deputado perguntou em que si tuação ficará 

a Camara se amanhã tiYer de ser submettido á sua apreciação um projecto que 

reforma o Co digo de Ensino. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - J á está em discussão na Camara. 

O SR. BRICIO FILHO: -: Nada mais natural; o · codigo tratará da parte re

lativa aos equiparados. conforme a solução que agora fôr adoptada . 

E depois, Sr. Presidente, S. Ex. reclamou porque os dispositivos deste pro

j acto 3i'lo justamente aqu elles co ntidos no projec to de Codigo de Ensino, com ex
cupção do ar t. 21. 

Nessas condiç;ões, Sr. Presidente, a Camara o que vai faz·er é apressar 
,um'\ ~olução. 

Aghdo com presteza attendemos á s r ecla m ações co ns tantes, de todos os 
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po.1tos do paiz, contr:t os abusos e escandalos dos collegios aquiparados. 

(MuHo !;em.) 

O Sr. José Bonifaci•O: - Sr. Presidente, diante das considerações que 
acaba el e fa;oer o nobre Deputado por Pernambuco, quasi que eu estaria dispen 

saclo ele accrescentar quaesquer considerações que mostrem que ~ justificavel 

o r cquer!mento do i llustre Deputado pelá Bahia. 

S . Ex. deseja que o projecto apresentado â. Com missão de In strucção e 

Sn.ude P ublica vá á Comm!ssão Mixta encarregada de rever o Cocligo de En

sino e os r :?gu l am~ntos especiaes . 

H a um ponto, S1· . Presidente, que não pócle soffrer a menor duvida, é que 

não exi~te mais a Commissão Mixta ele Co digo ele Ensino, para a qual V. Ex. 

teve a bondade de no!11ear-me na sessão ele h a clous dias ... 

O Sn. PAULA RAMos E ouTnos Sas. DEPUTADOS: - Não apoiado. (T1·o · 

cam -se upa1·tes. ) 

O SR. JosfJ BONIFAClO - . . . e tanto isto é verdade ql!e naquella sessão 

V. Ex. n3.o fez senão r ecompôr essa Commissão por parte da Camara, nomean

do pa,·a a mesma alguns membros deste ramo de Poder Legislativo. (T!·o

Cnl/1-se va?'ios a7Jcwtes.) 

Peço a attenção dos meus nobres col!egas. 

Sendo assim, Sr. Presidente, para que a Com missão possa ser recomposta 

em seu todo, indispensavel se torna que o Senado se pronuncie, isto é, que o seu 

PreRidente nomeie os membros para esta Commissão por parte daquelle ramo 

dt Poder Legislativo . A Camara já officiou ao Senado? ão, por consequen

cin., elle não sabe o que tem a fazer a este respeito. (Apoictàos.) 

Devo accrescentar que ainda hontem tive occasião de conversar com o . !1-

LIRtre Senador o Sr. Virgilio Dama?.iO, Presidente da Commissão llíixta do Co

digo ele Ensino, e devidam ente autorizado por S. Ex. posso declarar que aquelle 

nohre Senador considera dissolvida a Commissão Mb<:ta . (T1·ocam-se va1·ios 

apa.~·t es. ) 

1\'fa s, Sr. Presidente, quando não estivesse dissolvida essa Comm issão, penso 

que um projecto que teve a sua origem na Com missão de Instrucção e ·Saude Pu . 

},]ica e que· se refere de modo directo á organização elo ensino, regulando o as

Sll mptr. da e<Juiparação de collegios. penso que esse projecto, em caso algum, 

p6de ser rem0t tido a ontra Com missão ( npoiculos, nt'io apoiaclos e U1JU?'tes), 

porque isto seria' a ma;s clara e evidente exautoração da Commissão. 

A Commissão de Instrucção e Saude Publica já tomou a sua resolução, se 

o requerimento fôr approvado pela Commissão . 

.?rofHindo estas palavras, espero que a Camara dos Srs . Deputados, ainda 

1 TNL Yez prestigiando "'- Commissão de In strucção e Saude Publica, rejeite o re· 

CJ<><•r imento do nobre Deputado pela Bahia. 'l'enho concluído. (Mnito bem.) 

0 s'r. Presidente: - Devo dizer algumas pa lavras como explicação ao 
nobre Deputado . 
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Hont m não declarei extincta a Commissão, o que disse foi que considerava 

extinct0 o encargo commettido aos Deputados que faziam parte da mesma, por 

t<"r terminado a legislatura, e que por isso nomeava outros Deputados para fa

zerem parte de tal Commissão, que tinha sido solicitada pelo Senado e que eu 

uão poderia considerar extincta. 
NeHsas condições foi que fiz novas nomeações para a Com missão; e dou por 

"tn·minado es te incidente. 

O Sr. Paula Ramo s (pela onLe?Jt): - Sr . . Pr·esidente, o Congresso Na 

cional 110m ou uma Commissão Mixta para, estudando o actual Codigo de En 

~ inc, apresentar um projecto de um novo co digo, e Isso porque o Congresso Na

<:ional, necessariamente, chegou á evidencia ele que o actual Codigo de Ensino 

não está 119. altura d:ts exigencias da nossa instrucção publica. Esse trabalho 

sst;;, feito ; já figurou na ordem elo cl!a elos nossos trabalhos, e, ela mesma, por 

r1otivos que não vêm a r><::llo indagar, foi retirado . 

Pouco depois, Sr. PrPsiclente, a Commissão ele Instrucção Publica trouxe 

ao conhecimento ela C:tmara um projecto que não é mais elo que um capitulo do 

Cocligo ele Ensino (néio npoiacLos), Isto é, uma reforma do actua! cod!go na par

t~ relativa á equipar ação elos estabelecimentos ele ensino secundaria aos esta

I "';ecimentos officiacs. 

O illustre Deputado pela Bahia, discutindo este projecto, mostrou a incon

Ycniencia que havia em a,loptal-o, uma vez que estava em discussão um plano 

g<?J"al ele reforma do ensino e como essa incumbencia Unha sido dada pelo Con

gresso Nacional a uma commlssão especial, el!e pedia que este projecto fosse 

áqnella remettido para emitt!r o seu parecer. 

Sr. Presidente, a que!;'tão da existencia ela Commissão Mixta está decidida. 

V. Ex . com a auto ridade que lhe dá o Regimento acaba ele declarar que 

a Commissão subsiste e que havia ainda na sessão ele hontem nomeado os Depu

·, ;,dos q u b deviam ele lla fazer parte. 

Não é a occasi~o opportuna para exprimir a minha opinião a respeito dessa 

Interpretação dada pala Mesa á disposição regimental relativa ás Commissões 

E~peciaes e Mixtas ; não posso, porém, deixar de sallen ta r que o Pl'incipio esta

belecido no nosso Regimento é que essas Commissões só cl esapparecem quando 

concluem o trabalho para o qual foram nomeadas (muito bem), quando cessa. a 

incumbencia que lhes foi dada. 

A <lUestão, porém, é hoje a seg-uinte: saber se uma Commissão Mixta ou 

l!:~tlecial, nomeada pelo Congresso Nacional para certo e determinado fim, vem 

d · a lg-u;n modo annullar as Commissões Permanentes da Camara, uma vez que 

a missão a ella confiada é a me~ma confiada a qualqu er dessas Commissõea 

J' .?ru:an<\n tes. 

Acredito qnc nlng-uem sustentará Isso; e, se alguem sustentasse o que acaba 

da sustentar o nobre Deputado por Minas Geraes, que me precedeu na tribuna, 

·eu perguntaria a S. Ex. se a Commissão de ·constituição, Legislação e Justiça 
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n~'l se julan. desautorada com a nomeação de uma Commissão Mixta para estu

dar a r eforma eleitoral . . . 

UM SR . DEPUTADO: - Ou as leis d;, minas. 

O SR. PAULA RAMOS- . . . ou se a ommissão de Legislação e Justiça não 

se julga desautorada com a nomeação de uma Commissão Especial para o es

tu d" das leis ele minas, éla reforma judiciarla, emfim, tantas outras incl,lmben

cias que tem sido attribu idas a essas Commissões e C!Ue, pelo H.eg·imento, per

tencem a Commissões P ermanentes ela Camara. 

O meu fim é declarar flUe dou J"(leu votu ao r equerimento do nobre Dept,;

tado pela Bahia; e acredito que a Camara não quererá, de pois de ter nomeado 

uma Commissão Especial para estudar a reforma do ensino, estar approvando 

l·rojectos que constituem artigos ou capitulas destacados da obra apresentada 

rf la Curnn1issào Mixta. (!Jtl'ltito be,n .; 1rt1t.ito be1n. J 

Posto a votos o r~querimento do Sr. August" de Freitas, verificou-se terem 

Yotado a (avo r 32 S1·s. Deputados e contra 71; total, 103. 

O S r . Presidente: - Não h avendo numero fica adiada a votação. 

SESSÃú DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Presidente: A este projel!to o Sr. Augusto de Freitas apre-

sentou o seguinte r equerimento: 

"H.equeiro qu e o projPcto n. 292 seja remettido á Commlssão Mixta, incum

h'da de re,· e.r a leg islação do ensino. 

Em seguida é posto a Yotos e rejeitado o referido requerimento do Sr. Au

gu~ito de Frei tas . 

Approvarlo o projecto. 

Fl' annuncin.da a votação do seguinte a rtigo: 

"Art. 21. Os a lumnos diplomados nos estabelecimentos de ensino secunda

rio ;á equiparados, pertencentes a particulares ou associações, sómente serão 

a dmitlidos á matricula nas Faculdades Superiores depois de approvados em 

exame ele habilitação prestado no Gymnasio Nacional ou em qualquer instituto 

d0s Estados ou do Districto Federal no gozo das prerogativas officiaes." 

O Sr. Paula Ramos (?Jela onlem) - Sr. Presidente, o projecto estabe

lece os casos em que os estabelecimentos de lnstrucção secundaria e superior, 

iu ndados pelos Estados e municipios, são equiparados aos estabelecimentos of

fi.~iaes el e ensino. Portanto, reconhece a equiparação, admltte a equiparação . 

No art. 21, que diz? Decla r a que todos os alumnos diplomados pelo>;! es

tabe lec im entos de in strucção secundaria, fund(l.dos por associações ou por par

ticulares, só poderão ser 'l.d;rnittidos á matricula nos estabelecimentos de lnstru-
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cçào superior prestando exame d e admissão, isto é, acaba com a equiparaçãc 

cl.otda por lei; desconhece, em um momento, tudo que se fez em lei . 

UM Sn. DEPUTADO: - Não apoiado. 

O SR. PAULA RAMOS: - Que é equiparação? E' a distincção entre esta· 

bel<'cimenlos que têm os mesmos programmas ele ensino? Creio qu e não. Se não 

t• t esta distincção, como quet: o pr ojecto estabelecei-a entre os diplomados pêlo 

gymnasb officia l e os diplomados pelos gymnasios particulares a elle equi 

parados? 

J•lsla dislin<!ção acab8. com a equ iparação. Tenham a coragem , então, de 

<.1:-olir .'L ·equiparação. (A7JoiacLos) . Demais, é grave injustiça que Estados, que 

não tÉ·m esta belecimentos orficiaes equiparados, fiquem privados dessa regali a, 

de que gozam os estabelecimentos particulares equiparados . (A7Joiaclos . ) 

Não sei por nue essa clistincçlo entre estabelecimentos de ensino equipara

d•JS, s ecundaria ·e sup.orior. Tão funestos são os bachareis do Gymnasio comJ 

os das Faculdades, vulgarmente conhecidas por elect•·icas. 

Espero, portanto, c1ue a Camara, tomando na devida consideração estas ob

servações, rejeite o a r ti g·o. (-'11ttilo bem.) 

O S r. José Bonifacio (pela o•·de•n) : - ·Sr. Presidente, o art. 21 é tal

y~z o mais importante do projecto que está sendo submettido á votação da 

CHn1ara. 

P enso que a Camara, ao contrario do que pedia o nobre D eputado por Santa 

Catharina, deve approvar esse a rti?'O, como já o fez em relação aos anter iores, 

[Htr<t ele pois in iciarmos de modo amplo a 3• discussão. 

En~lio os nobres Deputados sujeitar ão á apreciação da Camara as em en

rlns e quaesquer medidas que lh es parecerem acertadas· e convenientes . 

E' o que tenho por ora a dizer, Sr . Presidente, em r esp'Osta ás palavras 

proferidas pelo nobre Deputado por Santa Cath arin a. 

O Sr. Bricio Filho: - Sr. Presidente, no sen tido d ·3 encaminhar a vo

taç:ão , venho dizer algu1na causa á Camara. 

Começarei toman do em consideração o a parte do illustre r epr esentante de 

Sf• nta Catharina que, diante do convite do dio·no Deputado por Minas, induzindo 

a Ca.mara a approva r o proj ecto, disse : "Depo is de rej eita do o projecto em 3" 

dlr,cnssão, queixem-.ee". 

Ora , Sr. Presidente, eu declaro qve não me queixarei. A deliberação da Ca · 

m a r a RP.rá acatada, porqu e esse é o meu d ever; pugnarei para o projecto ser 

approvado em 3' discussi.'i.o como está, suj eitan do-me, porém, ao qu e a Camara 

resolv er. ( A7Ja1·tes.) 

A approvação do art. 21 , Sr. Presidente, impõe-se, porque nesse a rtigo está 

a proYid~ncia principal do proj ecto; e ll e é o eixo em torno do qual gyr a m toda s 

a~ ou traR disposições. 

O Sn. PAULA RAMOS: - E' eLxo qu e está no fim. 

O Sn. G-<STÃO DA CUNHA:- Está em baixo, é a base. 
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0 $R. BRlCIO FILHO : - Está no meio. 

O ~R. PAULA R.• Mos: - Depois dell e só existe o artigo que manda r evogar 

as disposições em contrario . 

O SH. Bnrcro FILHO: -Perfeitamente, e esse artigo envolve muita cousa . 

Todos estão accordes, Sr . Presidente, na necessidade eLe pôr entra vos á 

marcha dos collegios equiparados. 

O SR. PAULA RAMOs: E as Faculdades . 

O SR. Barcro FILHO : Todos se levantam no sentido de exig ir medidas 

que ponha m um paracleiro ao descalabro que vai pe lo ensino (c.pcwtes) ; mas no 

rr:om ~nlo em que se propõe uma m edida capaz de produzir effeitos vantajosos, 

ne~se momento muitos se levanta m no sentido de impedil-a . (A !>oiaclos.) 

O SR. PAULA RAMOS: - Porque não servem. 

O SR. Bnrcro FILHO: - Ouvi dizer aqui que er a m elhor formular um a rtigo 

ac:tbando com os co llegio,;; equiparados. 

Pc i5 bem, a 3• discussão é campo vasto para tal modificação; estou certo 

ele que quando apparecer uma m edida nessas con dições, protestos surgi r ã o de 

no "o. I A.po·ictrlos.) 

Senhores, a Comm issão de Instrucção Publica não pretende illudir a Camara. 

O üm do artigo 21 ê impedir que os coll egios equipara dos continuem a exer

cer a mercancia do ensino. 

Os qu e entenderem que esse es tado de cousas não deve continuar, votem 

o a rtig·o; e os que quizerem que a lndustria de fabricar bacha reis prospere, r e

jeitem -n 'o . São estes os termos em que ponho a questão . 

Posto a votos o r eferido art. sob '1· 21, do projecto n. 292, de 1903, r eco

nhece-se ter em votado a favo r 70 Deputados e contra 33; total , 103 . 

O Sr. Presidente: - N ão h a numero. 
Vai se proceder . á chamada . 

Procedendo-se á chamada verifica-se terem-se ausentado os Srs. José Eu

zcb" .:> , Francisco Sá, · João Lopes, Cornelio ela Fonseca, Arroxellas Galvão, Ro

drigues Doria, Verg·ne de Abreu, Rodri gues Lima, H eredia de Sá, Galvão Ba

ptista, Julio Sa ntos, B ernardo Monteiro, P enido Filho, Francisco Malta, Aquino 

R ibeiro e Alfreno Var ella. 

O Sr. Presidente: - R esponder a m á chamada 115 Srs. Deputados. 

Ha numero. 

Val-se proseguir nas votações. 

Submf.tlido de novo a Yotcs o referido art. 21, do projecto n. 292, de 1903, 

recc-nhece-se ter 3ido approva do r:or 68 votos contra 43; total, 111. 

Em Eeguida é ta mhem approvado o seguinte a rtigo : 

"A.-t. 22. Fica m rPvog-ados o titulo H do r egula mento n. 3.890, de 1 d<l 

J~ neiro de 1001 (Coelig·o elo Ensino) e disposições em contrari o." 

E' posta a votos e rej eitada a em enda do Sr. Briclo Filho . 
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O S r. Bricio Filho (pela ordem) : - Sr. Presidente, a minha emenda é 

a consequencia do art. 21-. 

C Sn. PRFlSJDENTE: -- Já e,;tá votado ; V. Ex. requer verificação? 

O SR. BRJCIO FILH O: ·- A emen da estatue que os estabelecimentos presen

temente a cargo dos Est'Ldos, desde que venham a passar para o dominio dos 

p:J; ticulares, perdem ... 

O SH. PRES JDENTE: - A ma teria j á está votada . 

O Sn. BRTCIO FILHO: - Mas 6 para V. Ex . ver que se tra ta de uma em en

d .t a decorrer naturalmente do a rt. 21, e é por isso que eu peço a verificação da 

votação, esclarecendo a Camara sobre a necessidade da approvação da minha 

emh1da. 

Proeeden do-se á verificação, r econhece-se terem votado a favor 56 D epu

tados e contra 46 ; total , 102. 

O Sr. Presidente : -Não ha numero. Vai se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada verüica-se ter em -se a usentado os Srs. Abdon Ml

lane?., R"ymundo de Miranda, Arroxellas Galvão, Rodrigues Doria, V ergne de 

Abreu, Roclri;:;ues Lima, Heredia de Sá, Galvão Baptista, Bernardo 1\bntelro, 

Francisco Malta e Joaquim Teixeira Brandão. 

O S r. Presidente: -Responderam á chamada 119 Deputados. Ha, por

l a.tito, numero. Vai se _pro seguir nas votações. 

Comparecem a inda os Srs. Indio do Brasil, Anysio de Abreu , B ezerril Fon

tenr lle, Thomaz Cavaloant'. F•·ederico Borges, João Vieira, Neiva, Eduardo Ra

mos, José Monjardim, Lourenço Baptista, Lamounier Godofredo , Henrique Sal

les , Caloger as, Amaral Cesar, Benedicto ele Souza e J ames Darcy. 

Em seguida é posta a votos e approvada a seguinte emenda do Sr . Brl

cic> Filho: 

"Accr escente-se on de convier: - Aos estabelecimentos de ensino secunda

ri<• f undados pelos Estados e pelo Districto Feder al, com os privilegios dos es· 

' tabeiPcirnenlos federaes congener es, será applica do o que dispõe o a r t. 21 do 

m·o5ecto, desde que sejam transferidos a particulares ou associações . " 

FJ' annuncio.da a votação da seguinte em enda do Sr . Neiva: 

"Accrescente-se onde conv ier : 

Os deleg::dos fiscaes de que trata o art. 4•, terão o ordenado de 4 :800$000 

nnnu aes. '' 

O Sr. Bricio Filho (7JP./a O?'Cl e?n) : St·. Preslden te, a emenda do lllustrc 

Deputado pela Bahia, o Sr. Neiva, augment a os vencimentos dos fiscaes. 

Ora, contra os fiscaes to elos clamam ; cr eio que todos estão de accôrdo em 
que a fi~cali?.açãc- ê mal feita, tendo s ido até es tabelecidas medidas no sentido 

ele chamar laes funccionarios ao cumprimento de seus dever es. 

Ne~tas condições, elevar os vencimento$ de quem fiscaliza m a l não me pa

r< ce justo. ( T1·ocam-sc vm·ios apa1·te3.) 
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'l'rago essas constderações ao conhecimento da Camara antes de ser vo

tad!. a emenda. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda do Sr. Neiva. 

E' o projecto assim emendado approvado em 2• discussão e enviado á Com

m1~~ .. ão d<> Instn;cç:ão e Saude Publica para redigil-o de accôrdo com o vencido. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela o1·dent) (*): - Sr. Presidente, o voto 
que a Camara. acaba de dar contrario .ao requerime11to (JUe teve a honra de aprc

st·i~.:. tar, era de pi-esuppér. 

Collocada a (Juestão no terreno em que o illustre representante de Mina !l 

a co;Jocou, declarando á Camara em seu discurso que a Commissão de Instru

cçãG Ja tinha traçado o caminho a seguir, se acaso o requerimento fosse av

provado, até eu, Sr. Presidente, Cjuasi voto contra o requerimento para poupar á 

C"an,ara G a mim proprio o desgosto de a ver privada dos bons serviços que a 

il.u<;traGa Conunissão nos h a de p,·estar. 

Não me resta, pois, Sr. Presidente, outro (Jualquer recurso no intuito de 

rc·!;L•larizar o trabalho ele reor ganização do ensino. A Camara votou um capi

tulo do Co digo de Ensil1<1 destacado do projecto da Cornmissão. 

Continúo a pensar., r.ào obstante todo meu respeito ao voto ~la Camara, a 

qt1d ~emvrc me sul.metto ~em me julgar melindrado, (Jue é necessario harmoni

za r este assumptv, diacutindo-o em globo, e nessas condições, Sr. Presidente, só 

n.e resta appellar para V. Ex. 

V. Ex. não obedece, em seus actos como Presidente da Camara, senão a 

razõe[: <le a lto interesse publico; V .. Ex . não attende a solicitações importu

t!as, nem dá entrada em seu coração a sentimentos que não sejam ele extrema 

bonhomia, consultando, porém, sempre os interesses publicas. (Apoiados.) 

Isto é convicçi'Lo m inha, V. Ex. sabe, e sabe que fali o com sinceridade. 

Acredito que, quando V. Ex. retirou o Co digo de En&ino da ordem do dia 

fui levado a isto por motivos ele &rdem publi()a, por um bom pensamento, e, s~> 

não applaudi o ac.:to exp-ressamente, o silencio (Jue guardei demonstra a minha 

approvação darla a este acto el e V. Ex. 

A r&.zão desse acto foi a autonomia qu~: se deparou a V. Ex . entre o sys

trma elo Coctigo de Ensino e o pr ojecto de universidades, trazido a estudo pel<> 

dl~tincto Deputado por Minas, o Sr. Gastão da Cunha. 

E sta mesma desharmonia existe em relação ao projecto approvado. 

<' yrojecto de universidades, se V . Ex . pousou a vista sobre elle, devia ver, 

.làfl n.ctmitte a e(Juiparação; é diverso do projecto (Jue a Camara acaba de votar 

e C!l<•; admitte essa equiparação. A mesma antinomia entre o Codigo de Ensino 

c o projecto ela universidade existe entre <> projecto approvado pela Camara e 
aquelle. 

Nestas condições, só me resta, como membro ela Cornmissão de Instrucçã.o 

Publica e o mais humilde membro da deputação bahiana nesta Casa, pooir a 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



Red. para 3.• dis
cussão 

-354-

V. Ex. que trate o Co<:ligo de Ensino com o mesmo carinho com que. tr,.tou este 

pro~~cto , ou com o mesmo dcsatnor com que ent nda tratar ambos . 
'l'&nho concluído. 

O Sr. Presidente: - A :i\iesa opportunamcnte tomar;, em consideração 
as palavras do nobre .L•eputado. 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBHO 

lieclacçüo !JCtl·a 3• discussão elo p?·ojecto n. 292, deste cmno. q!te Ollttol"iza o Go

t•erno a concecle?· 08 1n-ivilegios elos estabelecimentos de ensino su7Jerior on 

Mcnncla>·io cto8 congene?·es fundados 11elos Estados e 71elo Dist?-icto Federa!, 

e estabelece condições !Ut?'a qne estes 710ssant ser ,·econhecic!as o/ficia!mente 

O Congresso Nacional reso lve: 

Art. l. o Aos estabelecimentos de ensino superior ou secundario, fundados 

pflos J:;stados e pelo Districto Federal, poderâ. o Governo conceder os privi!egbs 

do' estabelecimAntos federaes congeneres. 

A1·t. 2. • Para que esses instihttos possam ser reconhecidos e gozar de taes 

prh·i!eglos, deverão satisfazer â.s seguintes condições: 

I , ter uma frcquencia nunca inferior a 60 alumnos matriculados pelo espaço 

de dous annos: 

II, observar o regimen e os programmas de ensino adoptados no estabeleci

mento 1ederal; 

IIJ, possuir mobiliaria escolar de accôrdo com as exigencias pedagogicas, 

lal!or:tlorios e gabinetes completos para o ensino pratico das sciencias . 

Art. 3 .• Os institutos fundados pelos Estados e pelo Districto Federal, que 

quizerem obter a equiparação aos institutos federaes declararão a sua denoml

naç:ão, sêde e fins, o nome e a naturalidade de seus admin istradores ou da pes

soa a cujo cargo estiver a sua direcção technica, e Instruirão o pedido com um 

exemplar da folha official em que houver sido publicado por extenso o regula

mer.tc do instituto. 

Art. 4 .• A' vista desse pedido, o Governo nomearâ. um delegado de reco

rhecida competencia, domiciliado e r esidente na séde do instituto, para o fim 

de fiscalizai-o, expondo em minucioso relatorio quanto observar sobre o pro

gramma e merecimento do ensino, processo de exames, natureza das provas 

exhil>idac, condições ãe admissão â. matricula, idoneidade moral e technica do 

director e do corpo docente. existencla ele laboratorios e gabinetes necessarios 

40 ?nsino, frequencia do in~titutÓ e o mais que possa interessar. 

Art. 5. • E!lviado o relatorio, o Governo resolverâ. sobre a equiparação e 

t:C'nt•edida esta, o mesmo delegado fiscal ou outro, se assim entender o Governo, 

exercerâ. as suas funcções no instituto equiparado, recebendo a gratificação ~n-
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nua! de 3 :600$, pa5a pelo instituto, Quê a recolherli, em prestaçues semestraes, 

li repartição federal que fõr designada. 

Art. 6. o Ao delegado fiscal incumbe, além do disposto no an. ~·: 

I, levar ao conhecimento do Gov 1'110 qualquer modlflcaGão op rada no corpo 

rlocente do instituto equiparado; 

JI, I ubJ'it:ar O livro ele matricula, verificar OS dOCUmentOS apresentados pe

lv~ candidatos e encerrai-a na época competente: 

rrr. lança r o visto nos programmas de pontos org·anizados para os exn.mes 

e ua" et:rtidões passadas pelo secretario ; 

rv. assistir aos exames, rubricar o pap I para as provas e assignar as 

ac<as re!'pectivas; 

V, visitar OR estabelecimentos duas vez s por semana, consignando as suas 

observaç:ões e impressões em livro especial. que para tal fim havel'á na Se

cretaria; 

VI, fazer obse1·var o regimen do ens ino, inspecclonar a execução dos pro

grammas, assistir lis aulas e trabalho~ dt> laboratorios ~ gablneteR. pelo menos 

duau vezes por mez ; 
VII, examinar e rubricar no fim dP cada mez as cadernetas das aulas, no

tando a frequencia dos alumnos; 

VITT, fazer observar as dispo~ic:ões ·elo artigo ~7. levando o racto ao conh 

c!t.:e"'to do cl!J·ector do instituto e elo Governo. pa1·a o ~ffelto do ref rido a r 

tig<, , se o cllrector não providenciar sobre o ca. o; 

IX. rubricai' a gnia de tJ•ansfPrencla dos a lumnos para outros estabeleci

mentos 

X. reclamar perante o director o provimento dos laboratoJ·ios e gabinetes 

per fórma a saltsfazer as exigencla~ rlo ensino experimental; 

XI, apresentar annualmente um relatol'io circumstanciado dos trabalhos do 

instituto, com as suas observações sobre o merecimento do ensino, execução dos 

programmas, processo dos xames. fazendo-o ac mpanha1· da lista dos alumnos 

matriculados, dos submett!dos a exame e dos que tiverem sid'.'l lrans~ridos para 

outros Pl':tabelecimentos; 

),.-II. encaminhar. com informaqão ao Governo, as representações e consul

tas in f'pecie dirigidas pelo dlrector ou pela congregação; 

Xlii, remetter. d~pois dos xames da 1• e 2• épocas aos delegados juntos 

aos !'Stabeleclmentos congeneres e aos directores dos estabelecimentos officiaes 

uma relação dos alumnos que tiverem sido reprovados. 

A.1·t. 7 .• Os institutos equ iparados terão o direito de conferir aos seus alum

no>< o~ ~râos que concedem os estabelecimentos l'edernes. uma vez qut> tenham 

'IIPs obJ ido as approyações exigidas pelos J'egtJiamentos destes para a obten

ção dos mesmos gr>tos . 
Art. o On exames desses estabelecimentos serãQ feitos de conformidade 

com as leis. decretos e instrucções que regularem os dos estabelecimentos fe

<•eraes, e valerão' para a matricula nos cur.!los destes. 

Paragrapho unico. A transferencla de alumnos. porém, de um para outro 
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it.'stitu,to federal ou offlclalmente reconhecido, só serâ permittida depois de pres

c,ulo o exame do anno . 

Art. 9. 0 As épocas de exames poderão ser alteradas, attendendo-se ás con

clições de localidades ou outras peculiares aos in ti tu tos equiparados,. desde que 

essa a lteração não importe menor duração do curso lectiYo ou d0 prazo neces

sario para o preparo dos exames da 2• época, sendo em tal ca o alteradas tam

bem proporcionalmente as épocas para a abertura e encerramento dos trabalhos 

lectivos. 

Art. 10 . E' licito aos institutos equiparados ensinar outras disciplinas além 

dos conwrehendidos no plano de ensino do instituto feÇlera l, desde que dahi não 

r~ou1te. a jui zo do Governo, sobrecan~:a para os alun1nos. com prejuizo de sua 

hygiem: mental. 

Art. 11. Cada instituto equiparado terá a sua congregação. de lentes com 

as attniJuições que forem dadas pelo respectivo t·egulamento. 

Art. 12. Das penas disciplinares impostas aos alumnos pelas con:;n·egaçõe~. 

ou rlireclores dos institutos eqtriparados, h aver á recurso para o Governo quando, 

<'lla2 lmportarem excl11,13ão dos estudos ou privação de matricula em t-stabeleci" 

mGntos congeneres. 

Art. 13. A in fracção das disposições contidas neste Li tu lo determinando ir

regularidades ou abusos CjUe acarretem o abatimento do nível moral do ensino, 

sujeitarâ. o instituto eCjuiparado, conforme a gravidade do caso. a censura pat·

ticu lar ou publica do Governo. â. suspensão do privilegio por tempo não exc<:<

dente de dous annos ou á cassação do dito privilegio. 

Art. 14 . Só por decreto e depois de ouvidos os interessado~, sf!rá suspensa 

Ou cassada a equiparação. O Ministro poderâ., porém, por simples portaria, em 

vi~ la da representação do delegado fisca l, resolve r sobre a censura . 

Art. 15. O privilegio já concedido a institutos do ensino superior fundadoR 

por associações ou particulares será cassado, a lém dos casos estabelecidos nos 

anlgos anteriores, Cjuando fôr d issolvida a socieclad'e mantenedora do estabeleci

mento, ou o proprietario declarai-o extincto, bem assim quando por dous armos 

successivos a frequencia só chegar ao minimo legal. 

Art. 16. N&sses institutos será tambem suspenso o gozo das prerogalivas 

da equiparação: 

I, deixando o propristario ou a associação de su jeitar ao exame do delegado 

fi5'Cal e approvação do Governo as alterações que l'ize r nos seus estatutos ou 

compromissos. até CJue satisfaça jlSSa obrigação : 

TI, baixando a frequencia a menos de 60 Rlumnos durante mais de um se· 

mestre; 

III, deixando de renovar o seguro do preclio em que estiver funcci.onando o 

estabelacimento, quando ·ell~ constituir em todo ou em parte o fundo patrimo

nial da associação. 

nr, deixando de apresentar opportu namente ao delegado fiscal as csrtidões 

que fo rem exigidas para a sua equiparação, quando o mesmo as quizer verificar. 
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Art. 17. Se dentro do periodo da suspensão o instituto não provar ter sa

tisfeito as obrigações que lhe são impostas, ser-lhe-ha cassada a equiparação. 

Art. 18. Aos alumnos dos estabelecimentos suspensos ou privados da equi

paração poderá ser concedida pelo Governo em qualquer época a transferencJa 

para outro estabelecimento congenere, levando-se em conta para os seus errei

tos o numero de faltas dadas no e tabelecimento suspenso ou cujos privileg los 

fel em c&.ssados . 

Art. 19. Em relação aos estabelecimentos de ensino secundario se observará 

n:ais o seguinte: 
1 

I. São de rigoros:1. observancia nestes estabelecimentos as disposições do •·e-

gvlaruento do Gymnasio Nacional, relativas ao numero e seriação das discipli

r:as, á sua distribuição pelos annos do cu•·so e ao numero de horas semanae~ 

'.!onsagradas ao estudo de cada materia. 

Il. A organização dos programmas de ensino é da exclusiva competencia da 

ccrgregação elo Gymnasio Nacional, sendo, todavia, pel·mlttldo ás congreg·ações 

dos institutos equiparados submetter, antes de terminado o prazo da duração da

quelles programmas, á consideração do Governo, por lnt,n·medio e com informa

ção dos respectivos delegados fiscaes, modificações ou medidas aconselhada" 

p J,a experiencia em bem do ensino, sobre as quaes r esolverá o mesmo Governo, 

ouvida préviamente a congregação do Gymnasio. 

III. São de estricta observancia as regras estabelecidas no regulamento ,lo 

Gyrunas!o Nacional para a execução dos programmas, ·bem como o disposto com 

relação aos exames de admissão, de promoções successivas e de madureza . 

IV. São prohibidas as aulas communs a a lumnos de annos diCferentes. 

V. Aos delegados fl~caes incumbe nos exames de madureza a fiscalização 

de que trata o regulamento do Gymnasio Nacional. 

VI. Os exames de madureza para os alumnos procedentes de qualquer en

sino que não o official ou o officialmente reconhecido effectuar-se-hão, na Ca

pital Federal, perante o Gymnasio Nacional, e em outras localidades, perante os 

estabelecimentos a elle equiparados que ahi existiJ·em. 

Este~ exames deverão effectuar-se nas proximidades ela abe•·tura elos cur

SüS superiores. 
VIl. Cada instituto Pquipa•·ado será obrigado a •·eceber gratuitamente. por 

lr.dicação do ministro. até dous a lnmnos internos e oito externos, observadas as 

I!Ondir,ÕPS estabelecidas no r egulamento do GymnasiÓ Nacional para a admissão 

de alumnos gratuitos. 

Art. 20. Aos estabelecimentos de ensino superior equiparados é app!icavel 

o disposto no art . 125 do Co digo do Ensino . 

Art.· 21. Os alumnos diplomados nos estabelecimentos <le ensino secundario 

JH equiparados, pertencentes a pa>·ticulares ou associações, sómente serão ad

mitlidos â. matricula nas Faculdades Superiores depois de approvados em exame 

de habilitação prestado no Gymnasio Nacional ou em qualquer instituto dos Es

tados ou no Districto Federal no gozo das prerogativas of1'iciaes. 
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Art. 22. Aos estab~lecimentos d2 ensino secundaria, fundados pelos ERta

t:os e pelo Districto Federal com os privilegias dos estabelecimentos rederaes con

b"~r.er~s. serfl. applic!ldo o que dispõe o artigo ant cedente, d sde que sejam trans-

feridos " particulares ou associações. _ 
Art . 23. Ficam revogados o titulo II do regulamento n. 3.890, de L de 

Jareiro de 1901 (Codigo de Ensino) e disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 17 de Novembro de 1903. - Hem·ique Salles, Presidente. 

J. lionifacio, relator. - B?'icio Filho. -- Jocío Ccwlos Teixeira Branc~ão. -

Sá Ji'?·ei?'e, - Malaqtliets Gonçalves. 

SESS.:;:o DE 10 DE OUTUBRO (1904) 

r~· annunciada a 3• discussão do projecto n. 292 A. ele 1903, autorizando o 

Governo a conceder os privilegias elos estabekcimentos de nsino superior ou se

cundario aos congeuerce fundados pelos Estados e pelo Districto Federal, e esta

hel~cc condições para que estes possam ser reconhecidos officialmente. 

O Sr. Presidente: - A Mesa. depois de ter declarado em discussão o 
projecto n. 292 A, verificou que a Commissão de Instrucção e Saucle Publica 

requereu que esqe projecto não figurasse na ordem do dia sem o que diz respeito 

au Co digo 

Sciente 

vou !·etirar 

bre aquelle 

de Ensino. 

agora desse 

da ordem do 

pedido. 

pedido 

dia o 

da Commissão de Instrucção e Saude Publica. 

mesmo projecto. e opportunamente resolverei so-

O Sr. José Bonifacio (pela o•·clem): - Sr. Presid nte, acabo de OU\'ir 
a resolução que V. Ex. tomou, de retirar da ordem do dia o proj ecto n. 292 A . 

refeJ'ente â. equiparação dos institutos fundados pelos Estados. 

Fundamentai1do P.ssa decisão. V. Ex. disse que havia um requerhnento da 

Comml são ele Instrucçào e Saude Publica, para qile não fosse incluído na or

dem do dia o mesmo projecto. sem que fosse acompanhado do que se refere ao 
Cod1go de Ensino. 

Peço licença para observar â Mesa, com o devido respeito e com a sympa

tltia e consideração que tributo a Y. Ex., que a Commi são de Instrucção e Sau

de Publica, tomando conhecimento da importantissima questão da crea<:1o de 

univt>rsidades, entE-ndeu que essa CJ·eação ê inopportuna em nosso paiz. e. depoi« 

de uma sêrie de considerações, a Commissão pedia ao Presidente da Ca.mara que 

inclulsse na ordem do dia esses dous projectos; mas a Commissão não pedia que 
fossem incluídos conjunctamPote. 

E' desejo da Commissão que a Camara se pronuncie quanto antes sobre os 

diversos as~umptos refP.rentes ao ensino e um delles. e importante, é este que 

s,• refere A equipAração dos collegios. rão vejo, por consequencia, inconveniente 
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algum em que se discuta este projecto, incluindo V. Ex. na ordem do dia de 

a manhã o projecto relativo as alterações do Codlgo de Ensino. 

·Esta me parece ser a solução mais justa e que se acha de aceôrdo com n 

pe!lsamento da Commissão de Instrucção e Saude Publica. 

O Sr, Presidente: - A llfesa, attendendo ao que vem de expõr o nobre 

Deputa elo, vai submetter (L discussão o projecto n. 292 A, e, em occasião oppor

tuna, resolverã sobre a inclusão na ordem do dia do projecto sobre o Codlgo 

d~ Ensino. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a vo

ta~ão. (•) 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO 

Pro1·oga até 31 de De~embro de. 1908 o 1wazo 11a1·a a ,·ealizctção rle exnmes pa,·

cine~ do cm·so p!·epnn·ntorio, exigido 11a1·n CL mat1·icnla nns esoolns c/,e e11sino 

stlpe,·io?·; com pa1·ecer cont,·n?-io ela Cont~nissão ele Inst,·•wçâo c Snncle Pu

blica 

A Commissão de Instrucção e Saude Publica opina pela rejeição do proje-. 

cto n. 77, de 1904, prorogando por n'ais quatr~ annos o prazo para a realização da 

de exames parciaes do curso .prepara:torio. xigido para a matricula nas esco-

las de ensino superior. 

Consideranrln est~~ exames como uma das principaes causas da decadencia 

do ensino secundario, o decreto· n. 981, ele 8 de Nov~mbro de 1890, e o regula

mento a]Jprovado pelo decreto n. 1. 075, de 22 do mesmo mez e anno, prescreve

ram a sua substituição pelos seriados e de madureza. 

Commetteu, porém, o Governo Provisorio da Republica o gravíssimo erro 

rla fixar um prazo para a suppressão dos exames parcellados, dando ensanchas 

a que novos prazos, novas prorogações fossem concedidas pelos decretos nume

ros 2. 2?1 e 2. 226, de 2:i de .Janeiro e 1 de Fevereiro de 1896, lei orçamentaria 

n . 490, de 16 de Dezembro de J 897, e decreto legislativo n. 6n4, de 1 de Outu

bro de 1900. 

Ha, pois, 14 annos que se observa a anomalia injustificavel ela vigencia si

multan= de dous reglmens antinomico~. facto para o qual já teve a Commissão 

opportunidade de solicitar a attenção da Camara quando emittio parecer sobre 

o projecto autorizando o Governo a abrir, no corrente anno, uma segunda época 

tfe exames para os estudantes de preparatorios. 

Esta anomalia é que não deve, não póde perdurar mais. 

(•) Não consta da "Synopse " dos trabalhos da Camara dos Deputados o 

anfamento do projecto . 

Pa recer 
Commissão de 
lnstrucção 

Pub lica 
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Não vem agora a proposito discutir qual dos dous regírnens é o preferi\'el, 
qu<ol delles deve ser adoptado. 

Certo é, no emtanto, que a abolição dos exames avulsos de. preparatorios é 

medida ha largo tempo reclamada como imprescindível e, desde a Monarchla, 
reputada imperiosa, urgente e inadiavel. 

Em rigor, o projecto acceita a reforma promulgada pelos decretos ns. 981 

e 1. 075, de 1890, mas, em nome de interesses individuaes, propõe que continÜe 

ainda, por um certo prazo, a praticar-se conjunctamente o regimen dos exames 

parcellados, condemnado e substituído ,Pela supradita reforma. 

Assim exposta a questão, a incoherencia do projecto é manifesta e este di· 

iE·mma se impõe : 

O regimen de exames por série e de madureza, instituído pela reforma de 

1890, é bom ou máo. 

Se é bom, não ha razão para que se o protelle ainda por mais tempo, sob o 

fundamento de interesses individuaes. Por mais respeitaveis que sejam estes, 

não devem ser considerados, tratando-se de instrucção publica. 

Se é máo, em lugar de adiamento, deve-se cuidar de' modificai-o. 

Nestes termos, pensa a Comrnissão que o projecto do Sr. Deputado Ma.noel 

Fuig-enclo não pôde ser approvado. 

Sala das Cornmissões, 12 de Setembro de 1904. - Saty?·o Dias, Presidente. 

- Sá l'eixoto, relator. - José Boni/ncio . 

. Malltqnias Gonçalves. -- Valois de Castro . 

ti'.?' o Botelho. 

O Congresso Nacional resolve : 

J ocl.o C a ?'los Teixeil·a B•·etn!Wo. -

- João Viei?'a, vencido. An-

Art. 1 . ° Fica prorogado alé 31 de Dezembro de 1908 o prazo para a realiza

çã" de ,;xames parciaes ào curso preparatorio; exigido para a matricula nas es

cola& de ensinn superior, não só para estudantes que já tenham sido approvados 

e'" alguma disciplina do curso, corno tambem para os que iniciarem e conclui

renJ seus exames até essa data. 

Pa~.<J.grapho unico. Esta disposição é extensiva aos alumnos do Gymnasió 

Nacional. Aos alumnos que seguirem o curso completo será conferido o grfto de 

bacharel em sciencias e Jettras após a approvação no 6° anno do dito curso; 

aquelles, porém, que nito quizerem bacharelar-se e por isso lhes fôr facultativo 

o estudo das disciplinas marcadas no respectivo regu lamento, terão direito :'t 

matricula nos cursos superiores da Republica mec1iante certificado ele approva-

ção de todas as ma. terias elo 6" anno . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 27 de .Junho de 1904. - Mltnoel F'ulgencio. Pwnla 

Bnrnos. - Blteno tle Plviva. -- Linrlolpho Glretcmo. -- Antonio Zachet?'ias . -

Olegm·io Mao iPI. - Vi?'iltto .iJ!Jascm·euhas. 
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SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO 

O Sr. Affonso Costa começa declarando qu~ a C11rnara conhece perfei
tamente a sua opinião sobre os differentes regimens de ensino secundaria, lodo 

o mundo sabe que é o orador adYersario franco dos exames parcellados que tanto 

têm concorrido para a desmoralização do ensino, dando accesso aos cursos supe

riores da Republica a estudantes incapazes, sem o p1·eparo necessario á acqui

sição dos conhecimentos exigidos pelos programmas. 

Não discute agora o assumpto do projeclo desde que o Regimento não permitte 

que sejam apresentadas emendas, e o orador está compromettido a apresentar 

um substitutivo, justificando-o. 

De accõrdo com as suas opiniões, já expendidas, entende que nenhum incon

veniente .adivrá ao ensino, pen'nittindo-se aos sludantes que já. tiverem obtido 

alguma ·approvação em qualquer das materias, exigidas para a matricula nos 

cursos superiores ela Republica, a conclusão dos seus estudos pelo regimen dos 

parcellados. Será ne,;se sentido moldado o ~eu substitutivo. 

Aproveita a opportunidarle de achar-se na tribuna para dar pa1·abens á Com

missão de Instrucção e Saude Publica pelo seu bem lançado parec r, conclemnando 

o projecto 1\Ianoel Fulgencio. projecto que, adiando m ais uma ' 'ez a execução 

exclusiva do regimen de mcuLm·eza, virá, si fõr approvado, aggra ar ainda mais 

o já tão desmoraliza do ensino secundaria. 

Na 2• discussão explanará o assumpto, estudando os dous regimens e fazendo 

a critica do que é, entre nós, o exame pacce!Iado, que o projecto restaura. 

SI o seu substitutivo fõr acceilo, mantendo-se o regimen de madw·eza. pensa 

que o programma do curso do GymnasiO' ?'!acionai deve ser modificado, no sen

tido de ser simplificado; compromelle~se mesmo a ap1·esentar algumas idéas; no 

caso contrario, approvado o projecto Fulgencio, sem a limitação que o orador 

propõe, mantendo-se o regimen de exames parcellaclos ao lado ele um bacharelado 

manco e sem exame terminal, o orador está convencido de que ,;e cantarão os 

funeraes do ensino secundaria. 

Aguarda-se, pois, para a 2• discussão do projeclo. (Mnito bem: muito bel•l.) 

O Sr. Prisco Paraiso: - Sr. Presidente, o interesse pela realização das 
idéas que abraço e effectividade dos principio q'ue adapto é motivo sufficieute 

para as considerações que t enho a oppõr ao projecto n . 77 A, do anno passado, 

em o qual se proroga por mais quRtro annos o prazo ela clura.:;ão do regimen 

dos exames parcellaclos de preparatorios, e m sustentação do parecer da illus

trado. Commissão de Saude e Instrucção Publica, inteiramente contrario á con

cessão de semelhante favor. 

Um compromisso, porém, que hei de alguma fôrma assumido perante a minha 

consciencia, tambem, explica a minha intervenção no debate. 

A Camara deve recordar-se que ao projecto do nobre Deputado por Pernam

buco, o Sr. Bricio Filho, autorizando o Governo a conceder no corrente anno uma 

segunda epoca de exa111es parcellados, eu apresentei uma emenda no sentido 
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de ser a vantagem proporcionada sómente aos estudantes que, approvados em 

uma ou mais dls"ciplinas, tlves~em de completar o curso para a matricula nas 

esco)as superiores. 

c:;; a emenda que tive a honra de offerecer á discussão envolvia uma restricção 

ao projecto, ao mesmo tempo tornava bem claro que me a listava nas fileiras dos 

infensos ao regimen dos exames parcellados. 

Em se offerecendo agora á discussão um projecto que prolonga 'POr mais 

quf1tro annos a vida do regimen que condemno, é natural que me sirva da oppor

tunidad pat·a propugnar pela acceitação rlo que considero acceitavel. 

Assim dispõe o projecto no seu art. 1 o : 

"Fica prorógado até 31 de Dezembro de 1908 o prazo para a realização 

de exames parciaes do curso preparatorlo, exigido para a matricula nas escolas 

de ensino superior, não só para estudantes que já tenham sido a pprovados em 

alguma disciplina do curso, como tambem para os que iniciarem e concluirem 

seus exames até essa data." 
A Camara tem conhecimento de que ha um regimen preferido por lei, o regt

men gymnasial, segundo, por bem avisado , nos informa o proprio parecer. 

"Considerando esses exames como uma das principaes causas da decadencia 

do ensino secundario, o decreto n. 981, de 8 de Novembro de 1890, e o regula

me-nto approvado pelo decreto n. 1. 075, de 22 do mesmo mez e armo. prescreve

ram a sua substituição pelo seriado e de madureza. 

Em rigor, o projecto acceita a reforma promulgada pelos decretos ns. 981 

e t. 075, ele 1890, mas, em nome de interesses individu aes, propõe que continue 

ainda por ~1m certo prazo a praticar-se conjuntamente o regimen dos exames par

cellados, condemnado e substituído pela supradita reforma." 

O projecto, portanto, se reduz ao seguinte: permitte a continuação dos exa

mes de preparatorios por um regimen que j ánão merece a predilecc:ão do legis

lador. 

Senhores, prorogar a vigencla de um regimen condemnado por lei. adiando 

a pratica do que lhe inspira onfian~a. não me pa r ece uma m edida que encontre 

justificativas. De fórma alguma. 

Si o reglmen parcellaclo envolve o melhor systema para o julgamento das 

ho'bilitações em o ramo d~t instrucç:ão secundaria, na opinião elos seus extrenuos 

defensores, pergunto eu : por que estes se servem de um expediente que não 

me arreceio .de qualificar ele artificioso, qual o da pro rogação ... 

0 SR. AFFONSO COSTA: - Apoiado. 

O SR. PRISCO PARAlSO: - ... ao envez da medida natural - a do restabeleci

mento - unica que julgo compatível com a posição clAquell es partidarlos, que 

não encontram obstaculos para bem rulto proclamar as suas idéas? 

Si o regimen ser iado não aproveita em confronto com o regimen parcellado. 

eleve ser revogado, afim de que voltemos ao estu do anterior; mas si, ao contra

rio. aquelle sobreleva. em comparação com este, deve dominar exclusivamente. 

A vigencia simultanea de ambos é que, a ntes de tudo, não encontra funda

mentos. Estabelecenclo-•se a luta entre dous elementos que se contrariam, entre 
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quas forças que se neutralizam, a consequncia virtual é a desordem em torno. a 

anarchia, o anniquilamento do ensino secundaria. (Apoiados.) 

Neste particular assim se expressa a Commissão no seu bem elaborado pa

recer: 

"Commetteu, porém, o Governo Provisorio da Republica o gravíssimo erro 

ne fixar um prazo para a suppr ssão dos exames parcellados, dando ensanchas a 

que novos prazos, novas pro rogações fossem concedidas pelos decretos ns. 2. 221 

e 2. 22G, de 23 de Janeiro e 1 el e F evere iro de 1 96, lei orçamentaria n. 490, de 

16 de D ez mbro de 1897, e decr to legislati\'O n. 694, de 1 de Outubro de 1900. 

Ha, pois, 1-1 annos que se obs rva a anomalia injustificavel da vigencia 

simultanea ele llous regimens antinomicos, facto p a ra o qual j á teve a Commissão 

oppo •·tun iclade ele solicitar a attenção da Camara quando em ittiu pa•·ecer sobre 

o projecto a utorizando o Governo a abrir, no corrente anno, um<~. segunda poca 

ele exames para os estudantes de preparatorios. 

Esta anomalia é que não deve, não pôde perdurar mais." 

Subscrevo as considerações sobrepensadas ela illnstrada Commissào de lns uu

cção e Saucle Publica. 

adiamento do prazo para a vigencia do regimen parcellado se xplica, ou 

pela convicção dominante sobre a superioridade do mesmo rcgimen ou por uma 

simples condescendencia. 

Como quer que seja, porém, o expediente é artificioso, , o que é mais, si 

no primeiro caso revela fraqueza, no seF,undo inculca indifferentismo. 

:wraqueza, sim, porque, s i vantagens offerece o regimen parcellado, na opinião 

dos seus defensores, a não ser o temor elo çombate que, porventura.' lhes oHere

çam os adversarios, não vejo empeços para que não sustentem o restabelecimento 

do •·egimen. 

Jndifferentismo, sim, porque, sómente a firmeza deante dos princípios salu

tares, a doutrina dos que não distinguem entre as bôas as mãs in ·Utuições, 

a não preoccupação com as idéas avantajadas podem explicar a atlop~ão do 
alvitre. 

E' e~ tc o clilemma que nos aperta, a conjunctuJ'a uiffi,:ül, tia qurul só pode

mo sahir por portas estreitas. 

"Assim exposta a qu<:>stão. diz o parecer, a incoherencia lo projecto é mAni

festa e ste dilemma se impõe: 

O regime11 de exam s po•· série c de macln•· za. institulclo pela r e formB d<:> 

1890, é bom ou máo. 

Si bom. não ha l'>t7.ão pura que se o p•·otelle ainda por mais tempo, sob 

o fundam nto d interess<:>s indivicluaes. Por mais respe itaveis que sejam c~les. 

não elevem ser considerados, tratando-se de instrucção publica. 

Si é mão, em Ioga•· de adiamento, eleve-se cuidar de modificai-o." 

De parte a hypothes da f•·aqueza; mas, neste caso. permltta a Camara <tue 

eu diga que por contemporização não se sac•·ifi ca uma medida imposta por uma 

exígencia imperiosa, a regenera~ão elo ensino secundaria. a um s.vst ma que 

já não correspondP ãs precisões desse ramo da instrucção publica . 
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Não nos deixemos arrastar por contemporizações, mui principalmente quand~ 
se trata de prover a uma publica necessidade. 

Sr. Presidente, o empenho pela celeridade dos estudos, que ele ha a lgum tempo 

se accentua, afim ele que no mais breve prazo se possa alcançar o ponto ambi

cionado ...,..- a matricula, por parte dos preparatorianos, a formatura em se tra

tando de acaclemicos- vae levando de ,vencida as mais seguras garantias da orien
tação do espírito. 

Faz-se questão do fim, unicamente; os meios que lbe são pratica v eis j á não 

constituem objecto de preoccupação. Quaesquer que se apresentem, apropriBdos 

ou não, servem. comtanto que sejam expeditos. 

Ponhamos um paradeiro a semelhante corrent ele icléas, po is a instrucção 

que se ministra sob a acção elos mstaclos não passa ··le emprestimo que estes fazem 

á mocidade para lh'o cobrarem no futUJ'O, median1~ a exigencia elo concurso das 

luzes com que illuminarem o seu espirito e ela act iviclade· com que se clispuzerem 

para o trabalho. 

A instrucção publica muito influ e nos destinos elos povo que vivem ft somb ra 

do 1 egimen democratico. E. em que peze a Tracy, quando no seu trabalho Co~nme/,·

i<o·ios sob,·e o estJ'i.?·ifo da.s leis, affinna que, na monarchia abso lu ta, o primeiro 

cuidado elo soberano <leve ser ~ tornar os espi ri tos brandos e snperficiaes, eu 

não me arreceio de considerai-a inte ressante para todos os povos, sem clistincçãn 

à~ governo. 

Tem~se allegaào que. no regimen absoluto, a fo rça gar ante a ordem, ou, ao· 

menos por determinado tempo,. as ameaças. as punições tormtm os subditos 

adstrictos a ô cumprimento dos seus deveres, ao passo que em uma sociedade 

republicana cada cidadão deve possuir a virtude l)ecessaria para moderar suas 

paixões, para agir dentro dos limites dos seus direitos. 

Accrescenta-se ainda q.ue. em um governo absoluto, a virtude e a sciencia 

residem no pequeno numero de homens que conduzem e dominam todos os outros, 

emquanto que, no regimen republicano, é preciso que a v irtude e a. sci'ólnc ia 'se 

vulg·arizem e, de a lguma sorte, se individuali zem. 

Não serei, eu, porém, quem adopte semelhante modo de vêr, pois qu e taes 

obs rvações não podem ser entendidas em termos absolutos. Sérias inquietações 

•ws deve inspirar o abatimento do ensino. como a qualquer povo, en'Íbora impor

t>~ncia especial para as republicas tenha o assümpto da instrucção. 

Lancemos, pois. as nossas vistas para a instrucção secundaria, já que tam

bem nos preoccnpamos com o cultivo ela intelligencia . 

. \lfr<>à l<'ouillée reflecte profundamente, quando diz que o pe!'igo da · demo

cracia. entregando o poder ás mãos do maior numero est1i na poss ibilid>tde el e 

ser o interesse geral sobr epuja do pelo interesse particular, muito pr incipalmente· 

tratando-se da ordem espiritual. 

Assim se e:xpressa n1ais ou menos: 
Collocae, entre uns e outros interesses. a massa dos homens, mórmente & 

nos moços, e ficae certos d que a trtilidade geral será sacrificada pela utilidade 

particular. 
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Toda a arte ela política consiste em evitar esta situação, em .·eparar os inte

resses de ordens differentes, em assignar-lhes espheras que, emquanto possível, 

não se cortem! 

Si, por exemplo, o poder eleitoral , que é uma funcção em vista elo bem uni

versal, se acha organizado ele tal maneira que eleva tornar-se um instrumento elo 

interesse particular, com o mesmo golpe, preparae o abatimento do espírito. 
francez. 

Assim tambem, si organizardes ou, antes, desorganizardes a instrucção de 

maneira a pôr em conflicto immediato a vantagem pessolÍI e a cultura nacional, 

contr ibuire is para a corrupção do ensino, como tendes contribuído para a corru

pção do suffragio. 

Sr. Presidente, ajusl;lm-se ao nosso caso p_erfeitamente as considerações que 

venho de relembrar. 

Dar por concurrente ao ensino difficultoso e demorado das séries o ensino 

pi·ompto e facil da parcel la, é estabelecer para a mocidade um dilemma, cu ja 

sol ução não é du\•iclosa; é, para repetir uma justa comparação de escriptor emi

nente, conferir o mestre ao d iscípulo o direito de escolha entre o Cacil e o clifficll 

entre o estudo e o recreio. 

Eu não pretendo fazer a defesa do regimen seriado ; entr etanto, a lgumas 

considerações devo acleantar, neste partícula\. 

' Sob o ponto de vista do ensino e quanto ao processo do exame, não ha termo 

ele comparação entre o r egimen gymnasial e o regimen parcell:otrlo. 

Si o que preoccupa o estudante é o seu preparo, afim de que fique appare

lhàdo para a vida publica, e não a realizaçao do exame, unicamen te, eu d evo 

dizer que o regimen seriado sobreleva o parcellado. 

O r egimen parcellado tem o defeito ele limitar o estudo do alumno aos deno

mi nados pontos, que não passam, em ultima analyse, dos argumentos com que 

se encerram os capítulos ele certas obras. 

A esterilidade, portanto, d_os conhecimentos é uma consequencia necessai'ia do 

es tudo nessAs condições. 

Não acontece assim com o regimen gym nasial, porquanto os conhecimentos 

são adquiridos el e um modo gradual, acompanhando-se a progressão natural que 

se impõe na s ua apprehensão. A estractificação ele conhecimentos, que se procura 

para o preparo, é um obstaculo a q11e o alumno se limite ao estudo m~Ii rcslricto 

do ponto c um incentivo a que volva as suas vistas para os tratados que eles

envolvem as disciplinas qu e pretende cultivar. 

Não argumentemos com abusos que se commett m ROb a influencia ele 11111 

e de outro dos r egimens; concedo. mesmo, que a ignorancia se verifiq ue àa parte 

ele um estudante qu e cursou pelo systema gymnasial, mas a Camara não p6cle 

deixar ele convir que este resultado se explica pela inhabilitação do mestre, falta 

el e exacção no cumprimeito ele seus deveres e nenhuma applicação no discípulo. 

E' verdade que semelhante argumento tambem prevalece quando quizermos 

sustentar que a ignomncia é uma consequencla elo re~im en parcellfldo. 
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Si, porém, o methodo influe alguma cousa para o preparo, não ha como 

contestar a predominancia do regimen gymnasial sob o ponto de vista do ensino. 

Alguns têm condemnado os exames e, assim tambem, os concursos por pre

judiciaes ao ensino. Sem querer entrar na apreciação deste assumpto, não posso 

rleixar, comtudo, de dizer algum tanto em favor da opinião contraria. Em um 

J'egimen democratico, principalmente, o exame e o concurso são excellentes instru

mentos de selecção; elles deixam no caminho um grande numero d incapazes e. 

s i podem desanimar os capazes, apenas o farão quanto a um pequeno numero. 

E' o caso, portanto, de se os organizar para que proporcionem uma escolha 

proveitqsa entre os examinandos e os concurrentes. 

Como sabemos, no exame, muitas vezes, discipulos habilitados, ã influencia 

de ci rcumstancias diversas, deixam de revelar os seus conhecimentos. como era 

rle espeJ•ar, emquanto outros, sem a pplicação alguma, se conduzem de manei ra 

a não merecerem uma reprõvação. 

Tão fallivel o exame para se aferir o aproveitamento do alumno, mais e fficaz 

é o adoptado no regimen seriado. por isso que se reproduz, do que o parcell aclo 

que se realiza de uma só vez. 

Si attenclermos â commodldacle do estudante, ainda sobreleva o exrume da

quelle regimen, porquanto as provas geraes de habilitação sobre qualquer disci

plina s!io exhibidas depois de uma successão de provas pR.rciaes. o que nã.o acon

tece com o exame parcellado, que ê geral , na vez unica de sua realização . 

.Tâ sob o ponto de vista do ensino. jfl em relação ao exame. portanto. o regi

meu gymnasla! é pre!erlvel. 

Deixemos ele parte. porém. a justificação de um regimen jã estabelecido por 

por lei. 

Sr. Presidente, quando. por toda parte, se procura diagnosticar o mal que 

inflciona a instrucção secundaria, não é justificavel que nos entreguemo~ ao estudo 

ele uma questão que já não mais R.vn.Jlta - a escolha entre o regimen parcelladó 

o regimen seria·do. 

LI algures que, ao contrario do que acontece com a universidade e a escola 

primaria, que encontram seus emtiaraços e difflculdades, mas que se desenvolvem 

de um modo normal e regular, os estabelecimentos secundarias estão affectados 

ile uma molestia, cuja natureza ainda não se pôde descobrir. Alguns dizem que 

se trata de uma crise de crescimento; outros querem que· seja um m al organico. 

Cada PO\'O. diz eminente escriptor, se julga o unico affectado; entretanto, via

jantes. de ondP a onde, recolhem as mesmas queixas. notam phenomenos analogos 

da decadenC'ia da instrucção secundaria. 

Pois bem; quando. nos outros paizes. se procura estudar, sob um ponto ele vista 

superior, as causas de semelhante decaclencia. a inda retrogradamos. pondo em du

vida o valor de um regimen em que a idêa de methodo, ã primeira vista. se revel~. 

e adoptando o que se lhe , oppÕe, o qual, Ri methodo tem. o serã quando em uma 

situação que é essencial âquelle. 

E a respeito deYo repetir considerações que jli fiz nesta Casa. qn an no tive 

de re ponder a um&. objee<:ão no illustre Deputado. o Sr. Manuel Fulgencio. S. Ex. 
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diss& qu& homens eminentes têm figurado em todos os ramos da actividad~ 

publica, nas differentes posições que têm occupado e que, entretanto, fizeram 

os seus estudos sob a influencia do regimen ele exames parceilados. 

Mas, si voltarmos ás nossas reflexões ao tempo em que fizeram seus cursos, 

é força confessar que essas figuras salientes na politica, no magisterio e em 

profissões outras se formaram sob um regimen a que sómcnte cabia a denomina

çào ele parcellaclo quando considerado sob o ponto de vista elo exan;e. pois •tue 

continha o mesmo methodo que constitue a substancia do regimen gymnashli . 

O latim se estudava em tres annos: começava-se pela traducçào dos livros 

mais faceis, passava-se depois á traducção dos menos faceis, até se chegar ao 

curso denominado - todos os livros. 

O me mo acontecia com o francez, o ingiez, o portuguez e outros prepara

todos. 

Eis a razão por que o regimen parcellado naquelia epoca não prejudicava 

tanto quanto nos nossos dias. 

Devo dizer tcmto, porlJue na ausencia ele injuncções iegae muitos abusos se 

commettiam no sentido de se apressar o estudo. 

Mas, fique accentuado que se e~ ta v a em uma situação semelhante â. que se 

encontra no r egimen gymnasial. 

Os que se entregam ao trabalho ele [ixar a naturPza do mal que affectlt o 

estabelecimento aecundario ti'm divergido pl·ofundamente. 

Alguns pretendem que a sol recarga inteii~ctual seja a cauHa unicn da deca

dencia da instrucção secundaria; outros. ex~•minando os conheciJnontos dos ma

triculanclos ou dos bachareis Pm lettras. julgam que ha uma causa supci·ior que 

influe a esse effeito. 

Quanto á sobrecarga intellectun!. podemos dizer· que não é a causa unica, 

mas um dos aspectos do mal; tanto que n11s paizes onde nós encontrâmos o t•studo, 

assim tambem o exame, muito simplificados, o mesmo abatimenco se nota, e, ~i o 

remedio da bifurcação, ela divisão ela cultura em classica e moderna t m ~ido 

applicado no seio dos povos em qu e a ~t>brecarga inteliectuai é um facto, longe 

<le diminuir o mal, tem produzido aggravacão. :;\os Estados nidos, onde a cuit,u·a 

classica se encontrava ao lado da cultura moderna, não despertou enthusiasmo 

esse processo da bifurcação, e, si na Holianda a desillusões deu iogar. na França 

não se tem podido fundar definilivam nte .. •Ias o que quero dizer é que, a eles

pei te? do remedio proposto para cura do mal da sobrecarga intellectual. e~ta 

subs iste, o que constitue um argumento contra aquelles que a apontam como a 

causa unica do abatimento da inst1·ucção secundaria. 

Pass mos agora li causa superior em que se manifestam mui claramente os 

conhecimentos dos bachareis em lettras ou matriculandos. 

A' primeira vista, ,. velam esses conhecimentos o g1rande defeito da separação, 

como que cada um foi adquirido para ficar isolado do seu visinho. 

Para me servir de um comparaçào de Coubertin, os conhecimentos dos bacha

reis em iettras nem são como os destroços da acropole que despertam a tdéa da 

unidade desapparecida. nem tão pouco os materiaes reunidos da proxfma constru-
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~ção, os quat>~ despet t am a iUéa da unidade futura. Em nivel desigual, estão as 

ich:as apptellendidas pelos matriculandos e bachareis em lettras. 

Tamhem, ao lado ela separação dos conhecimentos, notamos que estes sómente 

se adquiriram mediante a rep Lição exclusiva, de fôrma 'que a liberdade ele raCH•

einar nc1o encontra estitnulos; a iniciativa do juizo encontra obslaculos, pelo con

trario. Dahi não se encontmr o bacharel em lettras, como desejaram os architectoR 

elo futuro social, sonhando com a instl'llcção integral, appar elhaclo para o eom

!Jate da viclà publica. 

~enhot·es, ten1-St,.; }Hoc:lanutdo a qu.:!bra ãa sciencia.. l\Ias ha u1na illusão da 

parte elos que assim pensam; o que existe unicamente é a fallel1C'ia do methodo. 

Na falta ele mPlhoclo é que está a causa superior tio abatimento da instrucção 

secundaria. 

Como quer que seja, deixemos esta questão de somenos impot·tancia, sobre 

a <'Scolha entre o regimen gymnasi al e o parcellaclo, e volvamos as nossas v i stas 

para as queotões supet·iores elo cultivo da inlelligencia, mui principalmente sob 

C? ponto ele Yisla do ensino secundar ia, que, incontestavelmente, de,·e despertar 

mais interesse llO leg·islllclOt' elo que qualqu.:r outro. 

l~lle não enfrenta sernpre o mesmo inin1igo. con1o acontece co1n a universidallt 

e a escola primaria. 

Si estes estabelecimentos têm de se bater contra a. ignorancia, o estaueie

cimento secundaria é t·esponsavel perante a sociedade pelas faltas ele que esta 

se resPntP. A influencia da instru cção seu ndaria., no qtle concerne ás relações 

com a sociedade, nos impõe o dever ele ligarmos o maior interesse 1l sua Oi'ga

nização. 

Empenhemo-nos. pois, nesse sentido e não nos e~queçamos. senhores, desse 

brado da revolução, que muito ben1 resume o prog-t:amma da democracia moderna: 

"Depois do pi'ta, a educação é a primeira necessidade de um povo." 

'J'enho conclufdo. (Jllu i to be111 >. mnito bem. O o?·ador· é cnHLJll'imenlado.) 

O Sr. Esmeraldino Bandeira: - Sr. Presidente, venho empe!õhar-me 

no clel.,tte elo parecer da Commissão de Instrucção e Saude Publica, sem trazer 

em Ullla das mãos mllis um projecto ou programma sobre o ensino secundaria. 

Jsolo-me daquelles que deblateram formidandos contra o srstema do ensino 

parcellado c quP vi"em em tal systema a tão apregoada decadencia da mentali

dade brasileira. 

Sou talvez um retrogTatlo pugnando pela dualidade de regimen no es tudo dos 

prepat ato rio~ necessarios á matricula nos cursos superiores. 

Entretanto, tenho em favor ele minha opinião a ])J'alica seguida por muitos 

povos cu! tos. 

·" Causa notav~l e que çonstilue yerdadeiro illogisn1o - a condemnação de 

um regimen ele ensino pelo falseamento de sua execução. 

De facto, por que é que se condemna o systema dos exames parcellados? 

Po1·que se praticam abusos na sua execução. 
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Mas é possivel e justo induzit da adulteração de um regimen o seu verdad&lro 

valor, o seu merito real'? 
Com que 'regras de logica 1 aciocinan• os que atacam um methodo de ensino 

por causa justamente dos desvios em sua execução? 

E é o caso, pois não tenho ouviclo outra accusação ao ensino e aos exarnes 

parcellados senão esta - que se dão muitos escandalos em sua execução. 

o SR. PRrsco PARAISO: - Ha tambem a falta de methodo. 

0 SR. ESMERALDJXO BANDEIRA: Já tratarei desse ponto. 

o que eu desejo que fiq~Ie desde jâ accentuado é esse extranho •·aciocinio: 

a condemnação de um •·egimen de exames pelos abusos que se praticam <'m sua 

txecução. 
Mas, senhores, não foi por esse systema que estudaram e se formaram os 

homens mais notaveis que o Bt·asil tem tido? (Apoiaclos.) 

Incontestavelmente. (l:Ta vm·ios ctpartes.) 

Jâ disse que responderia ao i Ilustre l.Jeputado ( <li1'igindo-sc ao .<;,·. P risco 

Parai-so), sem pretender, aliás, empanar o brilho do seu discurso. 

0 SR. PRISCO PARAlSO: - Hondad~ de V. Ex. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - E ao tempo em que estudaram aquelles 

notaveis brasileiros era até mais reduzido o numero de preparatorios e <las di<>: 

ciplinas do curso secundaria. 

Entretanto, esse limitado nume1o de materias pmpedeuticas. estudada~ 1"''" 
systema parcellado, foi bastante para guiar-lhes o espirito e afeiçoar-lhes a intei

Jigencia nas lutas memoraveis em que posteriormente se empenharam na viela 

publica. 

Agora, porém, pretende-se impôr um novo e unico s~·stema, que tem todos 

os caracteres da rigidez germ::..nica. e a esse circulo de ferro, proprio do inferno 

dantesco, se devem submetter e adaptar todas as intelligencias juvenis! 

Entretanto, a intelligencia humana vne, de proximcr em proximo, da sandice 

á genialidade. 

Mas, não; todas as intelligencias, seja qual fôr o grão de sua CaiJacidacle, 

hão de se ajustar ao circulo irreduct!Yt>l que nós, legisladores, traçamos para illu

mlnar o esplrito nacional! 

Ouço dizer por ahi que isso é progresso na sciencia pedagogica. 

Em contraposição a esse presupposto, informa Henry Michel, em sua recente 

obra intitulada - L'enscignement eco>IclCtil'e, que em um inquerito parlamentar 

feito ba poucos annos enT Ft·ança, foram unanimes os depoimentos contra a exis

cia ãe um typo unico ele ensino. 

E' preciso quebrar a uniformidade elos Jyceus e elos collegios, clamavam. 

Que se me permitta a liberdade de lêr esse trecho da obra ele 1\Iichel: 

"Il faut briser l'uniformité clu type de nos lycées, rle nos colleges! Ces mots 

reviennent souvent dans Jes dépositions récueillies au cours de la récente enqutite 

parlementalre. Un ancien ministre de .l'Instt·uction Publique. l\L Raymond Poin

caré, a developpé cette thêse avec vigueur. Je crois blen, pour le· dire en passant, 
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C!U prémler auteur de cette ldée, comme de tant d'autres ldées fêcondes, dom 

les unes ont prévalu et les autres ont été bien à. tort écartées, est. :\f. Gréard. 

Sans aller jusqu'à soutenir que chaque région pourralt avoir son tYJ)e de 

lycée, son plan d'études, ses programmes, ce qui serait antlpathiqu á not•·e 

tempérament nation:.tl, et ne laisserait pas d'offrit· quelques inconvénient , je 

crols qu'il y a place au moins !)Our trois formes d'enseignement secondaire: le 

greco-latin, le classsique français, ·1e spécial." 

Eis ahi o que eu opponho aos que me julgam retrogradu por pug·n,Lr pela 

<lualidade de typos no ensino secundario. 

A variedade de systemas e o polymorphismo de regimens, longe de prejudi

carem a causa do ensino publico, servem-n'a muito melhor por consultar as diffe

renças sensíveis que se notam na capacidade mental dos estudantes. 

E o autor a que acabo de fazer remissão pondera que, sem ir ao ponto 

de sustentar que cada região poderia ter seu typo de lyceu, seu plano de estuilos 

e seus programmas, acredita que ha log-ar ao menos para tres fOrmas de ensino 

secundario: o greco-latino, o classico-f•·anc~z e o especial. 

' os Estados Unidos ainda mais numero os são os typos do ensino secun

darto. 

São n laveis sobretudo a extensão e a Clexibilidade dos programmas. 

egundo info.rmação de G. Compayré em sua obra sobre - O ensino secun

darlo nos Estados Unidos. - os rlirige11te,• do ensino sectmdario ame?'i.ccmo não 

sã~ q11e fazem a escolha ent1·e as cUve1·sa,s mntet·ias eLe qJLe se compõe o pt·o

Ul'omma escolm·; essa escolha são os almnnos qne têm a libenl.ade de jctze?·. 

Contentam-se em p'l'01J0?' aos alm11nos 11ma. gnmde va?·ieclal/e ele estudos, 

que, tomwlos em set< conjuncto, constituiriam tLma ·ve•·dadelnr en.cyclopeclia: o 

ahwwo, 1ulo podendo abraçm· lt<do, cleci{/.e-se, segundo sett gosto e st<as a{Jtidões. 

pot· taes e taes mate1·ías. 

Commenta Compayré: - Como estamos longe das ?'eg?·as mri/01'1nes e ty?·an

nlcas q1re presirlern na Em·o{Ja nos stttdos secmnda1'i{)8! 

E esse é o systema dos americanos nas high sehools, nos collegies e na3 
a.callemies. 

Na Inglaterra, não ha system>t nem programmas officiaes. O ensino é entre
gue aos particulares. 

O Governo não tem intervenção nas disciplinas escolares: fiscaliza apenas 
os exames. 

O Sa. MALAQUJAS GoNÇALVES: - Essa é que é a questão. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA - ... por interroedlo de pessoas idoneas e 
competentes. 

Entre nós, porém, quer se reduzir todos os reg[mens a um typo unico - o 

do Gymnasio Nacional - com a sua sobrecarga de matarias. 

Vou lêr 1\. Camara ... 

O SR. V ALOTS DFJ CASTRO: - Coro os exames parcellados não se dé. tambem 
a sobrecarga de materlas? 
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o SR. EsMEkALDINO BaNDEIRA: - No regimen dos exames parcellados, o 

numero de materras é inferior e o alumno t101m o direito de estudai-as durante 

o tempo que quizer. 

Pelo systema seri ado, elle tem de cursar seis annos, pelo m enos, as aulas 

do Gymnasio Nacional ou outro estabelecimento equiparado, onde deve estudar 

um grande numero ele materias, e nem todos têm os recursos para isso neces

sarios. 

Senhores, o r gimen seriado, como typo unico do ens ino secundaria, lon!l,"e 

de facilitai-o, embar aça-o. 

O Sn. PRrsco PARArso: - Não apo iado. 

o Sn. EsMEHALDJNO BANDEIRA: - Isto é uma verdade que empolga todas as 

O!l iniões. Nesse regimen o curso compõe-se ele seis annos com aulas numerosas 

a que devem assistir os estudantes, e um certo numero de faltas acarretà a 

per·da de um anno. 

Pergunto: todos os moços têm meios pecuniarios para dedicar· s is annos 

de sua vida exclusivamente ao estudo de materias preparatorias? 

O SR. VAI"OIS DE CASTRO: - Nem todos são a isso obrigados. 

O SR. PRrsco PARA ISO: - A taxa elas matriculas é insignificante. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEfRA: - Isso é um incidente da questão. V. li:x. 

não eleve fitai-a apenas de um lado, mas em todo o seu conjunto. 

A questão é esta: para que um estudante possa fazer o curso ser iado do 

Gymnasio Nacional precisa despender com isso seis annos de sua viela, e eu 

inquiro dos homens de bôa fê si todos os moços podem perder tantos annos 

com esse estudo. 

O Sn. SATYRO DTAS: -Perdem ou ganham? 

0 SR. ESMEHALDINO BANOETRA: - V. Ex. está fazendo um jogo ele palavras. 

Seis armos podem ser ganhos pelo estudante qu não se tem de preoccupar com 

os meios de prover á sua subsistencia; mas não por aqualle o .. lro que carece 

desses meios e que, portanto, não pOde empregar a sua actividade exclusiva

mente, durante tantos annos, no estudo do curso secundaria. 

O SR. SATYRO DIAS: - Pois então que se appliqt~e a outra cousa. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA: Mas então V. Ex. pOde soprepôr-se a 

minha vontade no que d i z respeito ao cultivo de meu espírito e ao modo de 

encaminhar a minha vida? 

POde V. Ex. impôr-me a maneira ele applicar a minha actividade? 

Não ha duvida; desde que nem todos podem dedicar-se exclusivamente, 

durante seis longos annos, ao estudo das disciplinas constitutivas do curso 

ser·iado, e uma vez que seja instituido em typo unico esse regimen, muitos 

moços que pocleriam estudar e preparar-se para os cursos superiores pelo sys

tema parcellaclo, ver·-se-hão forçados a abandonar ·os estudos. 

E, assim, o reg·imen seriado, em logar de propagar a instrucção, difficulla-a 

e, em muitos casos, impossibili ta-a. 

Isto é um facto que decorre natura !men te da imposição de um regtmen 

unico e inflexivel á instrucção secundaria, 
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Eu, porém, desejaria qu e aos typos .ex,istentes se accrescentassem dous, tres 

e mais ouuos; que se désse a cada individuo o direito de estuda r o que quiz sse, 

pelo systema que entendesse; que se lhe permittisse a f acu ldade de consultar 

exclusivamente a sua intelligencia e aptidão em m a teri a de ensino e instrucção, 

tal como se faz nos Estados U nidos, en:' qu~ o alumno por si só, ou aconselhado 

por seus mestres e assistido por seu pai, escolhe o programma que quer estudar 

c o cur so que deseja seguir. 

o mais que nesse assumpto se póde conceder ao Governo é o direito de exigir 

elo candidato á matricu la nos cursos officiaes o conhecimento de um certo 

numero de matarias, provado em exam e publico em que h a j a seri edade de p ro

cesso e idoneidade de examinadores. 

Cada um estude como quizer e aprend a como entender ... 

O SR. PRrsco PARAJSO: - Dessa liberdade é que vêm os nossos prejuízos. 

(Ha antros "1'c"·tes.) 

O SR. ESMERALDlNO · BANDEIRA: - O estudante póde f azer um bofn exam e 

pelo system a parcellado, sem, entr etanto, saber a m a teri a, dizem os illustres 

Deputados. 

Esse argumento prova de mais, pois o m esmo se póde dar com os exames 

pelo r egimen seriado. (A7JCwtes.) 

Não é possível discutir contra a e.v idencia dos factos. 

Mas deixemos essa questão. 

O SR. VALOIS DE CASTRO: - Mas essa questão é importante . Como é que um 

estu dante póde f a zer exam e ele phys ica ou chimica do 4° anno do Gymnasio si 

não tiver o curso completo de mathematica, dos primeiros an nos? 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA : - Senhores, não se concebe que a immora

liclade dos examinadores sej a tão g rande que os leve a approvar em exame de 

physica ou ch imica moços que não saibam m ath en1at ica. 

A discutir com abusos, então r enunciemos a todos os pl anos de ensino, por

que abusos se podem dar em todos elles, e, quanto mais rigorosa é uma lei, 

mais graves são as infracç:ões que contr a ella se commettem. 

VV. EEx. conhecem a. Histo t·i a Romana e sabem qu e, quando o Impet· io 

estava podre pela corrupção elos costumes, fo i publicada a l ei Julia el e adulte?"i is; 

e q ue r esultou dnhi ? 

Que as matronas romanas se foram inscr ever nos r egistros publicas el a pros

tituição para poderem praticai-a com toda a liberda de. 

Em materia de ensino, comó em tudo mais, só se deve exig ir o que é ju sto 

e razoavel. 

Esta accumu lação de materias e este exam e de madur eza elo curso elo 

Gymnasio Nacional é o que. conheço de mais prejudicia l ao ensino publico. 

O exame de madureza, in tituido e r egu l amentado por Benjamin Constant 

e m an tido no regulamento Epitacio Pessoa, é um verdadeiro flagello para 0 espt

ri to de nossos jovens patriclos. 

No r egimen CJ·eado por Benjamin Constant havia tres exames - o de suffi

Clencla, o final e o de madureza. 
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E, no regimen Epitacio, ·dous - o exame de promoção e o de madureza. 

Po>rgunto á Camara si em materia ele instrucção ha ou não dir ito adquirido 

e si um moço qu se submetteu a xame de uma disciplina e foi n ll e approvaclo 

se deve sujeitar ainda a um novo exame pat·a obter a mesma appro\·ação? 

Haciocinemos com calma e serenidade. 

Si um estudante prestou exame ele uma disciplina e foi nella approvado, 

por que motivo o havemos de d spojar de um direito adquirido, com a exig ncia 

de um outro exame em que se permitte até a reprovação? 

E que vem a ser esse exame ele madureza? 

Um accumulo ex traorclinario de mal rias em que o candidato tem ele ser 

examinado por lentes officiaes, lentes particulares e não sei mais que outra 

especie ele professores em progt·ammas por elles organizados. 

Com franqueza : qual ele nós, que fosse submetticlo a uma prO\'<l de tal natu

reza, não poderia ser reprovado? Seríamos. reprovados com clislincçüo. (Riso.) 

Bem sei que essas ma lerias são distribui elas m um curso de seis annos; 

mas tamb m ninguem ignot·a que cada anno desse curso tem uma sobrecarga 

de disciplinas que não permilte ao respectivo alumno applicar-se a outros estudos. 

De modo que, no sexto anno, o estudante pócle conservar em memoria os 

princtptos geraes ele todas as ma terias elos annos anteriores; mas as pat·ticula·

riclades e os detalhe , esses, si não se acham ele todo esquecidos, estão muito 

apagados pelo tempo, e justamente nesses detalhes e nessas particuaridades é 

que podem o capt·icho, a vaidade e a pt·evenção elos xaminaclorc& fun lamentar 

a repro\'ação elo estudante. 

Antes de preparat·mos alumnos para os exames ele madureza, devemos cuidar 

em formar os lentes. 

Por que condemnam os exames parcellaclos? 

Por causa dos escanclalos que nelles se praticam. 

E quem são <13 responsaveis por taes escandalos? 

São o~ lentes. 

Logo, clevet11os primeiro cuidar dos lentes - para depois prepararmos os 

alumnos. 

Chamo agora a attenção ela amara para o programma que se quer erigir 

em tyvo unico para o curso secundario. E' o programma do Qymnasio Nacional. 

Vejam-se ahi, por exemplo, as materias exigidas para o 4° anno desse 

cu rso: 

"Trigonometria, geometria, algebra, portuguez, francez, desenho, inglez, alie

mão, latim, grego e historia." 

O R. PRrsco PARAISO: - Depois de jã ter cursado esgas materias. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Xão Se trata de saber si O alumno lerá 

ou não estudado noções ele parte destas matet·ias nos annos n ter i ores. 

O que se trata de indagar é, antes ele tudo, a possibilidade material de 

estudar um adolescente tantas disciplinas em um anno só de seu curso ! 

Qual a consequencia desse regimen? 
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sando, entretanto, de uma pilheria para ,o estudante vadio, o qual irá procurar 

num bom empenho o preparo que lhe f a lta para a approvação. 

O SR. PRISCO PARAlSO: - V. Ex. está se referindo a um m a l que ex iste no 

programrna, a sobrecarga intellectual ; mas não atacando o r egimen gyn1JHtsial, 

que n ão tem esse accumulo de materias. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Já es tudei a ques t ão sob esse aspecto ; 

agor a estou encarando-a sob outro ponto de vista. E n isto sou coherente, por

que defendendo o projecto do illustre D eputado Sr. Manoel Fulgencio, combato 

implicitamente o exame de madureza. (A1JCt?"tes.) Pobre instrucção publica! 

h' secular a lula em que ell a serve de objecto; e sobre a m ais deli<:acla. 

materia prima que eu conheço - a m entalidade ele nossos jovens e am ados 

patrícios - é que, tnuitas vezes, mãoH inh:lbeis vão [a7. r suas audaciosas expe

riencias! 

U m a espec ie de ani111a vilis em que se permiltem lodos os ensaios e lodas 

as tentativas! 

Que va lem programmas, Ceilos, aliás, sem atlenção á capacid ade dos diver

sos estud antes, si não h ou ve1· idoneidade e competencia por parte dos encarre

gados de sua execução? 

Nada valerão sem isso. 

Si é considera,•el, como acabei de demonstrar, o numero de m aterias que 

se ex igem no 4• anno do Gymnasio Nacional, a inda mais considerave l , um ver

dadeiro despropos i to, é o numero de disciplinas de que se compõe o sexto anno 

desse instituto. 

Calha perfeitamente na hypolhese a observação de Michel sobre o ensino 

ministrado nos lyceus de França - os programmas são muito carregados e 

essa sobrecarga compromette a obra para a qual se trabalha: a educação do 

espiri to. 

E é justamente isso o que se pôde dizer do regimen seriado en tre nós: o 

accumulo de materias impossibilita um estudo seria e proveitoso. 

O SR. EUGENIO T OU[\TNR O: - Com os exam es parcellados não se dá o m esmo 

accumulo de m a terias? 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA : - V. Ex. não sabe que nos exames parcel-

lados é inferior o numero de preparatorios? 

UM SR. DEJ>UTADO: - Não ha tal. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - lsto é uma simples questão de !t' r a l e i. 

O SR. VALOTS D~~ CASTRO: - Apenas não h a o grego. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Sim, para o CUl'SO de Direito, por exemplo, 

não l1a o grego, o desenho, a !itter atura e são facultativos n inglez ou o a llem ão. 

Só ahi estão quatro materias. (~lpcwtes.) 

Diz-se, porém, que o projecto elo S•·. Manoel Fulgencio é il!og ico e contr a-

dictorio a seu respeito se exp1·ime, por este modo, o talentoso Relator do pn r e-

cer da ommissão de Instrucção Publica, Sr. Sâ. Peixoto: 

"Assim expos ta a questão. a incoher encla do projecto é m anifest a e ~te 

dilemma se Impõe : 
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O regimen de exames por série e cl madureza, instituído pela reform!). de 

1890, é bom ou mão. 

Si é bom, não ha razão para que se o prolelle ainda por mais tempo, sob 

0 fundamento ele interesses pessoaes. 

Por mais respe i ta v eis que sejam estes, não devem ser considerados, tJ·atan

clo-se ·le instrucção publica. 

Si é mão, em Jogar ele adiamento, eleve-se cuidar ele modificai-o. 

Nesses termos, pensa a Commissão que o projecto do Sr. Deputado 1\Ia noel 

Fulgencio não pôde ser approvado." 

Eu não acceilo as alternativas lembradas comu as verdades oppostas ele 

um dilemma. 

Dous regimens que coexistem podem ser bons sob pontos de vista cliffe

rentes. 

Não basta saber si uma reforma que se projecta é bõa ou má em si: urge 

verificar si é conveniente e pôde_ aproveitar áquelles a quem ella vai se applicar. 

Para um moço de intelligencia e ele recursos, é bom o regimen variado climi

nu iclo em todo caso o numero de disciplinas que ora se exig m no Gymnasio 

."\acionai ; mas, para um estudante pobre e m cliocre, é incontestavelmente mão. 

E eu já me referi ao systema de ensino praticado nos Estados Usiclos, m 

que diversos lYI os coexistem sem que ninguem haja articulado contra elles a 

pêcha de contraclicção ou incoherenc ia. 

Refer i tam.bem as pal avras ele Michel, em que elle pugna pela adopção 

simultanea de tres regimens pelo m.enos. 

Deve, pois, ao )ado do regimen parcellado, existir o systema seriado, com

pos to este, porém, ele um numero racional de materias. 

Além disto, a Camara está trabalhada por num erosos p•·ojectos sobrl3 o 

ensino integral e instituição do curso universilario. 

Resolva primeiro a amara sobre esses projeclos para evitar que clent ro 

em pouco tenhamos de modificar a reforma do ensino secundario, que ora se 

discute. 

O Sn. V Ar.ors DE CASTRO: - Vamo- votar af inal um projecto antagonico do 

ensino. E' o que V. Ex. quer. 

O SR. E:lMERAl"DJNO BANDHlRA: - O que eu qu ero ê manter o stcttu quo. 

Já disse que, vindo occupa1·-me elo assumpto em cl ebal e, não trazia em uma 

elas mãos mais um projecto sol re in lrucção publica. 

Tantos já são os p1·ojeclos apresentados qu e afinal el e contas não se r efo rma 

causa alg·un1a. 

O que, porém, não eleve continuar é esse estado el e vacillação e incerteza tJUe 

paira sobr e o ensino secundaria entre nós. 

Por isso é que voto em favor elo projecto do Sr. Manoel Fulgenc'o. 

O SH. VALms DE CASTRO: - Mas este tambem modifica. 

O SR. EsMURALDJNO BANDmiRA : - Como modifica, si ape·,as clel<.. mir P a 

conservação do que existe? 
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SI conservar é- o mesmo ·que modificaor, então eu jâ. perdi· a noção desses 

termos. 

0 SR. V ALOIS DE CASTRO dâ. um aparte. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Actualmente existem dous systemas - o 

parcellaclo e o seriado, um ao lado elo outro, e eu, como o illustre Deputado 

por l\iinas, não proponho alteração alguma nesse sentido. 

Com relação ao exame . de madureza nos moldes creaclos pelo decreto de 

1890, as continuas prorogações do prazo pa ra sua execução bem mostram que 

todos temem as violencias e os abusos a que se pôde prestar. 

Senhores, ha mais de um seculo decorrido, na grande epoca da Revolução 

Franceza, que uma palavra, forte de eloquencia e de verdade, se fez ouvir 

triumphante sobre o assumpto de que ora nos occupamos. 

Em 19 Frimario, segundo anno da Republica (1793), assim se externava 

Thibaucleau, em plena Convenção: 

"Abanclonez tout à l'influ ence de la liberté, à. l'émulation et â. la concur

rence, craignez d'étouffer l'essor clu génie par des réglements, ou d'en ralentir 

les progrés en le mettant en tutelle sous Ia ferule cl'une corporatlon de pecla

gogues, à qui vous auriez donné, pour ainsi dire, !e privilêge exdusif de la 

pensée, la régie eles progrés de l' esprit humai n, l'entreprlse clu perfectionsenment 

de la raison national e; qui repousserait toutes \es vérités et Jes découvertes 

que n'auraient pas pris naissance dans sons sein, car l'aristrocratie et -l'intole

rance se glissent bientôt clan toutes les corporations.; qui exercerait une influence 

dangereuse sur la confection eles !ois, leur exêcu tion, leur interpretation, sur les 

êlections; qui dicterait la pensée publique et administrerait l'opinion." 

Eis a hi como se expr ime o Conde de Thibaudeau: nada de officialização 

do ens ino. Nessa materia seja tudo entregue á liberdade, á emulação e â. concur
rencia. 

Mas nós, homens da actualidade brasileira, que já não podemos requer er 

habe(IS-C01'1111S, por isso que não temos a propriedade elo corpo, uma vez que 

todos somos obrigados a entregai-o â. vaccinação anti-variolica, não teremos 

tambem o habeas-(11~imnm, porquanto o nosso espírito deverâ. se adaptar a um 
programma de ensino, unico e official. 

Como os homens de 1904 se mostram inferiores aos de 1789 ! 

As palavras que acabo de lêr seriam um lampejo de genio ou as allucinaçôes 
de um revolucionaria ? 

Seja o que fôr, o que é facto é que essa liberdade de ensino se pratica hoje 
mesmo na Inglaterra. 

UM SR. DEPUTADO: - Na França absolutamente não ha liberdade de ensino: 

vejam-se os factos que alli se estão passando, factos da historia contemporanea. 

Por consegiJinte, a FranGa ele 1904 está muito atraz da França de 1789. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - V. Ex. disse uma grande verdade, r. ma 

triste verdade historica! A França de 1904 não é a França elos Dantons, elos 

C. Desmoulins, dos Herault de Séchelles e tantos outros ... 
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A França de 1904 ha muito que foi levada para traz pelo genio funesto 

de Na'Poleão, que transformou a nação em um regimento e com elle emprehendeu 

a guerrn de conquista. 

Si a França actual respeitasse a obra da Revolução, certo que lá não estaria 

agora ·a apavorar ás classes dirigentes o punhal dos anarchistas. 

orno disse antes, na Inglaterra se pratica integralmente a doutrina defen

dida por Thibaudeq.u . Attencla a Camara: 

"O ensino na inglaterra é livre . Ó Estado não intervêm directamente na 

organização elo ensino primaria; limita-se a estimular os esforços feitos pelos 

particulares em vista de propagar a instrucção, e sobreh•do para fazel-a pene

trar na classe operaria e pobre. 

Cada anno· o Parlamento vota para este fim um credito cujo emprego é 

confiado a uma comrnissão especial do Conselho Privado (Commitee o! 1n-ivy 

council on ed~tcation) que faz o papel de ministerio da instrucção publica." 

Eis, como, a meu vêr, se deveria praticar o ensino em geral. 

Entre nós, porém, o espir ito do adolescente não lhe pertence, nem siqucr 

pertence ao proprio pae ! 

O seu espirito pertence exclusivamente aos caprichos elos l egisl ador es e ás 

vio lenclas ela administração; ele mopo que ninguem poderá educar o seu filho 

con forme os desejos e a aptidão cl'este. 

0 SR. V ALOlS DE CASTRO dá um aparte. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Si eu tivesse de apr esentar um projecto 

a esse respeito, instituiria a liber.clade elo ensino, limitando toda a acção do 

Governo a uma fiscalização moralizada no processo dos exames dos cursos 

secundaria e superior. 

Era o que eu tinha a dizer para justificar o meu voto em favor do projecto 

em debate. 

1 ão disponho de tempo para occupar assiduamente a tribuna da Camara 

e instruir-me com os ensinamentos de meus collegas: a minha profissão muitas 

vezes me priva deese prazer. 

A'quelles que se der am ao incommodo de ouvir-me (não a1Joiaclos), creio 

ter demonstrado: 1°, que não procede a censura. contra a dualidade elo regimen 

de ensino e de exames; 2°, que os males attribu idos ao regimen parcellado não 

provêm do regimen em si, mas justamente elo falseamento de sua execução ; 3°, que 

ha sobrec.arga de materias ex ig idas nos programmas officiaes, mesmo no sys

tema parcellado. 

O SR. VAI"OIS DE CASTRO : - Nesse ponto stou de accõrdo com V. Ex. 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA: - Embora meno•· o numero de disciplinas 

exigidas nesse systema elo que no regimen seriàdo, comtudo ainda ê elle consi

deravel. 

Assim é que, por exemplo, para a mat•·icula nas Faculrlacles de Direito são 

n cessarias os exames ele reze materias pelo systema parcellado. oo pa~so CIUO 

Q çursc;> s~riarlo elo GY!llnasio Naçion~l c mpõP-se de cle?.en(,lve disciplinas. 
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Convenho em que se õeve melhorar o que existe, exigindo-se mais seriedade 

no processo ele exames. 
Evite-se, porém, e systematicamente, esse accumulo enorme de materias e 

permitta-se aos paes o direito de consultar a aptidão e a capacidade dos pro

prios filhos a respeito de sua educação. 
Voto, Sr. Presid ente, em favor do projecto em discussão, porque o julgo 

benefico para o ensino publico. 
Tenho dito. (Muito bew >. >1Wilo bem. O o1·aclo1· é ounop?·Lmentaao jJOI' toclo~ 

os De7nttaclos 1n·esentes.) 
Fíca adiad~ a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Neiva: - E1·at in fatis, diz o orador ao iniciar o seu discurso, que 

devia fallar hoje. 
Adiada a discussão do projecto da Rec ita, sobre o qual pretendia adduzir 

algumas consirlerações. não acreditava poder discutir o projecto em debate, por 

isso que o precedia na ordem dos trabalhos o que se occupa da organi zação da 

justiça local do Districto Federal ! 
Vae longa a historia desse projecto, entretanto, mal cogitava de tratar dessa 

maleria, mais debatida que a vaccinação a pulso e que a liberdade do ventre. 

Foi uma surpresa que o não surprehendeu, porque estamos em um paiz de sur

presas! 

Allude ao Sr. Mello Mattos, de quem diz que, si não é um feiticeiro, sabe 

a.ttrahir, e, como bom catholico, é homem que muito reza e com isso conseguiu 

que o projecto terminasse sua marcha na Camara de um modo inesperado e 

surprehendente! Diz que aquelle Deputado é attrahente; não devora. porém, 

os collegas que att.rahe: agrada-lhes, festeja-os, sedul-os, e com isso tem feito 

cousas mirabolantes! Si dependesse do orador, o nobre Deputado pelo Districto 

Federal seria o leacler ela Camara, pois S. Ex. é um verdadeiro Czar, mas da 

paz, antes da guerra. Não é o homem do Oriente xtremo, é o principio pacifico 

de Haya. Admira e aprecia os meneios diplomaticos ele S. Ex.. agora ainda 

mais homem de parlamento, parlamentarista tambem. S. Er. foi tal ha.clo para 

lcaclerar, neologismo anglo-brasileo d que se escusa. Compara os esforços elo 

Sr. General assiano com as felicidades do Sr. Mello Mattos e d iz que este é 

mais venturoso. Aquelle, na hora das votações, geme, mexe-se, encaminha e faz 

votar como deseja o GoYerno, que não quer cousa diversa do que quer a 
Patria . .. 

Em questões dessas, porém, chefe é o S1·. l\Iello 1\fattos, os oo e os 1tn cles

apparecem e cedem o passo â. Oyama, a S. Ex. que é o marechal invicto. R'itorna, 
vinci.to1·e! 
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Com surpreza do orador e com grande vantagem para a P a tria, para a 

jurisprudencia e para uma dezena de candidatos a distribuírem justiça às m an

cheias, na ausencia de S. Ex.,. por um processo extraordinario , con segu e o nobre 

Deputado encerrar o debate! 

Dá, por isso. a o distincto bahiano, os parabens m ais sinceros e enthu siastas. 

A apartes dos Srs. Moreira Alves e Affonso Costa, responde que a surpresa 

do encerramento foi geral , e a prova é qu e inquit·em si o orador está a discutir 

a reforma judiciaria. 

A aparte do Sr. Curvello Cavalcanti, que indagava si o projecto ele r eforma 

judiciaria fôra encerrado, r esponde que tambem é S. Ex. um elos surpresos a 

que a surpresa foi gen eralíssim a. 

Venceu o Oyama. Le combat cessa tau te d e comlmttants. 

Prevaleceu a opinião cza1·ina; não ha mais discussão. 

Felicita os apoligistas el a reforma, o Governo que a queri a, o Senado que 

a r em etteu, a Commissão de Legislação qu e opinou, e especialmente essa l egião 

ele clistinctos bachareis que, cansa dos ele uma advocacia exhaustiva, procuram 

demonstrar o seu amor á venda da Deusa, dando justiça a mancheias com os 

devidos pesos e m edidas. (Hilariclacle.) 

Dá para bens aos vencedores, elle, vencido, porque não conta ndo com o debate, 

foi sur:,reh enclido com essa sHrp1·esa g e1·c•l. (R·iso.) 

Veiu â tribuna discutir outro projecto sem t er apontamentos, sem ter n 

suggestão ele argumentos por qualqu er es men• ldino collega que o auxiliasse a 

sustentar a doutrina contida no m esmo projec to. 

A um aparte elo Sr. Moreira AÍves responde que são já tão fracas suas idéas 

que jâ nem idéas p a r ecem ! 

Refere o caso elo a lfa ia t e il:fi! ictéc•s, a quem o Presidente ela sua então pro

v íncia natal, ao tomar m edida de uma roupa e ouvir-lhe interminavel prosa, 

dissera: "V. tem mil iclécLs, mas eu só quero "'"'"' 1/leclicla . . , (Riso . ) 

V ê a Camara. diz o orador, que, si aquell e alfáiate póde ter mil , S. E x. pód<~ 

ter tambem muitas idêas, a inda que não valham uma de uma grande pensador . 

Confessa qu e nesses dez annos ele parlamento tem aprendido alguma cousa; 

m as sem notas é clifficll system a tizar um discurso. E' pelo projecto por

que reconhece que homens notaveis na Camara n ã.o foram madn1·os, i sto é. não 

estudaram pelo r egimen da m a dureza. 

Convém qu e a facecia , que tinha a sua razão el e ser, cecla fc g r avidade do 

assumpto e por i sso vae encara r a questão com certa seriedade, m esmo porque 

a presenç;a do !Ilustre l eccc~e1· lhe é incentivo, quando na tribuna, desde que não 

se trate ele assumpto orçamentario, occasião em que S. Ex .. ele olhar aquil ino, 

domina _a planície. sem alluclir à Montanha que relembra acção revolucionaria 

idéa infeliz, quando se reunem as forças nos quarteis! 

Alluclindo a um aparte elo Sr. Affonso Costa, r epete os dizeres elo poeta; 

"Poetas por poetas sejam lidos, 

Poetas por poetas entendidos." 
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E passa a encarar a questão sob o prisma das conveniencias sociaes. 

Sustenta a inconveniencia da madureza compuisoria; é de opinião que o 

exame de madureza devia ser facultativo, especialmente porque os pobres, os 

que residem fóra das capitaes e que têm o seu curso modesto e modestamente 

aprendido não podem preencher essa exigencia do projecto. 

Um pouco de portuguez, arithmetica, geographia e francez, especialmente 

essa iingua, porque o f!·ancezismo impera, bastam a quem aspire a uma vida 

do trabalho modesto; entretanto, não pôde fazer exame: é preciso que estude 

todas as disciplinas! E não basta que o individuo saiba, é condição o exame, 

tanto que se não pergunta si o individuo sabe. mas se tem exame; e o exame 

é a prova; até para carteiro dos orreios h a concurso e são exigidos prepara

torto . 

Essas pelas, esses entr aves que se vão creando ã. cultura inteilectual, parece

lhe, aberram da icléa de liberdade congenita ã. concepção ela Republica. 

Longe ·de clesfraldar-se a bandeira da liberdade do ensino, da liberdade social, 

da liberdade profissional, sente-se cada vez mais imperar o regimen do Conde 

elo Lippe! 

Embora conservador e, por isso, querendo que os preceitos da ordem preva

lecessem sobre os da liberdade, não deixava de te1· os s us enthusi asmos pela liber

d!lde; por isso disse: " Vindo a Republica, ha de predominar o principio da liberdacle." 

i\Ias, si ha liberdade nesta asa, por exemplo, para arcarmos contra a vontade do 

chefe supremo; si ha liberdade nesta Casa para votarmos sem saber como é que o 

Executivo determina; si ha liberdade nesta asa para mandarmos dizer ao 

Governo: "A Camara elos Deputados Legislativa, a fiel representante do povo, 

pensa. nesta questão, deste modo" e o leacle1· levar esta. opinião e procurar ele lá, 

então, trazer a opinião governamental , para, accórde comnosco, entrar-se em um 

meio de chegar a resultado de que não se origine um conflicto; pois bem. si eu 

reconheço que ha essa iib rdade neste Parlamento e que nós é que enviamos, 

por meio elo nosso plenipotencial'io, as nosas opiniões ás summi l ades que tempo

rariamente occupam esta levada posição executante e executiva; pois bem, si 

h a esta liberdade aqui, no mais e i la vai cahindo extraordinariamente ... 

As tendencias são anti-liberaes, as tend nelas são regressistas, são retrogra

das: nós estamo· caminhando em uma marcha para idéas em nome das quaes. 

jâ. não digo os republicanos. mas os liberaes acleantaclos combatiam até com as 

ain1as nas mãos. 

E' um autocratismo pasmoso! 

R spondendo a diversos apartes do Sr. Pereira Lima, diz o orador que justa

mento o que pretenderia demonstrar é que, ele cada vez que a liberdade soffre, 

o Governo perderia no seu prestigio, si é possiv i que o Governo perca ... 

Si o orador eSti\•esse ainda em tempo de aprender, como ainda se commove 

ante a eloquencia, iria pedir liçt3es, por exemplo, ao talento brilhante de um David 

ampista em phrase menos tersa embora, embora meno~< attico, sem as iiiumi-

nuras da critica fina. mas caustica, no fundo, desenvolveria todas essas scenas 

em que a liberdade parlamentar, jucliciaria, CiYiC<l. tem sidQ atacada, e bu» ari~ 
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recursos, notas, estatísticas, transcripções para demonstrar que o proprio Poder 

Judiciario tem desfallecido ao peso da cruz sobre que verga, e que a segurança 

publica não deixa por vezes de periclitar, embora os Argos incansaveis. Infeliz

mente já não está em tempo de aprender; as lições cahiriam no seu espír ito como 

a chuva no' azulejo: corre e nada fica! 

Ao aparte do Sr. Cassiano do Nascimento, que inquire si tudo isto é sobre 

exames parcellados, o orador diz que são questões parcelladas, e o orador e~tá 

attendendo a essa parcella, que não é de somenos importancia. 

A proposito de lilberdade, o orador, vivamente aparteado pelos Srs. Moreira 

Alves e Cassiano do Nascimento, pede liberdade para concluir, pois , deseja dar 

Jogar a que se encerre o debate sobre o projecto que marca uma pensão para a 

viuva do notavel brasileiro o Sr. Conselheiro Silveira Martins, cuja apologia faz, 

que prestou serviços tambem ao Lyceu de Artes e Officios, e que principalmente 

estremecia pelo seu Rio Grande do Sul , que certo sentia por elle o que o orador 

sente por sua amada Bahia, pelo que muito se engrandecia. em seu espirito. 

Voltando ao que se debate, cliz notar que todas as tendencias lhe · pareceram 

ser ele obstar a que os pobres e os pequenos gozem elas vantagens elo ensino. Por 

isso é que pensa, como o !Ilustre Sr. Esmeraldino Bandeira, que o ensino deve 

ser facu ltativo. 

Foi o que f~z com um filho: matriculou-o no Gyninasio para que se bacha

relasse em lettras, fazendo as sêries exigidas. Que elle ao menos fosse bacharel 

do Gymnasio, já que o pae nem preparatorios conseguira prestar, mesmo parcel

laclos. Imagine-se, porém, que não pudesse continuar aqui e se tivesse de mudar 

para Uberaba ou para o pl analto celebre, que será a futdra Capital, sem Querer 

penetrar nas searas do Sr. Ministro da Fazenda. 

Seria justo que fosse o .filho prejudicado pelas necessidades do pae? 

A opinião do orador não é nova. Já a Revista elos Dous -~[mulas a expendeu 

em 1896. E esda revista tem fóros de ciclade sobre qualquer assumpto. Foi á sua 

leitura que se entregou um grande politico do , Imperio, quando se cansou de 

outras leituras. 

Nem só dessa opinião se valerá. 

Acho que o ens ino secundario eleve assimila1·-se ao organismo popular, e 

nos Estados Unidos (sempre tão lembrados) é o pensar dominante e c ita a res

peito a opinião de Buisson; e bem assim a de Gobat sobre o ensino na Suissa, 

onde o secundario é quasi tão popular como o primario. 

Não precisa ir tão longe; temos aqui exper iencias fall azes e basta lembrar 

o Rio Grande do Norte, e recordar a opinião abalisacla do illustre bahiano que 

se consagrou ao ens ino elo povo fluminense, onde sua memoria é abenGoada 
Ayclano de . lmeicla. (A7JOiculos.) 

Concluindo, diz que, sendo um espirito ele paz, de ordem e de accommodações, 

pensa que se deve procurar um accôrdo entre os partidarios dos exames parcel
lados e os que pedem o exame de madureza. 

Cita o exemplo da Escola Polytechnica e pergunta por que se não permittirá 

que um estudante de preparatorios que tenha comegado a fazer os seus exames 
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pelo regimen parcellado possa concluil-os pelo mesmo systema, marc3.ndo-se-lhe 

um prazo improrogavel de dous ou tres annos. 

A idêa que tinha a apresentar é esta: a cada alnmno se deve permittir que 

termine os seus exames pelo mesmo systerna por qu os encetou, e isso deixa1·á 

exarado em emenda opportunamente. 

Ahi termina as suas observações, satisfazendo os intuitos ela Mesa e de toda 

a Camara, que tem pressa ele vêr decidida esta idéa fulgente - que passou pelo 

espírito do honrado Sr. Manoe l Fulgencio. (Mnito be111 ,· mu·ito úe111. O onu~or é 

felicitado.) 

O S r. Sá Peixoto confessa que usa da palavra ZJI'o Jonnulct. fo1·çado pela 

<:ircumstancia de ter sido o relator do parecer. 

Não sente o menor fenthusiasmo ao tomar parte neste dzbate, porque não 

tem mn.is illusões. Sabe que seria inutil o seu esforço em demonstrar a incon

ypr.iencia do projecto. 

A boffreguidão com que, repetidas vezes, foi reclamada a inclusão do pro

jeclo na ordem elo dia, insistindo-se para que a Commi são désse o seu parecer 

no mais breve prazo possível, a declaração feita na franqueza e intimidade da 

s.da do café de que era indifferente que o parecer fosse favo_raYel ou contra

rio. comtanto que não houvesse demora. mostram claramente que o projectu 

será ''ictorioso. 

0 SR. BRICIO FILHO; - Como ê de justiça. 

O Sn. SÃ Pl1IXOTO: - :r-.·ão se pedi o á Commissão estudo ; não se pedio que 

Que esclarecesse a Camnra sobre as vantagens ou desvantagens do projecto; pe

dio-se nnicamente, ou melhor. exigio-se que fosse prompta em aviar o par cer. 

O orador, ctue achou incoherente o projecto acceitando a reforma de 1890 

e prorogando por mais f}uatro annos ainda o prazo para prestação de exames 

iútrcellados, folga em reconhecer que, ao menos, neste ponto ha coherencia. 

Nos actuaes exames de preparatorios, cuja manutenção se propõe. ainda 

qu~ temporariamente, obedece-se á preoccupação exclust\·a, absorvente de brevi 

dade na conf]uista do certificado. que abre as portas das academias, pouco im 

portando que o ~.lumno saiba ou não as ma terias necessarias para a matricula. 

As im tamhem, quanto ao projecto, não se fazia questão de estudo, mas de 

1 1 essa no preenchimento da fo,·malidade regimental que devia permittir o seu 

i 'l.."resso na ordem do dia dos lraballlos da Camara. 

Não p relerá, pois. o seu tempo em discutir qual a melhor organização do 

ensino . ecunc1ario. assumpto que, aliás, parece-lhe impertinenL no momento. 

s,. ,·eio ã tribuna. foi para que o seu silencio não pudesse ser interpretado como 

rPpndio ás opiniões emittidas no parecer. 

A isto obrigava-o tambem a deferencia que deYe aos illush·es representan

t<'~ elos F..staclos de Pernambuco e da Bahia. Este, habil. maneiroso, concilia

dor. eS!lirito eminentem nte pratico ... 

SR. NFJWA:- Agradecido a V. Ex. 
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0 Sr<. SÁ PEIXOTO - . uepois ele nos haver deliciado, cerca de um"' hor'"'• 

e:om a sua pa lavr·a fluente e cheia de ve1·ve, sugger io afinal um a lvitre, que o 

orador talvez venha a acceitar, com modificação, em dese ·pero de causa, para 

L\''tar :'lla l maior. 

Aquelle, com brilhanti smo e eloquencia, que a Camara está hab i tuada a ad

mh·ar, proferiu formidavel defesa ao projeeto em debate . O orador pede, entre

tanto, venha para d ;zar que S. Ex. confundiu pro~rammas ele ensino, ensino llvr·,• . 

c.Hn 0l'~an izaçft.o do ensino, rcg imen de estudo, quando invocou o exemplo dn 

H epuLJ;ca Norte-/cmericana, que, en tr·e parenthesis, não é um bom mocl lo. 

Pa2·a estabel ecer a prefere:1cia entr e regimen de exames pareellados e serla

C!OR o que importa saber não ê se o numer·o das materhts de que se compõe 

cnrso gymnasial é excessivo ou não . 

JO::ste mal pôde dar-se tanto em um r egimen como no outr·o. 

Tão pouco considera de gran d e valia o argumento de que em lodos os pro

Pessos ·Je exame são possíveis approvações escandalosas, por· effe i to do acaso, 

dP abusos ou de empe nhos. Se não ha instituição humana que não se JH'este ll. 

torrupção e ao abuso, não se eleve conc luir dahi que o l egisl ador· r·uze os br,t

ço~ e não procure cohibil-os. 

Não se <leve conclui r igualmente qu e um processo não os facilite mais do 

qud outro. 

A e~'se respeito, a reforma de 1890, em que o :.tlumno passa por pr·ovas suc

cessivas ela mesma materi~. não t em e confronto com o r·eg imen dos exames lso

!a dos de preparatorios . 

Abandonará, porêm, este assumpto, porque o projecto não prefer·e um syste 

ma: aceeita simul taneamente os dous regimens, e da ligação desses regimens re

milt.:t u1na verdadeira balburdja, a maior anarchia. 

O SH. AFFONso COSTA: - Apoiado. E' o que se vê actualmente. 

O SR. SÁ PEIXOTO: - A reforma de 1890 deixa ele produzir os beneficios e~

perados, uma vez que não ê applicac1a inteiramente. Aggravam-se os males do 

regrmen ele exames parcellados, porque as bancas examinadoras tornam-se na

turalmer.te benevolas Pro demasia com o fim de não prejudicar alumnos que já 

passaram am um prep"'.ratorio ou em mais de um. 

0 SR. AFFONso CoST>'.: - Tornam-se até escandalosas. 

O R . SÁ PEIX(!TO pensa que seri"' mais coherente que aquelles que não e~

tão satisfeitos com a r·eforma de 18~0 procurassem, ele vez, modificai-a, ou en

tãc., que se a adopt."'.sse, que se a experimentasse, qu e se visse quaes os bener!

ci<>:; QU•! ella poderá produzir. 

Corno quer que seja, Sr. Presidente, esta quPstão tem apaixonado a ('amara 

e em torno de lia pullulam muitos interesses. 

_ ·ão ha quem tenha a menor duvida de qu e o projecto será approvado, 

De\'e, porém, dizer, em defesa ela Commissão, tantas vezes aqui censurada no PX

pedlente, que absolutamente não ha, de sua parte, o desejo de prejudicar estu

dantes. O que tem feito e procura fazer a Commlssão é zelar as convenlencias 

do ensino; e, quando, por acaso, os interesses dos estudantes collldem com as 
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conveniencias do ensino, é natural que a Comm issão prefi1·a estas ãquelles. 

(11111ito bem. ) 

Kão est á., porém, a Commissão longe de accei taJ: o a lvitre do illustre Depu

tr. do pela Bahia, não pela fôrma tão lata por qu e S. Ex. o apresentou, mas com 

modificaçõP.s, concil i a ndo m elhor os inter esses dos estudantes com as conven ien

C';a_, do ensino, de que o p1·ojecto descu1·a por compl eto. (Mnilo b.e111; mnito bem.) 

O Sr. Bricio Filho : - Sr. Presid nte, são breves as consider ações que 

teu h .> a fazer r ela tivam ent e a est e projecto. 

Ao assomnr á tribuna, sou forçado a analysar a ordem do dia e a notar que 

(;Stamos ài~cutindo este projecto - ê uma declaração nos moldes de La Palice, 

mas tem lodo o cabimento - em virtude do encerramento da discussão do pro· 

j ecto anteriormen t e collocaclo na ordem do dia. 

Ora, es te é o que t r ata da reforma judiciaria, a cujo encerramento acabamo~ 

du assi:,:tir. Seja-me permittido, antes de entrar propriamente em materia, dei· 

xer ne;;ta tribuna o meu sentimento el e ex tranh eza pelo que se passou com r e

lação a uma fJroposiçõ.o tlo importante . 

Sr. Presiden t e, V . Ex. e a Casa devem esta r l embrados de que o debate 

J tan tido contr'l o proj ec to, durante alguns dias, foi tremendo. Assumo a r es

J•C nsabiliclade el e ter siuo o iniciador elo me~mo debate ; e o f i z só para que uma 

m ateria importante não se encerrasse sem que houvesse qu em fallasse da tri

buna ua Camara. 

A impugnaç~o elo parecer, St·. Pres idente, fo i l evanta da j á debaixo elo 

ponto .~e vista r egimental, j á do ponto el e vista constitucional . Assignalamos 

o facto õe (JU P todos os oradores combateram o parecer; não houve uma voz em 

defesa, não houve um movimento no sentido ele apoio elo trabalho ela illu tra

ria Com missão. 

Entr0tanto, depois el e um t al a taqu e, nós assistimos hoje a esta si tuação, 

que n oFt el eve compung·Lr e contri ta r: ouvin1os V. Ex. annunciar a discussão 

do projec;to e elo parecer, e nen hum Deputado, n enhum m embro ela Commissão 

de Constituição "' Justiça· ousou l evanta1·-se pa,-a defender <tquella obt·a tão ata

C!' da, tão impugn::tda.! 

J'oder-se-ha all egar que os discursos pronuncia dos não t êm valor, não calam 

. no espirito da Camara; pó de ser assim, Sr. Presidente, com. r elação á parte qu e 

cab ê ao humilde orador qu e n este instante occupa a attenção da Casa (não 

U7JO i ados), mas não SE' póde dizer o mesmo ém r elação aos outros, entt·e os quaes 

figuram al "uns que sd.o ·profissionaes, muitos qu e são versa dos n a especialidade 

e tt·ouxna m 1l discussão os fructos de sua experi enc ia, ele seu saber, e de sua 

pratica. 

Não live1·am r esposta. A conclusão a tirar é que : ou a Commissão não teve 

!'.r~um en tos para rebater as considerações a clduzidas con tra o parecer, não t eve 

t•lcmentos para fazel-o, ou a Commissão julga qu e discursos nada valem neste 

rec.into, <· o m elhor ê não serem os mesmos r espondidos para que com prest eza 

.~ eja m satisfeitos os· candidatos e filhotes que aguardam a sancção do projecto. 
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A C amar a que escolha uma destas /luas pontas do dilemma. Não venha 

a•nanhã algum membro da Commissão, ou Deputado, valendo-se da hora do ex

ll' Ji ente, em um movimento tardio, pretender impugnar os cliscu •·sos proferidos 

~C'n tra o assumpto . Isso não ser ia de bom eHeito . 

. ão se póde desfazer o mão effeito causado pela ausencia dos membros ela 

( ~on1n1is5ão de PoJicia ... 

O SR. ASSIANO DO 'ASCIMEN'fO: - V. Ex. está enganado; não se t1·at.l. 

cl• ·com missão Je Policia. 

O SR. BRrcro F ILHO: - Foi um engano, natural agora, quando se falla em 

p.1ii<'·a, armamento, promptidão, força de armas embaJladas, etc. 

rl'uclo isso não deve ser com certeza por n1olivo do anniversario do pt·acJaro 

r~publ i cano, ,do distincto brasileiro, elo grande patriota Laui'O Sodré. 

Natural mente vislumbram-se pel'igos e fantasmas em toda parte. Ia-me 

de~vianõo, S•·. P r esidente, elo assumpto. O que q ueria deixar accentuado é que 

as impugnações offerecidas ao projecto ele reorganização judiciaria não tlve

•·am respos ta. 

Não se diga que se pretendeu apr essar a ·votação porque a segunda part 

''" orcl<>m do dia é de duas horas, e em duas horas qualquer dos m embros d,l 

Com missão ter ia ensej o de rebater as con siderações aclduzidas cont•·a o parecer . 

O - sR. ELProro DE FIGUEIREDO : - O projecto foi discutido na Casa, tu elo 

es tava escl arecido. 

O SR . CASS TANO DO NASCIMENTO: - O pr oj ecto t r ansitou depois ele longa 

cllscussãD. 

O 81:. BRICIO F ILHO: - Estou m e referitHlo á impuo·nação feita ao pa•·ec r. 

A si tuação · de. agraclavel que resultou de se facto não f icará desconhec ida. 

O discu r so pronunciado amanhã na hora elo expediente não fará 11assar essa 

impressão desagradavel . . . 

O SR. C:.SSBNO DO NASCIMENTO: - O projecto Dão passa? 

io SR. BRtciO FILHO: - Quem póde dizer se o projecto passa é V. Ex. 

e não eu. 
0 Sn. CASSIANO 110 N ASCTMENTO : V . Ex. m e attribu e um prestigio que 

n5o tenho. V. Ex. que, como leacle1· ela m i nor ia, ás vezes, impede a passagem 

d~ proj ectos, deve saber se o proj ecto passa. 

O Sn. Barcro FILHO: - Posso ser membro ela minoria, contra este ou 

aquell e projecto ; l ea!Le1·, não. S. Ex., qu e é o ponto de c nver gencia das opi

niões, cujos conselhos são reclamados, é quem póde saber se o projecto passa. 

O Sn. CASSIANO oo NASCIMENTO: - Como V. Ex. disse que o projeclo ni'w 

passava ... 

O SR . Bn1cro FILHO : - Referi-me á passagem da impressão desagradavel 

ll<H não ter um só membr o da Commissão rebatido as impugnações ao parecer. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO: - Póde ser que essa impressão seja só 

elos que impugnam o parecer; os ouu·os Deputados talvez não tenham essa im

pressão e, neste caso, passa o proj ec to e passa a . impressão da maioria. 
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O ~R. BHJCIO Fri.HO: -Feito este reparo, sem outro objec tivo senão o de 

Ele ixar claramente patenteada a extranheza que me causou o si lencio da Com

missiio de Just:ça e a ausencia da tribuna dos Srs. Deputados que vão suffra

g.ar CO!n o seu voto o projecto, já agora em vespera de ser votado, vou rapida

n: ·ntc .lizer algumas palavras r elativamente ao projecto em debate, que é aquelle 

que manda pro rogar o prazo elos exames parcellados de preparatorios. 

O illustrado relator ela Commissão de Instrucção e Saude Publica, occupan

clo a !ribuna, disse que o que se notava da parte elos partidarios do projecto era 

o desejo ele que a Commissão apressadamente resolvesse o assumpto, para que 

.•em demora elle pudesse ser submettido á consideração da Casa. Allegou S. Ex. 

que não se fa?.ia questão clú sentido do parecer. Ora, Sr. Presidente, em pri-, 

meiJ·o iugar, nenhum de nós pôde ter a pt·etenção de querer mudar a opinião 

dos membros ela Commissão, opinião que, neste assumpto, já eleve estar firme, 

inabahYel e que não pôdE' estat· assim á m ercê do pt·imeiro que chega, solicita 

e pede. 

Depois, Sr. Presidente. S. Ex. comprehen de que não poderá haver de nossa 

pat·Le o <.t·rojo de pretender que a illuslre Commissão se pronunciasse em sentido 

contrario, desde que ella, com relação a um projecto que aqui apresentei, dando 

(Str> anno uma seg-nnda época el e exatnes de preparatorios, já t inha antecipado 

o seu J· cnsamento. Pot·tanto, estamos diante destes dous factos: de um lado, 

a urgenC'ia da passagem do pt·ojecto, e do outro, o parecer da Comrnlssão, já 

C.Pfinido e patenteado. E'll tal caso, só restava pedir á Com missão que, conhe

c ido o ~eu modo de pensar, lavrasse parecer, para ter o pt·ojecto prompto an

damento. 

Comprehende V . Ex. que é t•azoavel a insistencia ele nossa parte, pela Ut'; 

gene· i E, na resolução de urn assumpto nestas condições. Ha estudantes de pre

paratorios que trabalham dentt·o do regim en dos exames parcellados e que pre

cizanl ~rLber em que situação vão ficar. 

S. Ex. referio-se o.o projecto apresenta do pelo Sr. Affonso Costa, projecto 

lJUC reune granae numero de adeptos. Ahi o proprio relator foi o primeiro a 

declarar que estava no ar a idéa de um accôrclo, não dizendo, porém, em que 

S7ntido elle seria operado. 

Acha S. 'E;x. que se pócle fazer qualquet· causa em torno do projecto do 

St· . Affonso Costa? 

O SR. SÁ PEIXOTO: - Não me referi a esse projecto; refet·i-me ao alvitrt' 

•u~gericlc pelo Sr. Neiva, que não é o mesmo que consta elo projecto elo St·. A f

fonso Costa. 

O SR. BRJCTO FILHO: - Eu rectil'icarei. 

De, que S. Ex. disse e outros alleg-at·am se infer e que ha varios accôt·dos 

•n· vista, sendo um delles o do St·. Affonso Costa, propondo uma pro rogação de 

prazo pa1·a quem já tenha ]Westado, ao menos, um exame. Outros alvitres exis

t·'Tn, Pnlr e os quaes o de estabelecer a concessão para quem já tenha um nu

mJ.rn maior de exames. 
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Devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que, parti dar! o, como sou, do proje

t"l~ Manoel Fulgencio, sem limitações, sem pelas, sem embaraços, procurarei tra

balhar no sentido de sua approvação; se não puder chegar a esse resultado, for 

tosamen te terei, com aqu elle cu i dado que a experiencia nos aconselha, de esco

Jh( r den tre os alvitres apresentados aquelle que entender mais conveniente. 

Ora, Sr. Presidente, incontestavelmente, desses alvitres. o mais racional, o 

mais logico é o <'lo Sr. Deputado Affonso Costa. Porque, em que criterio nos 

oasearemos para declarar que d vemos consenti r que continuem por quatro an

n·)S a prestar exames de preparatorios, parcelladamente, aquelles que tiverem 

<lnus, irf's, quatro, cir:tco exames e não aqiJelles que só tenham um ex:tme? 

Qual o criterio em que nos vamos basear para dizer que devem ser dous 

os exames? 

Qual o fundam ento em que nos vamos estr ibar para dizer, que devem ser 

tr~s. ou para declarar que devem ser quatro? Ao passo que dizer que aquell e 

o, e já 1enha iniciado seus exames p ?lo regimen parcellado, •póde concluil-os pelo 

mesmo r egimen, dentro de curto prazo, já é adopt•r um criterio. (Ap<l1'tes.) 

Sr. Presidente, o illustre relator da Com missão de Instrucção e Saude Pu

blica declarou que via. no projecto o inconven iente de estabelecer os dous r e· 

gimens. 

Não, Sr. Presidente, o projecto não estabelece os dous regimens. 

Se Jjassar a emenda do Sr. Affonso Costa ou outra que a sabedoria 9a Ca

mara 1.ossa entender conveniente, o mal que S. Ex. tanto t em e estará sanado. 

Não me compete, Sr. rresidente, dizer mais, neste momento, sobre o 

projecto. 

Das considerações adduzidas por aquelles que comaram parte no debate e, 

ac• mesmo temroo, das declarações feitas pelo illustre relator da Commissão, o 

que se conclue é que a passagem do pmjecto se vai dar em 1' discussão. 

Nesi.as condiçõea, Sr. Preeidente, aguardemo-nÓs parH. voltar ao debate, se 

is;o fór da nossa conveniencia, no momento em que medidas, alvitres sejam pro

postos para suavizar a providencia contida no projecto apresentado pelo Sr. 

Maneei Fulgencio. desse reprcs&ntante de Minas que, ao r e tira r-se desta Casa, 

po,· motivo de fo rça maior, deLxou o humilde orador incumbido da tarefa de de

f<·n<ier a sua obr a. 

Elle com certeza o faria melhor, com mais clareza, com mais utilidade; eu, 

1 . . 1~·ém, aqui fiquai. fazendo o que era po~sivel, no limite das minhas forças. 

ApproYemos, pois, o projeclo em 1" discussão, em 2• vejamos em que sen

tido se pôde fazer o accõrdo ... 

0 SR. SÁ PEtxOTO dá um aparte. 

O SR. BRICIO FILHO: - O i! lustre relator diz que é precizo moralizar. M~.s 

só se póde moralizar o ensino estabelecendo medidas rigorosas, sobretudo sobre 

o regimPr dos parcellados, sobre o Ja madureza, sobre 0s collegios ecJuiparado,, 

contra ,,s quaes tanto se levanta o Sr. Ministro do Interior, fazendo suas a~ 

-palavras do fiscal, in cumbido de proc der a visitas nesses e tabelecimentos. 
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A ,·erdade é que tanto s~ à smoraliza o ensino deixando de tomar em conta. 

<• que ,·ai pelo~ estabelecimentos onde se adopta a madureza, como consentmdo 

que os ~xames de preparatorios sejam feitos sem a cony niente fiscalização, em 

a constituição de me a com pessoal idoneo . 

O •1Ue é precizo é moralizar o ensino, apregôa-se a toda hora. Se não hou

Vút' !Jastante rigor de. fiscalização, se o filhotismo não desapparecer, quer tenham 

txhme~ de madureza, quer tenham exames por provas parcelladas, em qualquer 

daB hypotheses a desmoralização estará mais augmentada. 

Eram estas, Sr. Presidente, as simples considerações <Jue tinha a adduzir

no momento, resen·ando-me para mais tarde entrar em novo debate se assim 

jul:;~ r necessario. ( ~It•ito bern; mnito bem.) 

Ning"Uetn mais p~din<lo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a 

votação. 

O t>rojecto é apl)rova<lo em 1' discussão na sesscio de 20 de Outnb1·o . 

SESS.";.O DE 21 DE OUTt BRO 

O Sr. Affonso Costa vem desobrigar-se do compromisso que assumio na 

1" discussão do projecto apresentando um substitutivo ao projecto do nobre 

D~:_pnlado Sr. Manoel Fulgencio, de sorte a ser mantido o ensino integral, se

gundo os plano3 de Benjamin Constant, modificados os programmas, e tendo 

ror base a liberdade de se permittir ao estudante que, pelo menos, já tenha 

um exame, continuar os seus estudos pelo systema parcellaclo. O que não é 

pc.sslvel f permiltir essn liberdade a todos os estudantes, como quer o projecto 

<lo Sr . Manoel Fulgenrio, com grave prejuizo do regimen de madureza. acloptaclo 

na :-~o.ssct legislação. 

Na discussão proxima o orador justificará melhor o seu substitutivo, qu.; 

õnvia â Mesa. 

Yem á Mesa, é liii{J, apoiado e posto conjunctamente em discussão o se

guinte: 

considerando que o regimen estabelecido para o ·ensino secunclario no Bra

sil, pelo decreto n. 3. 914, de 26 de Janeiro de 1901, instituindo um curso com

rleto de seis annos. com Pxamas de promoção successiva de anno a anno e um 

exame g&ral no Iim do curso. é o unico capaz ele preparar conYenientemente a 

m< cidade para os estabelecimentos ele ensino superior ela Republica; 

Considerando que, lnstituiclo esse regimen, denominado da MADUREZA, clescle 

1890, pela iniciativa elo sempre lembrado patriota Dr. Benjamin Constant (ele

ereto 981, ele 8 de Novembro). a execução completa dessa reforma e a abolição 

d~ fact:>, elos chamadps exames parcellados, infelizmente, ainda não se realiza

ram, apezar dos protesto~ sensatos e energicos dos corpos officiaes do ensi!1.>, 
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a tJUf:m tanto interessilr devem esses assumptos (RELATORIO DO SECRETAlUO DO 

1XT1:ln.IOR E JUS'l'IÇA) pags . 251 e 267) ; 

Considerando que essa protelação injustificavel tem acarretado gr aves e fa

taes prejuizos ao ensino secundaria, hoje completamente desmor:alizado, pela 

facilidade com que se prestam, em massa, os cel<lbres exames parcellados, em al

gur:s Estados, havendo estudantes que obtêm approvação em todos os prepara

torios en1 uma só época, conseguindo, assim, matricula nas academias, sen1 ú 

t::·eparo que a lei exige; 

Considerando que o ensi no secundaria, moldado pelos programrnas oCficiaes, 

quer nos estabelecimentos elo Governo, quer nos equiparados dos Estados, corno 

temos instituiclo na Republica, não visa sómente preparar estudantes á rnatri

culn :to>J cursos superiores, papel exclusivo a que muitos erradamente o destt

na•ll, quando a verdade é que, ao lado desse fim e corno escopo principal, elle 

eleve collirnar o desenvolvimento ela mocidad e para a vida, na sociedade mo-

derna; 

Consicleranclo que o curso de ?itacLm·eza, como foi acloptaclo, concorre gran

demente para o desenvolvimento espiritual dos estudantes, fazendo-os reter, peJo 

cxers;cio continuado das materias dos programrnas os conhecimentos mais prc

Cií.O.S cl t?llas, de modo que, ao concluirem o curso, se mantêm na memoria dos 

ali.U11 1lOS re1n iniscencias frescas e seguras dos eleJn entos mais necessarios, o que 

não acontece com o systerna abolido, em que o exame de cada preparatorio é 

un ? verdadeira loteria; 

Condderando que, mes1no tendo e1n vista a sobrecarga dos prograrnmas de 

ens ino (o Gymnasio Nacional, pelos quaes se regem os estabelecimentos dosEs

U'~dos c os 8quiparados, se porventura essa sobrecarga existe, qualquer reforma 

tendente a modificar esses programmas não deverá prescrever o regimen insti

tuido1 un ico efficaz para s.oerguer o ensino secundaria do abatimento em que 

~~ encontra; 

Com;iderando tamllem que muitos estudantes já têm prestado exames par

cellados ele algumas d~s materias exigidas para a matricula nos cursos de in!l

trucção superior, usando da concessão que o Cong-resw lhes tem feito, em !!er

mo~ amplos, quando, aliás, por· um principio de equ iclacle, só aos que j á tives-· 

sem . pelu m enos, uma approvação em qualquer preparatorio, se deveria permit

tir esse favor ; 

Considerando, finalmente, que aos que j á iniciaram o curso preparatorlo 

pelo ~ystema de exames parcellados e j á foram em algum clelles approvados, é 

do jnstiça conceder a Caculclacle de concluir os seus estudos começados, pelo 

mesmo methodo, ele accórdo com o regulamento em v igor, uma vez que dessa 

cn\1ceFsfio n enhum inconveniente advirá ao ensino; 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1 . 0 Aos estu dantes que já tiverem, na data desta lei, obtido, pelo me

no:<, uma approvação em qualquer preparatodo dos que se ex igem para a ma-
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tricrda nos cursos superiores da R epublica, permitte-se a faculdade de conclu ir 

<; cur st• prepar&torio pelo sys tema de exam es pa rcella dos, observadas as disposl

~:õee de· Regulamento em vigor. 

Art . 2 . 0 "o prazo para o exercício dessa faculdade, de que trata o artigo 
antecedPnte, é de cinco annos . 

Art. 3. o Revogam-se as dispos.ições em contra rio. 

Sa1a das Sessões, 28 de Setembro de 1904. - Affonso Goste!. 

O Sr. N e iva diz que, apezar de favoravel ao projecto, não s6 porque en 

tende ~1ne cada um deve ter a liberda de de dar aos seus filhos a educação gym

nasirLI, ou a que re~u lta apenas de a lguns preparatorios aprendidos, como t a m

benl porque os pobres e os . n1oradores do in terior, onde não ha g-ymnasios, não 

devem &e r privados de educação (c'poiaclos) ; com tudo como espírito concílíador 

acceita 0 substitutivo do nobr e 'Deputado Sr. Af.fonso Costa, que attende razoa-, 

Yelrnente ás duas opiniões correntes acerca do projecto ora em debate. 

Eis por que deixa de apresentar a emenda a que se referia na 1" ili scussão 

d!3sle projecto, a qua l, como declarou o illustre relator, não est ava elle longe de 

B LCl'itar como 1ne io accommodn.ticio. 

Conclue , esperan·do, em prin1eiro lu gar, que a Ca1nara acceite o projecto; 

e, se não o vot~ r . que acceíte então a emen da do Sr . Costa, porque é eclec tica 

e rlá direito a quem cotneçar por um reg·in1en acabar por e ll e, m arca ndo-se, en

tãv, un1 prazo: se achatn n1uito quatro annos, dêm dous . dê1n ' tres annos; mas, 

<·hegue-se a um accôrclo. 

De outro modo, é se quer-er impôr idêas a que muitos aqui, e em grande nu

meJ·o, são contrarias, e que podem e devem combatel-os. (ll1t,ito bem; muito 

bem.) 

O Sr. Gastão da Cunh.a : - Sr. Presidente, a vo tação de hontem não 
deixa illusões quanto á sorte deste projecto: a Camara quer. a pproval -o. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES : - E eu sabi a dis to desde o principio: d isse 

mesmo n a Commissão que era inutil lavra r pa recer em sentido contrario. 

O SR. GASTÃO DA CuNHA : - Não pôde ser m aior o desengano para n6s 

outros, que, ao cabo de tres prorogaçõos successivas, esperavamos a realização 

é!o plano de estudos decretado em 8 de Novembro de 1890 e que deveri a estar 

em plena execução desde 1896. 

Pela quarta vez vae o Congr esso adia r o cumprim ento da lei, que si não ê 

:ltacada Ide frente € s im de revéz, obliquamente, por meio d€ protellações sem 

termo fina l, n em PO': isso deixa de v iver essa vida de morta n a lett r a inerte de 
nossa leg is lação. 

0 SR. MALAQUIAS GONQA.LVliJS: - E' m elhor retiral-a logo 'd a leg islação! 

E ntretanto, senhores, essa reforma do Governo Provisorio, atê hoje burla 

da pela nossa conclescendenc ia, traduz uma aspiração que j á vinha formulada 

pelos educacionistas e h omens de E stado -elo Im!lerio, contendo a m edida ne-
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cessaria para o reergulmento dos estudos preparatorios, a solução melhor ao 

problema do ensino s ecundarlo entre no~. 

Esse malsinado e apavorante exame de madureza é o corrcctivo lmprescm

divel e sem succedaneo prestavel par:L os vlcios que corromperam a nossa lns tru

cção do segundu gráo, arruinada·· p elo systema dos exames pare !la dos, qu r: a 

desvirtuaram, f&zendo della o que nós todos vemos, desalent:tdo · e <t,pprehensi

vos, não esse reg·Jmen de estudos geraes, ,ystem~tlzado e integral, <JUC h ab lllte 

o homem para a vida em qualquer das espheras ele activicladil que as aptldô•'s 

lhe iHcliquem, mas o passadiço para os cursos superioNs, o trampolim por onde 

os nossos moços saitam para as J!'u.culdades, restringida a este ideal apenas, e.,

clusivamentP, já não digo preferentemente orientada neste rumo: a obtenção do 

titulo, do gráo academico . 

Ora, nã<' é possível amesquinhar mais a missão d~L instrucção secun(laria, 

n&m desviai-a mais de seu verdadeiro destino, que não é, por certo, n em pôde 

ser o estudo meramente preparatorio dus es tudos superiores, subordinado a ell e, 

simples mele ele o alcançar; mas é e clev& ser um curso cornpleto e sob•·etudo 

autonomo, que tem em s i mesmo a sua r azão de ser e -a sua finalidade, Inde

pendentemente do ingresso nas academias. Não é meio, é Cim, porqu eleve 

existir, abstrahindo daquella instrucção superior, para a qual pôde ,er tambeiii, 

mas secundariamente, o estadio. 

Cumpre ao leg·i:<ladvr desligar d, (;nsinv ~eeundario esse c.:vnceito daml!l

nho que está na mente dos moços e elos paes, - mero vestibulo das acad '

ln1as, s.~n . V2dVI prOJH h~ vu inLrinseco, Sf::m. outro rnotivo de existir que não esse 

emanado de lias. (iljJoiaclos.) 

Para os fazedores de exames um a um, os preparatori.-tnos, como a si mes

mos ~e denominam, para os estudiosos a conta-gottas, o objectivo real e unicu, 

fazendo parcelladamenle os prep.-tratorios, é a matricu la, que lhes assegure mais 

tarde o ambiciona do gr ão. 

Para o Estadc.-, porém, são dous c.:ur~os autonomo~. no sentido de que a 

lnstrucção secundaria, sendo pr eparatori a acl ttn-ive?'Sitates, é, a ntes disso, pre

Jmratoria p.-tra a v ida independentem ente d.-t especialização academ lea. 

O Estado tem o d ir<:ito de exigir que não adulterem a instrucção secunda

ria, isto é, essa cultura geral que prepara para a conectiv ida de as suas unida

des vivas ou productoras. (AjJoiaclos.) Essa cultura geral que os exames par

c&llados nãc.i verificam e têeu1 Impossibilitado entre nó~. só a pôde ministrar u 

c urso seriado e integra l e sõ a pôde vcri ficar a prova de madureza. (Muito bent.) 

Si o intuito dos que defendem os exames pRrcellados é aggravar o mal para 

~ra:.:er-lhe mais facil e pron,)lta a rnE'dicaçilo, o processo é .habil e faz lembrar o 

methodo d e Claud~ Bernai· <l, que fez no l'<'nf·no o agunte mais ri'Cicaz d<: expe
rimen tação. 

Sou dos que pensam que o E s t a do não pôde de ixa r de intervir no ensino pu

Lllco, tanto para organizai-o como para dirigi!-o. E' direito e dever seu. 
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De:ix.:..l-o lr,l.,iramente á iniciativa particular fôra o mesmo qu~ prescindir 

da ir,strucção para o d senvolvimento do paiz. Que forças individuaes possui

mos capazes de emparelhar com o Estado, já não d igo aptas para o substitutir, 

t,c.. sa usfação des:::;u neces;:,idatll! '! _llo1~ Sl na. propri&.. esphera das. i11dustrias vemos 

cmprezas particulares, de yia~ão ferrea, por exemplo, carecendo do amparu olu

cial para se constitui rem e manterem... Vemos o Estado substituir-se 1>. dias, 

construindo vias-ferreas, porqu;, não t~mo~ iniciativa individual, nem for~as m

uividuaes bastantes para taes commettimentos. 

Mestno sern f &.z.r: r monopolio do ensino (e em ;!randt; extensão do paj;~, o 

Estado o tem d~ facto, porque concurrentes não existem), ant s existindo a 1:
berdade do ensino, ainda ao Estado assiste o diO.i to, para mim indiscutiYrt, dt 

dirig·i!-o e fiscalizai-o. Eu ouvi neste debate uma allusão aos princip:os de 1889, 

c.omo para mostrar que temos r etrogradado c01n essa tão censurada oCficializa

ção do ensino~ com essa. intervenção qut, d i:ten1, não e::::stá. na:::, funcyões do Ti}s

lado . 
Ser:hore,, uma u]Jinião insuspeita, porqu<o ê de um radical francP.z, ~xpo

sitor sincero daquelles princípios que são o direito publico do nos~o tempo, po

litico militant" que se proclama c seus concidadãos consideram -- filho da. re

volução, escreveu, em Outubro de 19ú2, na Revut; do Pari8, esta::l palavras, q1lu 

peço ::los collegas perm issão para reproduzir: 

":"<ão ê um bom methodo es. e de reclamar em nome da liberdade enL geral 

n llburnade de ensinar, sem tel-a deli nido primeiro; tão pouco r,'clamal-a como 

um direito natural, sem o prévio cuidado de da···- lhe a fórmula e os fundamentos. 

Leia-se o texto dé todas o.s declarações qu<. fu ndaram c. direito publico do~ 

francezr~ - a d~ 1789 e a propria carta revista em 1830 e a declaração de 

1848: o livre exercicio do direito de ensino em nenhuma delias está inscripto. 

Debalde, dizia Cousin, em 1844. na Camara dos Pares: "percorri todas a.~ de

clarações dos direitos; em nenhuma enco!lffo o direito de ensinar". São pala

rvas de Emile Dourgeois. 

R outro religiona;·Iü daquel le,; princip ias, Paulo JJet L, companhPiro de Gan,. 

betta, no discur.:ó que proferia por occasião de serem inaoguradas as novas 

construcções da Bscola Alsaciana, disse: "tenho defendido sempre, com toda 

energia de que sou capaz, os direitos do Estado em materla ll e ensino; sou 

defensor do ensino do Estado, de nossa grande universidade". 

Sou por e~a intervenção; e na questão dos g r ãos ou titulas com sancçllo 

c~ão media ou geral, po t·que ella apr ovei-ta á i'hultidão, á massa, ao maior nu

cional. E neste assumpto do ensino ora em debate, quero dizer - a instrucção 

secundaria ou pt·imaria superior, vemos todos a necessidade de inter,..ir o Go

vernu !Jai'U co~jurar males reat~. 

Digo mesmo, ainda que este modo de ver pareça, á primeira impr essão, uu1 

paradoxo, q ue, si as circumstancias obr igassem o Estado, em certo mom ento, 

a r est ringir os seus cuidados a um deten ninado gr ão da i·nstrucção publica, le

vando-o a escolher entre este ou aquell" ensino, o secundaria ou o s ur,erio •·. pe11~o 
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que a preferencia devia recahir no ensino secundaria, attendendo a essa instru

cção mdia ou geral, porque ella aproveita â. multidão, â. massa, ao maior nu

m ero de nacionaes. (Muito bem.) 

E do facto, ·i um povo pód ser economicamente prospero e politicamente 

1orte, sem possuir a é!ite intellectua l form ada por individualida d·es cu lminantes 

que lhe dão a gloria por !:~u saber, por suas descobertas, por s uas obras, élite 

que a ins trucçã0 superior vrepa ra, não pôde ser ig ua lm ente forte e prospero o 

povo que careça dessa cultura geral dos estudos secundarias, que a vigora para 

a Juta da Yida e torna apto para a assimilaç'\o de todo progr esso. Povo a que 

fa lte ess>L lnstrucção serâ. hoje uma nação inferior em todas as m anifes taçõeF 

de sua vléla, nacional o cxterlv! . 

Dos Estados Unidos, dizi a m, ha bem poucos annos, autoridades em mate

ria de instrucção, que de todas as nações modernas era aquella m quê a instru

ccão é menos intensa e m a is generalizada . O que a li i o ensino perdia em ele

vação ganhava em extensão. A cultura média têm-na os a m ericanos em pro

porção m aior que os europeus. Inversamen te, a antiga c iviliza~;ão, que o choqu e 

elos barbaros subvert~u. A' antig uida de grega e romana não fa ltaram homens 

de genio, nem pensadores, como a idade moderna não produziu mais elevados ; 

não foi a intensida de o que fa ltou áquena civiltzaç!lo, foi a gencralldacle ou ex

tensão el e sua cultura. Ruiu pela estre iteza de s ua bnse. 

Sr . Pt·esidente, é sabido que só fazem o curso gymnasial aquelles que ~e 

destl11am aos cursos suJJeriores, o que jâ. ê urn mal , por Isso quo, conforme ,jâ 

disse a instrucção secunda ria não € buscada sinão como :->reparatoria de ingresso 

nas F aculdades . Mas, a 11! m esmo, n em todos esses candidatos ao titulo acade

mico concluem o curso; antes disso. logo que tenham exam e final de umas 

tantas materias, sahem do curso e se fazem câ. (óra preparatoria nos daquellas 

disciplinas que lhe restam pa ra completar o numero elas disciplinas requeridas 

para a m atricul11. no curso acaelemico de sua escolha . 

Assim g>'nh am tempo, a nda m mais rapidamente elo que: s i conclul ssern a 

série gymnasl:u . 

O grande numero dos moços, o numero dClles immensamente maior, candi

datos t ambem ás academi ii.S, prepara-se, porém, fóra dos gymnasios, ganhando 

um a um os preparatorios, por eUe:.J marinhando aos saltos, até preparar o 

numero preciso. 

Estâ. claro que taes prepar a torlos não faz ninguem slnao pa ra m a t r icutar-se 

nas Faculaa des. 

Existem os dous regimeAs ·- o de direito , a madureza. e o de n1.cto, que 

vamos permittir ainda por m a is não sei quantos annos .. E a sonsequencia é que 

o r egimen abolido vae abollndo o reglmen de m a dureza . 

E' uma anarchia completa e dissolvente da instrucção sec-undaria, que o 

exame parcellado Impede que seja valida e r eal. 

Te nho ouvido dizer, Sr. Pres idente, que foi es te regimen que formou a ge
ração actual . 
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Sejamos mais modestos (1·iso) e digamos que ella podia ser melhor. (MUlto

bem; l!llOiaclos.) 
Ma>!, em verdade, o que tinhamos ha cerca de duas decadas, si não er a:. 

bom, era, e isso se111 duvida a lguma, melhor do que o que vemos agora. 

E eu fiz os meus exames por este regimen, é certo. E bem sei e sinto as 

fal11as que deixou em meu curso de human idadés. Curso, sim, porque cursei 

um externato que haYia na minha terra, servido de optimo pessoal e obedecen

do, conforme o programma official, a um plano ~Seriado de -estudos. Não fiz pre

paratortos um a um, com uma breve reticencia de tres mezes entre elles : eu 

os fiz em duas epocas sómente e dentro d<. prazo tle dezoito me~~~. 

O SR. MALAQUfAS GONÇALVES: - Havia um tempo limita do, de um anno, ao 

principio. 
O SR. GASTÃO DA CUNHA: - Lembra-me bem o distincto collega Depuuwo 

por Per·nambuco. 
Havia período mareado, após o qual caducavam o~ exames; sun, sennor, 

cralfl validos dentro de um determinado lapso de tem v..,. 
Era asshn~ em certa meatua, em prtnCipl01 a concepção elo exan1e de rr1.a~ 

dureza. Fixado aquelle prazo, para caducidade dos exames feitos, em do.us 

unnos, pelo art. 30 dÓ regulamento n. 1.568, de 24 de Fevereiro dt: 1855, foi 

afinal estatuído o prazo de quatro annos pPio art. 1• dô decreto n. 1. 216, 

ll.a 4 de Julho de 1864. Era esse o regim en em vigor no meu tempo. 

Foi, sim, nesse regimen, que estudei. Ne!Le se formruram anteriormente ou

tras geraçõe'! de brazileiros; mas que se con sulte a historia de nossa instrucção 

e ver-se-l1a. a conuemnação crescente do regimen, á medida da frouxidão cres

cente no cumprimento ue seus deveres pelos examinadores e tambem nos seus 

deveres pelos pais, de modo que, ao proclamar-se a Republica, a eliminação do 

systema dos exam~s parcellacTos era ponto assente pelos homens de governu. 

Contr:1. e!le j á ê lncisivr, a linguagem do Ministro do Imeprio. no relatorio de 

1839, relativo aos exames nos cursos annexos aos cursos jurídicos. No relatorio 

de 1843, Araujo Vianna accentua "o relaxamento dos exames de admissão aos 

estutlos superiores". O Ministro Marcellino de Britto nomeou. em seguida, uma 

commissão para inspeccionar o ensino no Municlpio Neutro, e dizia que "era 

lastimavel o estado em que se achava a instru~ão primaria e secundaria em 

todo o paiz". Iguaes conceitos emittiu o Ministro Visconde de Maca h é. 

A. Camara conhece o relatorio tão notavel de Justiano José da Rocha, em 

que elle profliga a liberdade de industria do ensino em collegios particulares, 

onde leccionavam professorr!s sem capacidade, nem escrupulo, empenhados enL 

habilitar os alumnos no menor prazo posslvel para os exames de preparatorios

do nossas escolas superiores. 

Fizeram-se as reformas de 1851 referentes aos cursos superiores. Em 1854, 

sendo Ministro Couto Ferraz, depois ViscondtJ de Bom Retiro, deu-se a r eforma. 

que instituiu n esta Capital a Inspectoria Geral e Conselho Superior de Instru

cção Publica. E a superintcndencia do ensino secundario no paiz fo i então-
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exercida por Euzebio de Queiroz. Veja a Camara es ta nomeação ; e lla attesta o 

patriotismo do Governo tanto como a clu nom ea du, um g lorioso ex-Minis tro . 

(Apoiados"· muito bem.) 

buraote os a nnos em qhe occupou esse cargo E uzeLio de Queiroz, e fo r am 

o per10do a ureo de noss a. iustrucção secundaria, manteve-se a moralidade abso

luta no processo dos exam es . Tanto é certo que as r eformaS va lem os homens 

que a:; executam. (Apo iados). Os r elatorios desse período e as ed tat l >:~ti cas do::. 

exames a ttE'stam a s rl eda de com que funccionavam as mesas examina doras. 

b e 1862 em deante houve a lte rnativas na a dministração do ensino publico, 

bem conhecidas de meus coilegas. T-ambem co-nhece a Camara o plano da r efor

ma Paulino de Souza, na qua l se accentua a vantagem do curso ser iado, para 

o qual ·seria modelo o Co!legio b. Pedro II. 

Contra a desmoralização dos exames parcel!ados clamavam pedagog·istas e 

homens do Governo. Entr e aquelies se trava ram rm lmP• ensa ui seussõC>:~ "ürllhan·· 

tes, c nos rela torios dos Minis tros, como nos debates do Parlamento, eram pos

tos em r eluvo os v ícios do systema. E' esse o traço que vai continuando atra

vés todas as a dministrações até o Minis ter io João AHredo, quando F erreira 

Vianna form ulou poflitivamente a r eforma do systema vigente pela a dopçiio <la 

prova de m a dureza . 

T.anto nos exames que se e ffec tuavam aqui , como nos que se faz iam n as 

provincias . .. 

O SR. MALAQUtAS GoNÇALVES: - Nesse tel'npo ntl.v h avia cxan • .,s ew toa" 

o paiz. 

O SR. GASTAO DA CUNHA: - Per fe itamente ; pr imeiro no Rio de Janeirl); 

depois é que se a briram bancas de exames geraes nàs capitaes das provincias 

Mas o que fi caram af ina l valendo essPS exam es, prova frisante stá na 
aviso do Minister io do Imperio, dos ultimos tempos, p rohibindo que fossem 

aceitos como validos no 'Collegio P edro II exam es p restados fõ ra daquell e ins ti

t uto. 

Sr. Presidente, já me sinto fatiga do m enos pelo que d isse do que pela hora. 

Algun s m inutos r estam e nelles não posso conclui•· . Peçl) a V E x para e;on

tinuar amanhã. 

SESSÃO DE 22 DI!: OU'J.'UBHO 

O Sr. Gastão da Cunha : - Sr . Presidentt~, la mentando h ontem o nove. 
spaçamen to proposto, e, d igamos, deliberado, ao cumprimento da lei que insti

tu iu a prova 'de madureza, tres vezes j á procrastina da, em 1896, em 1898 e em 

1900, de modo que a té hoje é le ttra morta aquella r eforma de 1890, e u exren

di o meu pensamento a dverso a o per niciosissim o systema dos exames parcen., . 

dos e mani restei-me por aquelle processo de vel'ificaçãc final do~ estudos sr· 
cunda rios. 
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Cump1·e eliminar de vez o que a hi est á, d eturpando a v-erdadei~:l. concepção 

do ensino do' 2• grão e dando ao en sino supenor, vor Lase, a ignora ncia. 

Ninguem dissimula o descalabro desses estudos , todos o vcem e lamenta m ; 

no emtanto, quando se propõe o correctivo h eroi co, m as salvador, porque sem elle 

a cultura média ou ger a l que &. denominada instrucçã o secundaria co llim a será 

rtenhuma, insubstitu ivel po r que não se lhe póde dar ,;ucceiôlan eo de igual effica

cia; quando se deseja app licar o remedio decisivo e uni co - sur ge essa colli

gação de receio's, ele h esitações e p erplexida des, por certo promanadas de inten

çJes puras. mas ãs quaes se juntam tambem, força é dize l-o , interesses que 

sol icitam e fraquezas que cedem . 

Qual de nós, senhor es, desconhece esse processo ele estud"-r , digo melhor, 

de faze1 prcpa.ratorlos, que seria ridiculo s i não fosse lamCntavel, ao nivel dos 

·espíritos mais obtusos e ester ili zador das inte lligcnc ias juveni s mals promisso

ras, regimen que só os exames parcell:tdos podem medrar e só o exame de ma

dureza pôde cxpungir, processo ou regirnen - IJ.elo nome não perca - no qual o 

livro é substi.tu iclo pelo manual, o p1·ogramma pelo ponto e o mestre pelo prepa

•·aclor de exames? 

Eu não podia melhor do que o fez Eclmoncl Démolins, no seu conhecido livro 

Doncle 1n·ovém C< SU]JCTioricLacle elos anglo-scixões" fazer a critica elo systema. 

A Camara que m e r eleve a extensão elos trechos que vou ler e adm iravel

mente definem o que se passa entre nós; meus collegas apreciarão mais uma 

l'ez a perspicuidade ela observação, a justeza argutiss im a dos conceitos . 

O autor faz a critica elo systema praticado em França para sall enfar a su

perioridade do acloptado na A llemanha e na Inglaterra; c fali a ndo dos exam es, 

processo pelo qual. como entr e nós, o Estado faz a selecção dos futuros pro

fission.aes, diz: 

"O exame é a r: o r ta de ent1·acla para as -diversas carreiras . Ser feliz no exa

me é a preoccupação elo joven f •·ancez, poi s que todo seu f uturo depende desse 

primeiro ex i to. 

As famí li as procuram os meios mais efl'icazes para a lcançar esse· ex ito; e 

por seu lado a escola vae se constituir do modo mais (avoravel para triumph ar 

nos exames . Nem poderia ser de outra fórma, po r q ue as ramilias preferem as 

instituições escolares pelo numero ele a lumnos q ue ellas fazem admittir cada 

anno nos diversos cursos superiores. Um co llegio que não prosperasse nesse ge

nero de spo>·t perderia Jog-o ·os a lumnos . Para 1~ l e, portanto, é uma questão da 

v ida ou de tnorte., E o tneio mais seguro de a lca!lçar a v ictoria con siste no 

processo seluinte, que o a utor denomina chcmffc<ge e "consiste em da r no menor 

tempo possível um conhecimento superficial, mas momentaneamente s uffi cieo le, 

tias m ateri as do exam e-'' . E porr~ue- esse ensino apenas ministra um conhecim ento 

mornentaneo elas disciplinas, ell e assim explica: 

"Si esse system<i. de ensino tivesse por fim transmittir conhecim entos r eaes 

e aprofunda dos e d esenvolver pelo exercido as faculdades superiores elo espi

rito , o seu r esu lta do seria dura douro. Mas como consiste p r inc ipa lmente em es-
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forços de m emoria, seu effeito é todo de super Cicie, não penetr a n a intelligenci~ 

" passa rapidamente . Basta em um moonénto claclo estar n as cond ições de ven

cer o exame. Obtido es te r esulta do, o resto é accessorio, por isso que a carreira 

está gar antida . . . Esse r egim en, proprio para formar funccioriarios, não é igual

mente a pto para preparar homens capazes de crear situações independenres e 

vencer difficuldades pelo proprio esforço' individual ... 

Quando o espirilo foi acostumado a percorrer a superflcie das co usas, a 

estudar sóm ente resumos, a compreh ender depressa, a assimilar o maior numero 

~ ~ssivel de conh ecimen tos no mais breve tempo poss ível, todo trabalho mctho

dico e aprofundado torna-se impossível. . . E naturalmente esta impotencia serú. 

tanto maior quanto mais longo e intenso tiver sido esse systema de ensino · a 

que a lludo e o de exames que elle visa. 
Este phenomeno estil. eleYado ao maior gráo em nossa escolas e tornar-se-

ha evidente, desde qm: se experimentem qualidades mais brilhantes que solidas . 

:\'osso r eg·imen escolar aetual fôrma, pois, essencia lm ente funccionarios; é pouco 

a pto para dar outro producto; é, sobretudo, improprio para formar o homem." 

Escriptas para o Brasil, não é assim ? 

O SR. SATYRO DIAS : - Absolutamente. 

O SR. GASTÃO DA Cu:-<HA: - Entre nós, senhores, bem sei que não é nova 

a industria, mas essa mercantilização elo ens ino, outr'ora mais recatada, pom

pêa hoje sem reforma. Os jornaes inserom annuncios de preparadores de exames 

que se incumbem de apromptar discípulos, em linguas e sciencias, no prazo de 

t res mezes e até de 3ú dias. 

Ha collcgios que r ecebem alumrlos em consignação. Mais p rocurado aquelle 

que melhores contas &.presenta a ~eus committentes, isto é, o maior numero de 

exames e no menor prazo de tempo ; e, no caso, tempo é dinheiro. (Jhbito bem.) 

O mal é antigo, bem o sei, mas agora o mal recrudesceu por causas geraes 

que não vêrr: a0 caso pôr em relevo. Está na psychologia da época. Uma causa, 

porém, é toda especial e provém da propria existencia legal do exame de ma

dureza, isto é, da imminencia delle, cuja espectat iva, pois, aggrava a situação. 

E' formidavel em torno dos lentes o assedio dos alumnos e dos paes para evi

tarem que os co lha o regimen da madureza. 

E assim, pa r a o rebaixamento das provas e do estudo, dá-se a cumplicidade 

daqúe lles que deveriam ser os mais interessados em fiscalizar o ensino de seus 

filhos . 

O mal é antigo, mas não era tão profundo, n em tão ger a l, nem tão constan
te. Hoje é endemico. 

J á falle i na corrente de opinião firmada contr a o systema desde o Imperio, 

bem como no prazo qu e havia para caducida de dos exam€s avulsos. 

No rela tor·io do Barão de Mãmoré encontra:m-se as co nclusões da commis
são presidida pelo Visconde do Bom Retiro. 

E sse Ministro inspira um JJrojecto apres~ntado ás Camaras institu indo o 

exame de madul'eza e decreta uma só época de exames para os quaes haveria 

uma seri açi'i.o das di sciplinas. O primeiro Ministro do Imperio do gabinete João 
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Alfredo não dissentiu das idéas de seu antecessor quanto a0 que denominaya. 

"os exames avulsos''. O segundo titular da pasta do Jmperio, no mesmo gabi -

nete, Q em inente F erreira Vianna, formu lando 

instrucção, estabelecia o exame de m a dureza . 

o seu plauu de r eforma da 

F e ita a R epublica, a occasião era propicia para a rei'orma, quando o Go

verno Provisorio enfeixava todos os poder s e occupando Benjamin Constant 

a pasta da. Instrucçã o Publica, decretou-a, remo-delando o en s ino official em 

todos os seus grãos . 

Espírito educadõ no professorado, que elle exerc~u na antiga B scola Cen

tral , na Escola Normal, no Ins tituto de Cegos e tamb~m no Co' leg io de Pedro II, 

e ll e estava plenamente habilitado para, comprehender as n.:<Oessidades do ensino 

e t inh a capacidade para provei-as . Pena foi que o espírito de sys tema, a in

flexibilidade do doutrinaria imprimisse á sua obra um cunho accenlua damente 

sectar io. 

Não me cabe a mim, n em seri a opportuno o momento, faze r a critica da 

~ ua obra. Ao tempo da promulgação da reforma salientaram bem esse er ro po

litico ; e tanto ao legis la dor, como ao a dmini s tra dor oppuzeram sensatas pon

derações que o tempo v iria em pouco justifica r. 

Ao legis lador objecta ram que elle não attendera para as tradições, para a~ 

idéas e para os sentimentos da socieda de sobr e a qua l ia agir, de modo que n ão 

levara em linha de conta essas forças mor·aes que hão de ser postas em eq uação 

tambem para a solução cl reformas .ociaes . 

O reformador, f ie l á sua orientação phi losophica, só attendera ao systema 

que reputava o melhor e na sua applicação procedera com a Iogica dos geometras 

que r ac ioc in am sobre figu ras traçadas no espaço, sem considerar as r es istenias 

do meio. U!?Joiados .) . 
Consequencia a inda do espírito de system a, nesse plano se carrego u a .mão 

no ens ino da m a thematica e outrosim deu-se espaço demasiad o ao es tudo das 

sclencias . Ma teri as h avia classificadas no curso de 2• grão, e qu e pertencem 
aos es tudos superiores. 

Seu erro de administrador foi afasta r do ensino velhos professores de com

petencia notori a para ch amar in experi entes, s inão incompetentes, cons id er ando 

para tal f im cadeiras novas as de portuguez, fra n c_ez, e tc: G ra nde parte desse 

pessoal novo, entretanto, que tinha o dever de guarda r a obra do m estr e, foi cal
laborar na sua dem9lição. 

O primeiro golpe que recebeu esse pla no de r eorga nização ele ens ino foi des

fechado pela propri a Consti tuição Federal, que lhe quebrou a unid acl·~ quar.do 

entregou o ens ino primario ás municipalidades e o secundaria aos Estados. 

Põuco tempo depois da r e forma, '/ ntes de se a brirem , de .accordo com ella, as 

a ulas do Gymnasio Nacioual, a 18 de Março de 1891, o funccio na rio competen

tissimo que o reform a dor hav ia collocado êomo inspector ger a l do ensino prima

rio e secundaria do Districto Federal, (cargo que desappa r eceu com a organi

zação do Districto Feder a l) oCficiou ao Ministro da Instrucção que succedera 

a Benjamin Constant, Recundando as ponderações feitas collectivamente pe1v 
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conselho director; taes ponderações foram attendidas pelo Ministro e em conse

quencia, desde o anno Jectivo de 1891, aque lle em que começaria a s;,;· executado. 

a reforma do Gymnasio Nacional, foi ella suspen sa abrindo-~e as a ulas con

forme o programma anterior. Dahi não parou mais a lenta destruição daquellas 

reformas . 

O reformador pôde ainda ver o começo da obra demolidora; e elle, depois de 

sentir a inutilidade do seu labor, de provar o travo amarg·o da deserção de tan

tos que applaudiram o~ seus actos, talvez desilludido lembrasse com saudade a 

sua 'cathedra com os discip ulos, o seu gabinete de pensador com os seus ideaes, 

tal como a Cassandra de Schiller, depois de haver visto a realidade horrenda 

das ca usas, lamentava a luz de seus blhos clamando - restitui-me a minha 

cegueira. 

Corno quer que seja, porém, a obra de Benjamin Cons tan t teve o merito dt 

haver attendido e1n seu conju r.c ... u. intBgral e harmonicainente , á questão elo en

s ino. Não teria s ido difficil, conservando-a, rectifical-a, el iminando os exaggeros 

de doutrina philosophica e a sobrecarga dos estudos . E de lla o que resta, talvez 

só, basta para attestar a sinceridade de seu autor, - a prova da madureut. 

Tel-a-hia institui do o Congresso? Duvido bem. A~ difficuldade~ que esta

mos a experimentar para executar essa r eforma, revelam bem a que seria a 

t a refa legislativa de decretai-a . (A.2JOiados.) 

Contra ella, senhores, como contr"' qualquer outr11 r eforma que nest~ a:o

sumpto venha innovar em h abitos mentaes, haverá objecções e reluctancias dif

ficeis ele vencer . 

O illustre Alexandre Ribat, pr~sruent<J da commlssão de en~ino na Ca.mara 

Fran ceza e que nesse ca·racter dirigiu a famosa camm issão de inquerito em 1899, 

escreveu, na introclucçãa que precede esse r epositorio de informações e depoi

mentos, este conceito: " nada é mais difficil do que romper com um systema de 

educação . Os homens que elle formou, não podem habituar-se á idéa de que 

não seja elle o melltor para seus fi lhos, como o foi para s i mesmos". 

Mas, Sr. Presidente, porque este pavor que infunde o exame de madureza? 

Ainda, senhores, uma accusação feita á reforma de Benjamin Constant foi 

esta, a de ter tan1be1n ahi, na org·anização deSta prova, Cd.rrçogacto demai~ ~ 

mão, cercando-a de exlgencia:> demusi:H1a~. 

· Pela que,. foi rectificada; mas, opinam as entendidos que ainda não 1!: o mais 

conveniente, nen1 o mais racional o processo v igente. 

Pais que façamos outra processa; mas nunca eliminar o systema e simples

mente cuidar de r ealizai-o melhor. 

O SR. PAULA RAMOS: - Cantinúa em execução desde 1 de Janeiro esta. re· 

for.ma que V . Ex. disse que é ruim; en t r etanto V. Ex. não aprcs<lntu a lJSO 

lutam ente um substitutivo. 

O SR. GASTÃO DA CUNHA : - Perdão ; ainda nãa é tempo de apresentar o 

substitutivo . V . Ex. tenha paciencia de me ouvir. 

O SR. PAULA RAMOs: - Tratou-se em um projecto de crcar universidades; 

mas não se trata ela base qi.le é o ensino stcundario. 
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O SH. GAST,\.0 DA CUNHA: - E' outra a preciação menos justa . Tra tava dos 

dous conjunctamente. Podemos cuidar e devemos c uida r de ambos ao mesmo 

tempo. Esse é m esmo o processo melhor: um plano comple to & integral em que 

se abran ja o ensino em seus diffe rentes g r ãos . 

Sr . Presidente, porque upavora o exame de mll.dureza.? Será em si mesmo? 

0 SR. PAULA RAMOS : - Não. 

O SR. GASTÃO DA CUNHA : - Respondo eu, tambem: n ão . 

Foi-lhe prejudicial o modo por q ue o organizaram. Repito, porém, mante

l!h a. rnos essa prova, tratando de praticai-a de maneira mais r acional . 

Sr. Pre:sidente, um proicssor do Gymnasl,, Nacion a l, moço de rara cultura 

e que tem a experiencia do magisterio, em notave is artigos p ublicados na Irn

preusa, em .Janeiro de 1901 .. . 

O SR. PAULA RAMOS: - Apoia dc-. 

O Sa. GASTÃo DA CUNHA: - . . , ~ol:;rt exb.IItbS d~ prepar atorios, r,screveu 

t. seguinte sobre a prova du rnadure:zu, 

"O exame de madureza, como s pra tica na Allemanha, não tem parentesco 

con1 o a rremedo aqui executa1do . . , 

O SR . PAULA RAMOS : -- Disse eu isto da tribuna da C'-'.mara. 

O :3R. GASTÃO DA CU:-!HA : - (Continúa ct !e1·): 

·'Remate dos estu dos ini ciados e concluídos com o maior cuidado nos ath c

neus e gymnasios officiaes, por cujos programmas ou diEc iplinas estão m thodi~ 

c~mente dispostos, ell e é mais uma formalidade do que uma prova definitiva, 

a. n1para mais o discípulo fraco elo que distingu e o forte, apresenta-se con1o urna 

H~-nthese dos conh ecimentos adquiridos e não se adapta ás exigencias da ana

Jyse, do detalhe. 

l\J a~s faci l , porque desconhece as regrin has e excep~ões dos estudos parcella

Ço,, em que o menino comparece per ante uma banca de especialistas para ser 

arguido sobre uma disc iplin a isolada, a sua regulamentação entre nós tornou-o 

urr. bic·ho de sete c:.tbeças, um monstro que apavorou os alumnos e os pais. Re- 

~iz~d.1o em uma assen1blêa de len tes, não apresentou as g-ar antias de julgan1ent::. 

Qt: e er am de c~perar. Cumulado de exigencias, não fo i um exam e ele •madureza, 

nt:ts siJn uJn e~ame de preparatorios por a tBJCado para o qual, se o executassen1 

sé1 iarnente, nem os proprios arguentes estari am aptos . ,. 

Exame de preparatorios por atacado . - A expr e são é fe liz. Não se podia · 

11e1. :lir m elhor o processo que t emos para as provas de madureza. 

A madureza não é, nem será obstacudo senão ao abastardamento dos nos

sos estudos secu ndarios pelo viciadissimo e já incorrigível systema dos exames 

pnrcellaõos ou avu lsos. H a d m elhorar a situação actual e sem duvida diffi

cultando os exarnes actuaes; mas difficultar, neste ca o, é moralizar , é tornar 

P. prova uma realidade. 

Para quem tiver preparo a madureza não traz difficuldade. (Apoiados.) 

E c:omeçando a existir de verdade a vPrificação do aproveitamento dos alum· 

llOR, rlitficultando não só os exames mas a simu lação delles, a prova da mada

r ez. produzirfl esta dupla vantagem: a melhor selecção do pessoal que a~ aca-
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de•11i'u recrutam e a diminuição do numero dos candidatos a .runcções publicas 

~ grflos academicos, consequencia beneflca não só para elles individualment\', 

como para a collectividade que verá augrnentar o numero dos indivíduos que s ·.' 

<L·s· ;;\Cll'. ao trabalho em outras espheras de actividacle remuneradora . Porquar:to 

a praoccupação do titulo acadbmico, a vaidosa ambição das carreiras litterarias 

cega os pais, que não con9ultam a vocação elos fi lhos e são os primeiros respon

saveis por seu insuccesso futuro. 

I·}' n1uito da raça latina essa obses~ão dos grãos, esse preconceito das cha

n,adas J,rofissões liberaes . 

. A :íngua_ ainda guarda o vestigio das antigas classes, que outr'ora dividiam 

a nac;ão, estabelecendo hierarch.ias até na ciassiCicação do trabalho; honorarios, 

emo~urnentos, pag·a, remuneração, jornal, estipendio, etc. 

Profissões lib r aos . .. porque é li beral a proCissão de advogado ou ele me

di c<' e !lã o o é a de agr icultor? (Mn'ito bem.) 

As ciivt-l'sas runcções, se não são iguaes ou iclenticas, são equivalentes no 

c•, njuncw geral; e aquell:J.s chafl?adas profissões liberaes não conferem por si 

mtsmas honraria aos que as exercem, e !las vai m o que valem os proCissionaes . 

~ão conTPreh~ndo ~m que poclem valer mais um l i tterato sem talento, um 

advogado 0~1 med ico mecliocre elo que um habll industr ial ou commerciante. 

(A poirrdos.) 

A ~uperstição elas car reiras que outr'ora se chamavam lib raes não cessou 

a ir.<oa. Convém muito persuadir aquelles que sua fascinação arrasta, sem medi

rem as proprias aptidões, que el las pão valem mais, nem dão dignidade soclal 

maior que ou tras profissões, por igual dignificadora,s do trabal•ho, honrosas para 

os indivíduos e mai~ remuneradoras ce r tamente. 

"'o seculo :x--vrr, tendo Pedro Paulo Rubens cl desempenhar uma missão dl

plomatica em Londres, o GovPrno hespanhol discutio longam ente se podia dar 

lhe o titu lo de embaixaclc,r, decidindo afinal pe Ja negativa, porque elle era um 

quasi operaria ou a r tezão, !Je?·so?Ht ele o!Jici.o que en !in es ele mann!actnnt 

y ve?lnl . 

Huben!=; fo], dirigjo oCficiJsamente as negociações, mas com eile, seguio um 

emba;xaclor titu lar . 

Rimo-nos hoje ele taes p reconceitos, mas o certo é que elles nào se disslp1 . 

rnu1 ainda . 

J>:mpenhen,o-nos em levar á convicção ele nossos concidadãos, que é temp'' 

de mudar de rumo. Nós ou tros, das nações neo-latinas litte1·arum i?l tempm·ancict 

labm·arnttF, como escrevia Soneca, fallando da educação romana da sua época . 

Urn emin&ote erlucacionista e publicista argentino, José 1\Ianoel Estrada, '-' 

aucor das 1·eformas de instrucção que tanto brilho deram á presidencia Avelanc

d1., insistia nesse mal quan<lo r eitor elo Colleglo Nacional de Buenos Aires em 

1879 o ,cJ;zia que um conjuncto de preconceitos e ele il lusões impellia a maior parte 

da mocidade para as profissões conservadoras ela riqueza, ao passo que as pro

fissõe~ dest:natla~ a produzil-a eram quasi que absorvidas pelos extrangeiros; .o 
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e ll e manirestava o .r ece io de que nas mãos des tes se concentrasse um dia toda 

.a força da r iquE-za 1.acional. 

E notai, senhores, que Estrada era um a rdoroso pa la dino da instrucç;o su

porior, daquelles quP mais se esfo rçaram por dota r o seu p a iz de instituto~ para 

o ensino littcrari<. e scientifico . Elle queria a cultura intellectual mais elevada. 

p,•,·que, dizia ell P, se ns r elações economicas são pacificadoras, ellas são ao m es

lT'O pa~Ho corru;Jtoras quando outros elementos concurrentes não vem r ect;fic<u· 

os seus excessos . Nas (!;,mocracias industrializa das como as de hoje, só uma alta 

cultur< intellectual e umn. l:c.a educação mora l poderão contr a balançar a ac,}ilo 

co rru]J tora da riqueza., que infiltra o egoísmo n os caracteres e o pos itivisrllo uti

lita rio na legislação. 

Cotno c1l t:, eu quizera c~csviar dessa rascinação enganadora das carreiras 1it

terari as tantas forças que ne! las vão se esterilizar com desvantagem para os in

dividuas e para a economJa nacional. 

Os es tudos ~ecundari os, l'U j á d isse, só os fazem a qu elles que qu er em p~~~~ar 

ás academias . Bsse in ~resso é hoje fac ilimo com os exames pa r ce·Il a dos . A grita 

con tra o exame de m acl urezf• provêm da convicção de que elle diffiCl! ltará o 

r>asse para cllas. 

EsRa difficu lchH1e é um nta l? Eu penso qu e será um duplo benef icio. 

Mas eu cr eio hem que a CE mara quer prorogar o prazo para os exame~ avul

sos e o silencio dos m eus collcga-s attesta a f ic1 elic1a cle da minha inc1ucçãu . E stou 

-convencido de que pela quarta vez vamos, sem r evogar a le i, burlar a lei. 

( lJ!Jt;ito be•n . ) 

Ora, convic to eu de qua esse processo rle ·exames desvirtua a instrucção se

cuntfal·ia, cuja missão prccipua é ministrar a cu ltura m édia ou gerrul e secunda

riam en te prepa rar pa.r a o outro p,1·âo de estudos ; r ebaixa o nivel do ensino suJ 

perior, porque não op~ra a conven; ente s elecção; favorece a vaidade imprevi

den t.e dos pais, como a J!lgenua confiança elos filhos, desvian do de outras es

pheras de trabalh o activic1ades que no exer cício elas Je ttras são inutiliza das; 

convencido, r-ortanto, de I]U e esse systema é uma calamidade, que, infelicitando 

tantoa indivic1nos, v:ti reagir perniciosamente na sociedade toda, não posso dar 

o m e u Yoto ao projecto em debate . 

Mas, sendo cer~a para mim a de'iberação do Congresso Nacional, que adiará 

pela C!Ua rta vez a execução da r eforma de 1890, eu devo proceder como político; 

e assim trago á Camara uma soluç;to conci"l iatoria, propondo essa transacção que 

ha dias lembraya f'. esta tribuna o nosso precla ro lecule•·. 

Eu ouvi m smc aa suas pa,lavras como sen do a formula do momento: es

cutei-a corno vo?. de co mma.ndo, que a ell e compete e não a mim, qu e sou da 

tripulaQão. 

Na•la mais T<'Sta a nós outros convencidos de que o r egimen vigente é um 

mal, sanão pretend er que <>ll e nos inf&licite o m enos t empo possível. E' um m al; 

pois tratemos de diminuir-lhe os effeitos, limitando-o no tempo . 

.ill' •J que venho propõr 1i; sabedoria da Camara. 
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Ra~trinjo a dou~ ú período de quatro annos : cessarão os exames avulsos a 

31 de Dezembro de 1906. Esse adiamento, porém, só é aproveitaYel aos alumnos 

que já tenlutm quatro exames. Cuido tambem da passagem dos estudantes que 

tenham um ou mais p;eparatorios para o cu r so gymnasial, desde jã, se o quize

rem, alé aquella data. Foi uma das idéas sugger idas pelo illustre Deputado pelo 

Parã, o Sr. P:tssos Miranda e qu e eu acceito. Fina lmente, sem innovar e antes 

bus~an üo inspiração na legislação nacional, faço caducarem as approvações em 

31 de Dezembro de 190•6. 

Sr presidente, não sei qual a sor te destas emendas que apr esento a V. Ex. ; 

como quer que seja, cu estou disposto a seguir neste ca~o aquella norma de 

acção que estã no seguinte preceito de De Maislre: - agir como se pudesse tudc 

e resignar-se como se não pudesse nada. (Mttito bem; mttito bem. O o1·aclor ê 

vivamente ClL11tV7'itnent·aclo.) 

Vi'm ã l\Iesa, são lid<ts, apoiadas e postas con jnnctamente em discussão, as 

segui:lles emendas : 

Onde se diz - de 190R, diga-se - de 1906 - e substitua -se a parte final, a 

começar das palavr as : - não só para estudantes - pelq seguinte: - sóment& 

para os estudantes que jã tenham, pelo menos, quatro exames sob o r egim en 

dos pn.rcellados. 

Accrescente: - Os estudantes que dentro do prazo acima estipulado não 

concl uirem o numero de prepa r atorios exigidos para o ingresso nos diversos cur

sos sup~riores pard~m para todos os effeilos os exames em que tenham sido av

provados. 

Paragrapho. Aos estudantes qt\e tenhann um só ou mais exames parcellaclos 

é facultada a matricula nos r espectivos annos do curso gymnasial, sendo para 

esse fim validas aquellas approvações desde a clata da presente lei até iniciar-se 

o anno 1€ctivo. 

S~lJ. elas Sessões, 22 ele Outubro de 1904. - Ga.stão ela Ctmh a,. - Paroo$ Encerramento d 
Mi.1·anda. discussão 

p,· encerrada a discussão. 

SESS.~O DE 24 DE OUTUBRO 

O S r. Affonso Costa (1Jela o1'Clem): - Sr. Presidente, a Camara vai 
pronunci&r-se sobre a questão dos exames de preparatorios . 

Ha tres icléas a serem vo.tadas : a consignada no projecto elo honrado Depu

tado por Minas, o Sr. Manoel Fulgencio,' que permitte a prestação de exames 

parc'31Jados a todo e qualquer estudante; ha o meu projecto substitutivo que dã. 

esta facu ldade s6mente ãqu elles que jã tiverem prestado um exame, que jâ tive

rem iniciado o seu curso pelo system a de exames pareellados; ha finalmente a 

emenda õo honrado Deputado por Minas, o Sr. Gastão ela Cunhl)., que só per-
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mitte a prestação de exames parcellados aos estudantes que tiverem obtido qua

tro approvações. 

Pen~o que a ser feito esse favor á mocidade preparatoriana do Brasil, o 

ponto de partida deve ser o inicio, isto ê, quem começou o seu curso de prepara

terias pelo systema de ex:J.mes parcellados deve concluil-o pelo mesmo systema, 

entra1,do desde logo em execução o regimen da madureza, de que 31liás sou par

tidario. (Muito bem . ) 

Peqo, portanto, a V. Ex . que consulte á Casa se concede preferencia para 

ser vvtado em primeiro lugar o meu pro3ecto. 

Consultada a Casa, ê concedida a preferencia por 72 votos contra 42. 
E' annunciada a votação do referido substitutivo offerecido pelo Sr . Affonso 

Costa, para o qual a Camara concedeu pre[erencia na votação. 

Posto a votos, ê approvado o seguinte art. 1° do referido substitutivo do 

·Sr. Affonso Co~ ta: - "Aos estudantes que já tiverem, na data d~ta lei, obtido 

pelo menos uma a pprovação em qualquer preparatorio dos que se exige para a 

matricula nos cursos superiores da H.epublica, permitte-se a faculdade de con

cluir o curso iniciado pelo systema de exam~ parcellados, observad3iS as dispo

siçõeq ão Regulamento não revogadas por esta lei". 

E' ~.pprovado o seguinte art. 2° do referido substitutivo : 

"O prazo para o exerci cio dessa facwldade, de que trata o artigo an tece

dente. é de quatro anncs." 

O Sr. Antero Botelho (ZJelct orcl-em) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, r econhece-se terem votado a favor 78 e con

tra 26; lotai, 104. 

O Sr. Presidente : -Não ha numero . 

Vai-se proceder á chamada. 

Procedenrlo-se á chamada, verifica-se terem se a u sentado os Srs . Aurelio 

Amorim, Urbano Santos, Frederico Borges, João Lopes, Izidro L eite, Pereira 

de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves, Leovegildo Filgueiras, Tosta, 

Qarcia Pires, Satyro Dias, Augusto ele Freitas, Rodrigues Lima, H eredia de Sá, 

Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Fidelis Alves, Bezamat, Paulino de 

Souz'l., Francisco Veiga, Lamounier Goclofredo, Francisco Malta, Joaquim Tei

xeir:J. Brandão, Germano Hasslocher e Domingos Mascarenhas . 

O S r. President e : - Re~ponderam á chamada 105 Srs. Deputados. Não 

h a numero. Fica adiada a votação. 

SESS};.O DE 26 DE OUTUBRO 

O Sr. Pre side nte : -- Ao votar-se, na sessão passada, o art. 2° do sub

stitut'vo elo Sr. Affonso Costa, verificou-se que não havia mais numero no re

cinto. 
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Vou de novo snbmette1· a votos o seguinte art. 2•: 

"Art. 2. o O prazo para o exercício dessa faculdade, de que trata o a rtigo 

antecedente, l> de q'Jatl'o annlos." 

Em seguida é posto a votos e approvado o referido art. 2•. 

E' igualmente approv:tdo o seguinte art. 3• do substitutivo: 

"Art. 3 . o As commissões examinadoras serão nomeadas, na Capital Fe

deral, pelo àirector do Exter:1ato Cio Gymnasio Nacional, escolhidos os lentes dos 

dous esrabelecimentos, sendo, na insufficiencia destes, convidados professores 

de noto ria idoneidade. 

Paragrapho unico. Nas outr::ts capitaes as com missões serão organizadas 

pelas congreg<tções dos institutos dos Estados, equiparados ao Gymnasio Nacio

nal, com os lentes dos mesmos estabelecimentos ou professores de notaria com

petencia, na excusa ou falta daquelles. 

E 1 d.nnuncid.da a votação do seguinte art. 4° : 

"A.rt. 4. • Não pod!:rá fazer parte dessas commissões quem dirigir col leglo 

particular, mesmo equiparado. •· 

O Sr. Presidente: - Attenção ! Quando se restabelecer o silencio con-
:rinuareJ nas votaçr.es. (Pa1tsa.) 

Em seguida é posto a votos e approvado o referido art. 4•. 

E' igualmente posto a votos e approvado o. seguinte art. 5•: 

"Revogam-se as disposições em contrario., 

E' considerado prejudicado o projecto primitivo sob n. 77, de 1904, bem como 

a emenda que ao mesmo offereceu o Sr. Gastão da Cunha. 

O Sr. Presidente : -O substitutivo vai ser enviado á Commissão respe
ctiva para ser com·eniente~ente redigido para a 3• discussão. 

SESSÃO DE DE XOVEMBRO 

Redac.:;rlo para 3• dísc1!esão do Sltbstitutivo of!erecirlo ao pmjecto n. 77, deste 

anno, pe?·mittiurlo a /r~culdade de conc!J<ir o curso iniciado pelo systema lle 

exames parcellados aos estudantes que já tiverem obtirlo, pelo menos, 1ww 

pprovação 0 111 qualquer dos p>·epm·at01'ÍOS exigidos para a matricula fiO~ 

~t.rsos superiores da Rep1tblica, e da11clo Ol<tras providencias 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • Aos estndantes que já ~iverem, na data desta lei, obtido, pelo me- Redacção para 
nos, U!na appro>ação em qualquer preparatorio dos que se exigem para a ma- discussão 

tricula nos cursos <ruperiores da Republica, pcrmltte-se a faculdade dP conclu:r 

o carso iniciado pelo systema de exames parcellados, observa'das as dl~poslçõca 

do regnlamento não re\·og-adas por e~ta lei. 
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Art. 2 . n O prazo para o exercício dessa faculdade, de que trata o artigo an

tece1en te, é de quatro annos. 

Art. .3. o As com missões examinadoras serão nomeadas, na Ca·pital Federal, 

pelo d;rector do Externato do Gymnasio Nacional, escolhidos os lentes dos dous 

estabalerimentos, sendo, na insufficiencia destes, convidados professores de no

toria Idoneidade. 

Paragrapho nnico. X as outras capitaes, as com missões serão organizadas 

pelas congreg-ações dos institutos dos Estados, equiparados ao Gymnasio " acio

nai, com os lentes dos mesmos estabelecimentos ou professores de notaria com

petencia, m, excusa ou falta daquelles. 

Art. 4 . o Xão poderá fazer parte dessas com missões 1uem dirigir collegio 

particular, mesmo enuiparado. 

Ar r. 5 . o Revogam-se as disposições en1 contrario. 

Sala d&s Com missões, 5 de ::\'ovembro de 1904. - Sc"tyro Dias, Presidente. 

Jialctqllia.ç Gonçalves. - Antc1·o Botelho. - JocTo Viei1·a. - Sá Pc·ixoto. 

SESSÃO DE 9 DE XOVEMBRO 

O S r. Gas tão da Cunha (*): - Sr. Presidente, eu conto não merecei

a censura de meus coll~gas mantendo o meu modo de pensar anterior ao vot.l 

da Can1ara. que preferia, e 1n segunàa discussão, ao projecto do honrado r epre

sentante de )finas e ás emendas que a elle offereci, o substitutiYo do digno 

Deputuclo por Pernambucn. 

Ninguem mais <lo que eu acata o juizo dos lllustres collegas, que para mim 

é sempre o melhor; mas (, que no caso - e eis o que anima e justifica tninha 

insistencia - não houve discussão e os votos, por si sós, sem qu g a elles prece

dessa um dehate qualquer, permittindo elucidar as opiniões contradlctorias, dei

xam ao vencido a sua conyicção intacta ou, LJuando muito, tocada de duYi

das, apenas . . . 

E ~ du\'ida é uma inhibição do espírito, entr etanto, em que elle, continuan

do a pensar, não julga, nem affirmando nem negando. 

Ora, permitta-me a Camara que eu continue a pensar, esperando que o voto 

final da Ca mara mostro o meu erro . 

O SR. AFFONSO CoSTA: - Como autor do projecto substitutivo, eu deixei de 

responder , anal> sando as emendas de V. Ex .. por urgencia de tempo. 

O SR. ESTACJO ConrnRA: - E' medida de salvação publica. 

O SR. AFFONso CoETA: - E' medida de garantias de direito e de equidade. 

O SI<. GASTÃO DA CUl•'HA: Garantia de direitos? Que direitos? 

0 SR. .AFFONSO COSTA : - De equidade. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O Sn. GASTÃO DA CU :'>lHo\: - Ah! Sr. Presidente, quando eu, nas minhas 

emendas, determinei a cessação dos exames avulsos ao fim de dous annos e que 

só os pudessem prestar dP .Janeiro em diante os alumnos que tivessem quatro 

~·wpro,·:~ções. disseram-me a lguns Srs. Deputados: e por que 4 preparatorios e 

não 2, 3 ou 5 • 

O nosso numero 4 - é arbitraria. 

A Psta intenogação Pu poderia r~sponder com esta outra: e por que 2, 3 ou 
5 e não quatro? 

O SR. BRICJO FILHO: - Eu tenho tambem uma pergunta a fazer: por quu 

tres ou quatro é não um, que importa um inlciamento? 

O H. GAST.~O DA CUNHA: - Arbitrario s ria, por ig·ualJ qualquer desses nu

meros, isto é, rtualquer delles se poderia considerar arbitrario. Entretanto, esse 

numero quatro não é tão arbitt·ario como á primeira vista pareceu a a lguns col 

legas; ~li e obedece a nm calculo razoavel, a um raciocínio attendivel . 

, otai a proporç!lo · o numero tle approvações e o prazo tle tlous annos . 

.Adoptei para calculo o prazo de quatro anno , que foi o da prorogação pt·estes 

a expit·nr e que decretamos em Outubro de 1900, prazo de quatro annos que era 

o da le i de 1864, rlentro Llo qual deviam os estudantes iniciar e terminar os exa

mes de prepat·alorios. os quaes caducariam transcorridos quatro annos da data 

em que fossem pres tados. 

:\. Camara n:lo i<;nor?- que esta sãbia medida da lei de 1864 foi revogada 

pelo tlec·t·eto legislativo n. 2. 76 ·1, de 1877. 

E111 1900 marcou-SP aos estudantes o mesmo prazo para fazerem seus pre

paratorios, todo~. Ag-ot·a a C amara tem a equidade, quero empregar o eu'J)hc<

mismo ~embrado pelo illu~tre representante de Pernambuco. de consentir que 

aquell&s esl;udantcs que apenas fizeram quatro exames dentro daquelle prazo, 

possam concluil-os em mais dous annos. Não se pôde ser mais favoravel no 

exer.!tcio dessa equidade . Favot·avel ainda seria nessa delibet·ação se, apenas 

aos qu~ tivessPm metade dos 1weparatorios, se dêsse metade do prazo anterior, 

ou cligamos dous annos , para concluil-os sob o r egimen dos parcellados. 

Pon:lerei que em dous a1mos não ra razoavel esperar que pudessem con

cluir com s e>riedad e sens estudos i>reparatorios os estudantes que, computada a 

época actual ele exames, niio entrassem pelo anno de 1905 possu indo quatro ap

provações. 

Era impossível :t um moço fazer seu curso pr paratorio em menor prazo de 

temp,> . Eis o meu rnciociPio. Se m c•u prazo fosse maior, seria corr espondente

mente menor C' numero de prepat·atorios que eu f ixaria . 

Kolai, n1eus collega.s, o seguinte: a situação legal. 

A lei de 1 t:e Outubt·o de 1900: "Fica marcado o prazo de quatro annos para 

que dentro clelle iniciem c concluam os seus exames de preparatorios ... 

O SR. AF!'o:<so CosTA: - Ahi é qutl foi o mal, ahi nesse iniciem . 

O SR. GASTÃO DA Ct'NHA: - Ora, não pócle o Poder Legislativo ser mais be

nigno, n1ais tol er:1nte - não sei colT'o o diga, - do qlle é, ou do que será, ap· 
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provando a minha emend<t, ::tue diz: desses alumnos, âquelles que não puderam 

concluir dentro do prazo, a findar, concedo mais a metade do tempo, uma vez. 

que mostrem haver chegado qunsi ao meio de sua tarefa ... 

Haverâ, creio bem, estou certo mesmo, estudantes aos quaes, já não digo a. 

cessação do regimen do5 parcellados, mas a approvação de minha emenda, 

foi prejudicar . 

.Haverá prejuízos nos calculos de algum ou de muitos (não espectativa legi

tima q•Je falhasse, pois a espectativa legal era a· madureza a partir de Jan eiro 

de 19()5). haverâ contrariedade ou, empregando a expressão íngleza - desapon

tamento para estudantes que cont:wam com uma quarta prorogação; haverâ des

arrazoados interesses feridos. Mas, que fossem legítimos taes interesses; qual 

a reforma desta 11aturez:1, que não fere em maior ou menor escala? Nenhuma 

reforma deixa de chocar nesse ou naquel!e ponto o interesse radicado na ordem 

legal anterior. 

J.iJ boa já é a reforma que, prejudicando apparentemente taes interesses in

dividuaes, rtó'dun<la o=m vantagens para a collect\vidade, para a communhão. 

O SR. JAMEE DARCY: - Ou para os proprios que se entendem prejudicados. 

OS::. GIST4.0 DA CUXHA:- Ou para os proprios que se entendem prejudi

cados, rliz muito bem, quanto ao caso vertente, o meu collega. 

::'<ão faço a nenhum dos collegas a injuria de presumir que descubra nos es

tudante:; um desses famosos direitos adquiridos, que ás vezes surgem á frente 

do legi::;lador. 

No caso, nem sorpreza podem ter os preparatorianos, porque elles sabiam 

do prazo a expirar no fim deste anno, p1·azo que equivale por um aviso, dado

quatro ~.nnos antes e pela terceira vez, da precariedade do regimen dos exa

mes avu lsos . 

E a Cam:11'a está bem certa ele que, ao findar a 4• 1l!'Ol'O!}açãc, virão os fu

turo.3 o=xaminandos pedir outra, a llegando os mesmos motivos, as mesmas cau

sas, as lT'esmas razõps de =ora e que já foram as mesmas a!legadas em 1 96, 

em 1898 e em 1900. J.iJ quando irâ o CongTesso apagar do quadro negro de nosso 

ensino secundaria essa dizin1a periodica de ·prorogações? 

,-a: nisso clespresti<;io para a nossa autoridade, tanto como para a nossa ca

pacidade, porque Yamos reconhecendo continuamente a impraticabi!idade do r e

glmen ela madureza, sem que nenhum dos representantes lhe proponha a revo

gação ou, pelo menos. conYeniente regulamentaç:ão. 

:IIinhas emendas tranuzem um pensamento de transacção, como explicita

mente o declarei na 2• discussão; mas transacção em termos que me pareceram 

razoavois e não vão até ã retil·ada ou ã capitulação. O prazo de dous annos ~ó 

será aproveita vel por alumnos que já th·erem, em Janeiro de 1905, quatro exa

mes. 

Fa!;o ainda uma concessão e essa confesso que foi suggerida pelo interessa

do. A·'héi-lhe razão. E' o caso que tenho recebido innumeras cartas de estudan

tes, f<lgumas timidament<' subscriptas por simples iniciaes, mas, indicando as 



- 409-

respectivas residencias, e dellas uma é digna de deferimento, p9rque faz uma 

reclarr.ação justa. 

Ai lega um estudante que pretende o titulo de pharmaceutico. O curso de 

pharmacia exige- numero menor de preparatorios; e não é exc·3ssivo esforço, o 

que va.l~ dizer fingido esforço, concluil -os em dons annos. 

A mesma consideração se applica ao curso de odontologia. 

Para €Stes abro excepção, mas exigindo delles que tenham um exam~ 

já feito . 

)Ja'3 anteriores env~ndas inseri uma u:srosjção a r~speito dos candidatos dos 

curso3 tlE: pharmacia e odonto!ogia. 

$r . Presidente, minhas emendas V. Ex. já as fez ler. Eu entendi dever 

renoval-as, quando menos por um dever de coherencia. (Muito be>n; mnito. 

bem. . ) 

O S r. Carlos Cavalcanti {*):-Sr. Presidente, não venho produzir um 

discurso, a Camara está bastante fatigada e a hora adiantada; apenas venho 

justificar, em ligeiras palavras, uma emenda que terei a honra de apr esentar á 

Camara dos Deputados, sobre materia a que se referia o illustrado represen

tante de Minas Geraes. 

Como V. Ex. sabe, S1·. Presidente, j á de ha muito tive occasião de, em

bora concisamente, manifestar a minha opinião sobre o transcendente objecto ele 

que trata o projecto em discussão . 

Sou em principio partidario dos exames de madureza; em certa occasião 

mesmo. quando ora\"a o honrado represen tanta de l\finas Geraes, tive opportu

nidacl" ele dizer em aparte que, em uma questão tão importante quanto esta, 

achavc:.. inconvcnientissimry o systetna, empregado na Can1ara, d~ hesitaçõe.s, de 

fluctu açõe.s coutinuas na 0pinião. 

Pc1recia-n1e muitissimo n1ais conveniente e necessario á regeneração do nosso 

ensi:1o publico, maior energ-ia, mqior decisão e firmeza no deliberar. 

A sabedoria d::t Camara- dos Deputados, entretanto, não sanccionou a minha 

opinião, " tanto não lhe q11iz dar o prestigio do seu apoio que está em discussão , 

e já pl.'la terc"lira vez, o projecto de lei que proroga por mais quatro annos o 

systerLa clenomin!'l.clo elos exames parcellados, no estudo das humanidades. 

EstP. substitutivo, offerecido á Camara pelo clistincto Deputado por Pernam

buco o Sr. Affonso Costa . .. 

O SR. ESTAGIO COJMBP.A: - Ali~s parti dado da madureza. 

O SR . CARLOS (\-IVALCANTI: - Como o humilde oi·ador que se acha na tri

buna. 

Este substitutivo foi apresentado a um projecto de um distincto represeJt

tant~ de Minas Geraes, qu~ na minha opinião era mais logico do que o do hon

rado representante de Pernambuco. 

("') Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Disse, ainda ha pouco, que a sabedoria da Camara dos Deputados não havia 

sanccionado a nünha opinião e que seria mais conveniente a regeneração do en

sino publico, se procedimento energico e firme a respeito de tão transcendente 

assumpto não fo~se posto em pratica . . 

A questão é, portanto, da melhor ou peior execução dos exames de madu-

reza. 
Deve ou n9.o entrar em execução semelhante exame? Para mim deveria en

trar immediatamen te. 

O~ meus honrados collegas não são da minha opinião. O prestigio do voto 

da CamPra trouxe o projecto de proTogação destes exames parçellados até o 3° 

turno JoE: debates. Não hn, portanto, outro procedimento para mim senão curvar

me ao melhor iungamento dos meus pares, submettendo-me dest'arte á resolu

ção sábia da Camara . 

Res[a-me o di1·eito de procurar dentro dos limites da minha fraca competen

cia (nrio U)JOiaclos) tornar quanto possivel mais equitativa a medida provisoria 

que se l!·ata de levH.ntar. 

Parece-me que, para ser Iogico, o projecto, nesse favor que vai conceder aos 

alumnos que se destinam ás diversas Faculdades da Republica, deveria ser mais 

comprehensivo do que é realmente; quero dizer que deveria abranger em suas 

diversas õisposições todas as modalidades do ensino publico . 

.EJ' o que me parece, e não se acha muito claro no substitutivo do honrado 

r epresentante ele Pernambuco. Parece que S. Ex . apenas se refere áquelles es

tudantes que se destinam aos cursos principaes das nossas escolas superiores; 

(_tueJ~o dizer: medicina, engenharia e direito. 

Ha. porém, outros cursos mais modestos do que estes e que são os cursos 

de odo•'tologia, pharmacia, agrimensura, obstetricia e bel las-artes. 

A.<Rim sendo, para estes devia haYer uma disposição excepcional no proje

cto de que se trata. 

Pois bem; tendo recebido do meu Estado uma representação assignada por 

diversos estudantes, que se destinam ao curso a CIJ_te acabo de me referir, apro

veito-me elo ensejo que me offerece a 3• discussão do projecto para submetter á 

considerRção dos meus honrados pares .uma emenda que cogita do caso e que 

fará com que os estudantes que pretendem seguir estes diversos cursos fiquem 

comprehendidos nas disposições do substitutivo a que acabo de me referir. 

Q<Jero que a representação que me foi. dirigida seja. publicada juntamente 

com u meu discurso. 

Ao terminar peço no cllgno representante por P rnambuco se"tl prestimoso 

amparo para esta emenda que tive audacia de apresentar ao seu importante sub

Hitutivo. (JliCnito bem; tnuito bem.) 

O Sr. Affonso Costa: - Sr. Presidente, o facto de ter si elo autor do 

substitutivo ora em discussão, e que mereceu a honra de ser approvado pela Ca

mara, me obriga a vir proferir duas palav1·as em defesa da idéa que elle con

signa, icléa que aliãs jã. foi abraçada pela maioria dos Srs. Deputados. 
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Convencido de que a medida, que a proposição legislativa estabelece, atten

ile a um principio de equidade, permittindo que os estudantes de preparatorios, 

que já tiverem iniciado os seus estudos pelo systema de exames parcellados, con

cluam o curso iniciado, da m esma maneira, sem prejudicar o systema instituído 

pela reforma de Benja min Constant, com relação ao exame de madureza; con

vencido de que o tempo urge, eu estava r eso lvido a não occopar a attenção da 

Camara sobre o assumpto. 

Entretanto, Sr. Pres!dente, as palavras do honrado Deputado por Minas 

Geracs, o Sr. Gastão da Cunha, que sendo um dos maiores taJlentos da Camara, 

é tambem um dos mais fluentes oradores da bancada mineira (apoictclos) ... 

o SR. GAS1'.'i.O DA CUN}L<\: 

0 SR . AFFONSO COS1'>. -· 

Muito obrigado. 

me obrigam a reclamar a attenção dos meus 

illust1·ados collcgas por alguns momentos. 

O .]lom·ado Deputado, se positivamente não nos censurou, ao menos quei

xou-se de que tivessemos rejeitado todas as emendas que S. Ex. apresentou ao 

projecto Manoel Fulgencio, sem que tivessem sido impugnados em uma discussão 

ampla, como realmente m~recem os trabalhos de S. Ex. 

Nilo foi nem podia ser - eu já o disse a S. Ex. em aparte - falta de apre

ço ao HilU alto merecimento, nem pouco interesse pelas emendas apresentadas 

polo honrado Deputado, o que nos levou a não a nalysal-as amplamente; foi a ur

gencia em que se encontrou a Camara de votar, quanto antes, o projecto, a[im 

de que pudesse ser dirigido ao Senado a tempo de ser transformado em lei, se 

porventura o Presidente da Republica não l11e negar a respectiva sancção. 

Sr . Presidente, as emendas do honrado Deputa1do por Minas traduzem, de 

facto, a convicção de S. Ex. , i! e partidario extremado do ensino integral e do 

regi•nen de madureza, tantas vezes defendido aqui brilhantemente por S. Ex. 

Partidario destas idéas tambem sou, como tenho sempr e dito e affirmado; 

mas, nú momento, perscrutando o sentimento da Camara, comprehendi que ou

tro qualquer projecto que não fosse muito liberal, que não fosse vasado nos 

moldes e.m qtie foi o substitutivo não mereceria o seu voto. 

O ~tojecto primitivo, o do honrado Deputado por Minas, o S1·. Manoel Ful

g~ncio, permittindo a qualquer estudante a prestação de exames parcellados para 

a matricula nas academias, era a morte completa, em bora por meio indirecto, 

do r egirnen de maclm·e~a; era o adiamento por mais <1uatro annos da reforma já 

tão protelada, era a continuação do antigo e desmoralizado systema, cuja res

tauração ninguem tem coragem de pro pôr francamente. 

Na situação creada pelo projecto, cuja discussão tantos Srs. Deputados re

clamavam, convencido de que era precizo salvar alguma cousa a favor do regi

meu que a reforma de Benjamin Constant instltuio, aparessei-me a apresentar 

o subsi.itutivo, já conhecido da Camara. 

Que as minhas suspeitas eram fundadas sabe V. Ex., Sr. Presidente, e 

s~be <1. Camara; todos nós vimos que o projecto do honrado Deputado ml.,eiro 

mereceu o voto quasi unanime desta Assembléa em 1• discussão . 
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O SR. GAST;\.0 DA CuNH<).: - Admira não fallarem ainda em direitos adqui

ridos dos estudantes. 

O SR. A>'FONso COSTA: - Não pretendo, Sr . Presidente, como já disse, dis

cutir 3.f<Ora as questões connexas ao grande .problema da instrucção secundaria; 

ni.o vi r ei, mais uma vez, affirmar que estou convencido da Decessidade de dif

ficult'1.r , o mais possivel, o accesso á matricula nos estabelecimentos de instru

cção s:Jperior do paiz. 

Não ha exaggero quando se diz que o estado da instrucção secund :J.ria en

tre nós é vet·gonhoso, e pessimo; confessam-no os documentos officiaes, os di

rectore.:; dos estabelecimentos r1e ensino superior, onde se notan1, mais de perto, 

os P.ffc,ilos do pouco !Jrep:uo da mocidade; confessamos nós todos que fazemos 

parte de hanca3 examlnador:.>s nesta Capital ou nos Estados. 

Se trco adiantada, St·. Presidente, não estivesse a hora dos nossos traba

lhoR e n:lo temesse fatigar o espirito da Camara, examinando systemas de en

si.lo e co•nparando-o . aproveitaria o ensejo ele achar-me na trib·una para,. em 

lermQS r<tpidos, descrever o que é o ensino integral, o curso de materias bem 

dispcslas e combinadas, terminado ror um exame geral, em qu se conhece no 

exhn1iactndo o seu desenvolvirnento inle11ectua1 , e o que tem sido entre nós, o que 

~. e con Linu<l.:r;o. a ser o regimen dos exames parcellados, loteria vergonhosP. c 

nunc>\ crile rio segu10 pv.ra se julgar a capacidade c1e cada estudante. 

O SR. GASTÃO DA CU'IHA : - Com tanto que não seja executado. 

O SR. ~\ FPONSo l'vE'f ., (pal'a <> .,., GcT,Stcw ela Cnnha): - O meu intuiro 

V. l~x. conht-ce perfeitan1ente: \;. Ex. não ig-nora a sinceridade e a convicção 

com que dPfendo a:> vantag-ens do systema de madur~za sobre o da ex~me~ par

cella.rlos; (·!-iti1o ald os m(l~::, (~i! C'r.n::os c as minhas n1anifestaçõe'J fr.-t!!ca::; :~ re~

])1ito E V. Ex . FleS!OO 11à <i~.'r.:larou no bellissimo discurso, co 'TI \.r.1c ju sr i:'i c'1n 

RS suas ( men\las, en1 t n .:t c' as sec::~ft s passadas, que era prec;zo tr.i: l."iigir l'-Jm 

o sentimenlo da C.a!nara ~ 

Pois serei cu, conto diz o vulgo, Inais realista do que o rei , mais de-fensor 
elo rtgitnen de n1adur~za elo que \~. Ex.? 

A L·mentla do nobre Deputado por Minas, Sr. Presidente, consigna tambem 

uma medida de transacção, notando-se apenas uma di(1:erença, e é que o nobre 

Deput~do só permitte a prestação de exames parcellados aos estudantes que já 

tiverem adqu irido a.pprovação em quatro preparatorios, ao passo que o substitu

tivo só exige uma approvação em qualquer das materias que stto necessarias á 

matriculr.. noR cursos sup~riores. 

NiE.r, comprehenclo, Sr . Presid ente, a razão ela prefer encia pelo numero qua

tro. P'lcleremos perguntar: por que quatro, e não dou , tres ou cinco? 

N(>s. os que exi<\'imo para a concessão do favor, que o projecto autoriza, 

uma só approvn.çií.o, somos mais logicos, e menos arbitrarios, pois tomamos como 

ponto ele partida o facto ele ter o estudante iniciado os seus estudos por um sys

tema para permittir qne os conclua pelo mesmo; e se exigimos que tenha obtido 

·uma approvação, é porque, sô por esse meio, podemos ter a prova de que real
mente os iniciou. 
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O honrado Deputado procurando detender a s.ua emenda, nos disse que ell.l. 

atten.Je 'Perfeitamente aos interesses dos estudantes que tiverem menos de qua

tro preparatorios permittindo que se matriculem nos cursos do Gymnasio 'a

cionai e gymnasios equiparados, não se lhes exigindo mais os exames em qu~ 

tiverem sido approvados. Essa medida, essa providencia lembrada pelo honrado 

Depu tu,] o não pôde ser adaptada. S. Ex. conhece o programma de ensino do 

Gymnas•o Nacional e gymnasios equiparados e sabe que as materias são leccio

nada~ em um curso de seis arinos e algumas r epetidas em varios annos. Port~

guez, po1 exemplo, é ensinado no 1°, 2°, 3° e · no 4° annos; geographia no 1°, 2°, 

3• e 6••, e assim por diante. Como procederâ, pois, o director de qualquer esta

belecimento, teudo de considerar esses estudantes approvados em algnmas das 

d:sciplinas do curso? 

No ~xame final, no exame de madureza, serão exigidos desses estudantes 

conhecimentos das di CiJllinas em que já foram approvados em exames parc •l

ladc~. ou sobre ellas não ser ão mais exam inados? 

Xo primeiro caso, se os estudantes forem obrigados a novo exame das m a 

t<>ria;; em que j á tiverem obtido approvação. serâ de nenhum effcito o beneficio 

que a !.'menda do honrado Deputado lhes pretende assegurar; no segundo, ex

clu idas elo exame de madureza essas materias, teremos um exame mutilado, que 

em nada corresponde ao que> instituio a reforma. 

D ,., ,ais, Sr . Presidente, qual é o intuito do nobre Deputado com essa pro

videnda7 

Não é salvar o mHhodo de en~ino , a maneira do julgamento dos estudos 

pelo exame final? ( ilpa,-te.•. ) 

Ora, se esse é o intuito do nobre Deputado como é o meu, fique S. Ex. 

tranqutllo, pois o substitutivo fech a, por completo, a porta ao systema de exa

mes parcellados, sem prejudicar a ningnem. 

O que convém é ser severo daqui em diante, é prohibir, tanto quanto fôr 

possível. as approvaçõus escandalosas nas bancas examinadoras, como se tem 

verificado em alguns Estados, para onde marcham levas de estudantes e de lâ 

voltan trazendo todos os c2rtificados de que carecem para a matricula nas 

acad em'as ... 

O SR. ESTA CIO CorMBRA: - Em Pernambuco ha reJa ti va severidade, r ela

tiva :lig-o, porque temos a Parahyba, onde a taxa ele exames cons titu e re

C'eita {Jllblica. 

O Sn. AFFONSo COSTA - . . . e o m e io , Sr. Presidente, de organizarem-s~. 

bancas fxaminadoras mais moralizadas, com penetradas de seus deveres, é re

tirar eles f ~<.·aes do Governo Federal nos Estados a incumbencia de nomeai-a~. 

pa.ssando-se essa missão âs congr egações dos gymnasios ofCiciaes ou equip3ra

dos. que de,·em ser, mais de pe!'to, interessadas na moralização do ensin > 

rc1.· ·projecto, doovem ser preferidos pelas congregações na organi~:tção rlas 

bancas, os professores elos estabelecimentos officiaes, e só na falta destes, s erão 

convidadas pesso!'IS de> competencia reconhecida . 
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O SR. GAS'l'Ão DA Cl;::<!H-'). : - E se esses professores dos gymnasios forem 

profe.3so.:.'HS parti_culares? 

O SR. AFFONSO COSTA: - Estâ. previsto o caso. 

n SR. GASTÃO DA CUNHA: - E por qu e exclue os professores dos equipa

rados ? 

O SK. AFFONso COSTA: - Os professores dos equiparados podem fazer parte 

das banc;as, no caso ele falta dos professores officiaes. 

O SR. GASTÃO DA CUNHA : - Esta ofifcialização exaggerada é que não 

compr ehendo . 

() SH. AFFONso CüSTA : -E' outra questão, que não entra no debate . 

o SR. GASTÃO DA CUNHA: Eu quizera a opinião do m eu collega sobre a 

idéa de fazer caducar os exames, findo um certo prazo. 

O SR . AFFONSO CosTA: - Vou referir-me a esta questão. 

O SH. GASTÃO DA Cu:-.IHA: -- Não estâ. na sua emen da. 

o SR. AFFONSO COSTA: Não est â. . 

O projecto substitutivo consigna o prazo de quatro an nos, para dentro dell e 

os eshtclantes, que j â. tiverem uma approvação, concluirem, pelo systema de par

cellados. os seus estudos . Xão se inicia mais o curso de prepara to rios pelo sys

tema de exames parce1Jados e, findos os quatro annos, o estudante, que não ti

ve r concluído os seus preparatorios, não poderâ. prestar mais exam es pa rcella

dameJde 

Deste modo entrar-se-ha j â. no regimen instituído pela reforma, pois o estu

dante que ainda não tem uma approvação, irâ. matricular-se no curso do Gymnasio 

ou dos collegios equ iparados, para fazer, afina l, o seu exame de madureza. 

Por isso não julgo necessaria a caducidade <los exames dos que, findo o 

pra zo elos quatro annos acloptado pelo projecto, não tiverem completado os seus 

estudos. 

Para mim, Sr. Presidente, a questão <l o prazo não tem a impor tancia que 

outros collegas lhe dão. 

Tudo depende da sinceridade com que procedermos. Qu e importa m a ior ou 

meno;· prazo, si a Camara, amanhã, findo o que o projecto consigna, entender 

que o deve prorogar? (A.]'m·tes.) 

O que convém é que não se inicie mais curso preparatorio pelo systema pa r

cel lado, que sõ se permitta a prestação de parcellados aos que j â. ti verem obtido 

uma approvação, entrando, desde j á, em execução a r eform a para os que não se 
acharem neste caso. 

St·. Presidente, a causa de nos encontrarmos hoje na necess idade de pro

rogar o prazo para a prestação de exames parcellados aos estudantes que jâ. 

tiverem obtido, pelo menos, uma approvação, foi o descuido com que procedeu 

o Cong resso, depois da reforma de Benjamin Constant, não tendo estabelecido na 

lei, en tão votada, a restricção que crêa o substitutivo em discussão. 

Si en tão se tivesse assentado que só os preparatorianos que tivessem obtido, 

pelo menos, uma appmvação, poderiam concluir o curso iniciado, pelo systema 
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de exames parcellados, a porta estaria fechada e o Congresso não se encontraria 

lloje na contingencia de votar nova prorogação. 

Penso ter justificado perfeitamente a minha posição nesta questão de prepa

ratorios; penso ter me defendido cabalmente das arguições que me têm s;do 

feitas de parecer incoherente, por isso que, sendo partidario de um systema, com

bato pela manutenção de um outro. 

Não ha tal incoherencia; o substitutivo é uma med ida ele conveniencia e de 

occasião, que consulta perfeitamente a vontade da maioria ela Camar.a, e eu, 

Sr. Presidente, na minha consciencia ele professor, na qualidade de advogado franco 

e decidido elo ensino integral e da reforma Benjamin Constant, julgo ter le'll

mente cumprido o meu dever, sem prejudicar os princípios que advogo, atten

dendo a esses moços, que se veriam, de momento, forçados a abandonar os estu

dos, já iniciados pelo systema de parcellados, perdendo assim todo seu trabalno 

e todos os seus esforços. 

Tendo, Sr. Presidente, feito referencia ás emendas do honrado Deputado por 

Minas, o Sr. Gastão da Cunha; corre-me a obrigação de, como autor do projecto 

em debate, referir-me tambem ás que foram endereçadas á l\Iesa por outros 
Srs. Deputados. 

Duas foram as apresentadas pelo Sr. RelatO!- da Commissão ele lnstrucçi!o 

Publica, o Sr. Sá Peixoto, uma de méra redacção, merece o meu apoio; a outra, 

restringindo de quatro para dous o prazo concedido aos estudantes para a con

clusão de seus estudos, não passará sem o meu protesto. 

O prazo de dous annos é por demais insufficiente. Um estudante, que apenas 

tem um exame, naturalmente não poderá, sem atropelo, concluir os seus prepa

ratorios dentro de dous annos, a não ser que a Camara pretenda que se lhe 

abram todas as portas e os exames não se revistam da moralidade que é para 
desejar. 

Restringir o prazo elo projecto será encorajar os escanclalos, o que não pôde 
estar na intenção nem no querer elo Congresso. 

A emenda apresentada pelo meu collega de bancada, o Sr. Celso ele Souza, 

permittindo prestação de exame ele madureza em cidades onde não ha gymnasios 
offic iaes e collegios equiparados, não me parece conveniente. 

São numerosas, e algumas bem fundadas, as reclamações que se levantam 

contra os collegios equiparados. Xão falta quem lhes attribua grande parte na 
desmoralização do ensino. 

Da Commissão de Instrucção Publica já nos veiu um projecto restringindo

lhes a acção e as prerogativas, e si o projecto não foi approvado, não deixou 
comtudo de ter encontrado grande apoio no seio da Camara. 

Como, pois, alargar ainda mais esses favores, fóra mesmo dos equiparados? 

Ha, tambem, Sr. Presidente, uma emenda apresentada pelo Sr. Deputado 

pelo Paraná, Carlos Cavalcanti, permittindo aos estudantes que se destinam :1. 

cursos especiaes, para os quaes apenas se exige um pequeno numero de prepa

ratorios, a prestação ele exames parcellados, ainda mesmo não tendo esses estu
dantes nenhuma a pprovação. 
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Vou a respeito externar a minha opin ião ... 

O SR. CARLOS CAVALCANTI: - Que tem todo valor para mim. 

O SR. AFFONSO CoSTA - · ... pretender encaminhar o voto da Camara. 

Penso, Sr. Presidente, que a emenda não prejudica a reforma, não podendo 

tambem abrir a porta a novas recla m ações. 

Os estudantes que se destiham aos cursos ele odontologia, pharmacia, obste

trícia, beiJas artes, etc., não carecem do curso completo do Gymnasio, e não é 

justo obrigai-os ao estudo ele todas as materias que constituem o referido curso, 

quando, para a matricula que elles almejam, apenas carecem ela approvação em 

algumas dellas. 

E' por isso que, sem 1nais exan1e, me inclino a votar a favor da emenr1a 

do Sr. Deputado pelo Paraná. 

Analysadas aESim, ligeiramente, as em endas apresentadas ao substitutivo, 

vou concluir, convencido de que a Camara, mais uma vez, o suffragará cc m 

o seu voto. 

Assim, entraremos desde já no regimen da reforma, pois os que não tiverem 

ainda uma approvação em qualquer preparatorio, se matricularão nos cursos dos 

gymna.sios, não se permittinclo mais a ninguem o inicio de estuclos pelo r egimen 

do parcellados. 

Grandes são as queixas que se levantam contra a reforma e o exame de 

madureza; estou entre os que confessam q ue o programma está sobrecarregado 

ele materias e que carece de retoques em varios pontos, como lembra o director 

do Gymnasio Nacional ; mas estou convencido tambem de que o systema insti

tuído pela r eforma é o melhor e o mais proprio a obter-se uma solida instrucção 

secundaria. 

Para nós, cliz Greard, si temos ele fa llar com franqueza, e si o Estado é o 

supremo clirector elo ensino, não hesitamos em propôr o systema de exames inte

riores successivos, terminados por u m derradeiro exame mais solemne, porém 

interior tambem, prestado deante de professores do ensino secundaria, juizes auto

rizados, interessados e Jegitin1os nesse julgamento. 

Esse modo de sancção aos estudos tem alguns inconvenientes, mas nenhum 

se nos mostra mais racional e se offerece tão capaz de remediar as enfermidades 

da natureza humana. 

Apreciado em seu conjunto, apresenta vantagens incontestaveis. A prim3ira 

ê que, sob esse regimen, ninguem se illude. Os estudantes srubem que o successo 

de seus estudos depende ele seu aproveitamento durante o anno e não do preparo ela 

ultima hora; elle sabe que cada passo o guia seguramente ao fim que tem em 

vi ta, sem poder contar com um resultado, fi lho da felicidade ele momento. 

Depoi , os paes são informados elo adeantamento ele seus filbos de anno a 

anuo; e finalmente o professor, tendo consciencia de que o discípulo lhe pertence 

durante o curso annual, não carece de apressar as explicações e lições para 
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attender a o · que mais se a deantam , nem demorai -as para esperar os que, p1 ~

guiçosos ou fracos, nã o poderem, com facilidade, aprender a materia. explicada. (1) 

Modi f iquemos, po is, os programmas existentes, tornando-os mais praticos, 

mas f iquemos certos tambem de que a unica reforma efficaz do ensino secun

daria, como diz Reinach: ( 2) est /el'>ne?· l'accés des classes s·t<7JéTietwes io un 

grand no>nb1·e de jetmes gens que ne font que les encomb>·e1·, porque, na verdade, 

Sr. Presidente, o f im do ensino secundar:o não deve ser habilitar estucla.ntes á 

matricu la nos cursos superiores das academias, mas preparar a mocidade para 

a vida na sociedade moderna. Tenho dito. (illnito bem; ?nt<ito bem . O o>·aào?· é 

mt!ito cmnp?·imentcul o 7Jelos collegas 7J?'escntes.) 

O Sr. Bricio Filho: - Sr. Presidente, vou ser mu ito breve, mesmo por
que não ha necessidade de occupar a tribuna durante muito tempo. O illustrado 

representante de Pernambuco, o meu distincto collega, o Sr. Affonso Costa, àefen

deu tão cabalmente o seu substitutivo que eu me julgo dispensado de addu?.ir 

quaesquer considerações em favor da proposta de S. Ex. 

Apen as v im á tribuna, Sr. P residente, para declarar que das palavras profe

ridas pelos oradores que combateram o projecto, só se póde concluir pela neces

s idade da approvação do mesmo. 

Eu, Sr. Presid€nte, já o considero como approvado. 

Nao tenho enthusiasmos pelo processo dos exames de madureza. Já disse 

mais de uma vez que foi com o regimen dos exames parcellados que se pJ·epa

raram todos esses vu ltos que se têm sal ientado na vida publica de nossa. Patria. 

Si acce itei o substitutivo do Sr. Áffonso Costa foi simplesmente como me:o 

de transacção. 

Sr. Presidente, um facto curioso observamos neste debate, para o cn:al 

chamo a attenção da Casa; é que apenas um orador assomou á tribuna para 

impugnar o substitutivo; fo i o representante de Minas, o illustre Sr. Gastão da 

Cunha, que apresentou emendas, uma das quaes marca o numero de quatro pre

paratorios, como elemento para a concessão dos exames parcellados, reduzindo 

tambem o prazo a dous annos. 

Em primeiro loga,r, devo assignalar que com esta proposta S. Ex. já faz 

uma transacção, já não quer, a começar de 1 de Janeiro, a manut€nção exclusiva 

do processo da madureza. Agora, tendo S. Ex. transigido, convém perguntar: 

fez a transacção do modo o mais conveniente? 

Parece que não~ por:que não comprehendo qual o criterio em achar que devem 

ser quatro os preparatorios, e não tres ou dous. 

No substitutivo do Sr. Affonso Costa, sim, encontro um criterio, e é aquelle 

que resulta do facto de já teJ·em os estudantes iniciado os exames pelo processo 

dos parcellados. 

(1) Edttcation et I nstntetion - Enseignernent Superiew·, fls. 191. 

(2) Lett?·e an jounwl le Temps, 8 octobre 1899. 
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Facto importantíssimo, tambem a ser assignalado é que S. Ex. mesmo, por 

motivos respeitaveis, entende que só deve ser permittida a prestação de exames 

parcellados aos estudantes que já tiverem quatro preparatorios, abandona o 

seu programma, achando ciue, para os estudantes dos cursos de. odontologia e ele 

pharmacia d1we ser adoptada a providencia contida no substitutivo do Sr. Affonso 

Costa. 
S. Ex. vem assim dar razão aos que formam ao lado do substitutivo do digno 

representante de Pernambuco. 

Ha outro facto importantissimo, para o qual chamo a attenção dos meus hon

rados collegas; na Comrnissão de Instrucção Publica, o Sr. Sá Peixoto, digno 

representante do Amazonas, foi o Relator do parecer contra o projecto, achando 

que a Camara devia rejeital -o, visto que de sua adopção resultariam graves 

~nconvenientes para o ensino, surgiria entrave ao andamento do processo de 

madureza, processo que S. Ex. reputa bom, util, proveitoso, capaz de prestar 

relevantes serviços á instrucção; entretanto, foi S. Ex. mesmo, autor desse pare

cer, quem veio apresentar á Camara uma emenda adoptanclo o criterio ela presta

ção de um exame para a concessão das provas por meio do regimen parcPllarlo, 

reduzindo, porén1, o prazo a dous annos. 

Já as considerações ac1duzidas aqui nesta Casa calaram, ao que parece, no 

espirito do nobre Deputado. 

Ainda mais, Sr. Presidente. A preoccupação de S. Ex. pelo processo das ma

durezas já não é assim tão firme e arraigada, tanto que, permittindo o substi

tutivo elo Sr. Affonso Costa que nas capitaes dos Estados fossem prestados os 

exames pelo processo dos parcellados, S. Ex., que é contra oose processo, apre

sentou uma emenda estendendo a medida a outras cidades, ele modo que é curiom, 

que, partidario do regimen da madureza, venha S. Ex. ampliar a providencia, 

desde que o substitutivo do Sr. Affonso Costa não providencia para que em todas 

as cidades se prestem exames parcellados. 

S. Ex., levando o recurso a outras cidades, embora adversario ferrenho do 

regimen actual, vem em auxilio da nossa opinião. 

Ora, creio que não ha nada mais claro do que concluir que vamos ganhando 

terreno e terminaremos pela \•ictoria. 

Augmenta o numero do que formam ao nosso lado. 

Retiro-me, Sr. Presidente, da tribuna, satisfeito e tranquillo, certo ele que 

a nossa causa é vencedora, tanto que os adversarios, convencidos da justiça da 

mesma, j1i. pendem para o projecto que, em bõa hora, nos lembramos de sustentar 

na Camara dos Deputados. (,lfuito bem; muito bem. ) 

O Sr. Neiva : - Sr. Presidente, tomei a palavra apenas para mais uma 

Yez, embora muito ligeiramente, accentuar a minha opinião relativamente aos 

exanJes de madureza. 

Si tivesse a competencia ele outros collegas, que têm estudos profundos sobre 

estes assumplos, apressar-me-ia em apresentar um projecto, extinguindo taes 

exames ou reduzindo-os apenas ao estudo seriado nos gymnasios, para os que 
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podessem e quizessem ; porque o meu objectivo é . a liberdade de cada qual em 

estudar pelo modo que lhe seja mais profícuo e conveniente, tanto mais quanto 

eu vejo, nesse systema de centralização que visa o estudo da madureza, um 

attentado contra os pobres da Capital e pobres e ricos do centro do paiz, que 

moram em Jogares distantes das capitaes e que por isso mesmo. são obrigados 

a prestar esses exames, que entendo devem ser facultativos, porque, como já tive. 

occasião de dizer , actualmente n as principaes casas commerciaes, exige-se dos 

rapazes que começam a vida um certo preparo, um attestado de estar preparado 

pelo menos em portuguez, francez, arithmetica e até em geographia. 

Ha, como se sabe, Sr. Presidente, empregos publicas para os quaes não se 

exige, é certo, esta série de dezenas de preparatorios, que são requisitos para as 

matriculas nas academias; mas, para os quaes, no entanto, são exigidos diversos 

preparatorios, como, por exemplo: os lagares de empregados do Correio, telegra

phistas e outros em que não basta sómente o conhecimento technico relativo á 

repartição, mas exames que provem que o individuo sabe francez, inglez, arithme

tica, geographia, e mais isto, mais aquillo. 

E como poder o moço preparar-se para esses axames, unicos que lhes são 

€Xigidos para alcançar taes empregos, si o exame só pôde ser feito maànntmente 

e si é por seriação o exame?! 

Nem todos quarem formar-se; mas têm aptidões e limitam seus desejos a 

obterem empregos, que no entanto dependem desses attestados, e do conhecimento 

de alguns desses preparatorios. 

Portanto, j á que não podemos voltar ao systema antigo, que foi aqui tão 

brilhantemente sustentado pelo nobre Deputado por Pernambuco, o Sr. Esmeral

dino Bandeira, ao menos deixe-se áquelles que já começaram a prestar seus 

exame , o direito ele concluil-os pelo systema por que os iniciaram, como se faz 

na Escola Polytechnica, que, no entanto, é um curso superior. 

Posso . convir que se diminua o prazo de quatro annos: seja elle limitado 

a dous a nnos, si assim o entenderem; e dest'arte mais difficultarão os exames 

parcellados, porque é difficil, aos que tiverem apenas um ou dous exames, em tão 

curto prazo terminarem os demais exames que faltem para se matricularem. 

O que não comprehendo e desde já protesto contra - é quanto á especifi

cação contida na emenda do illustre orador, o distincto Deputado Sr. Gastão da 

Cunha, que, na sua emenda, precisa o numero de ciuatro prei)aratorios; o estu

dan te que conclua o curso pelo systema por que o iniciou, seja qual fõr o numero 

dos preparatorios em que tenha sido approvado; isso me parece mais logico, 

mais razoavel do que esse arbitraria - quatro! 

Neste ponto, estou de accõrdo com o projecto apresentado pelo nobre Depu

tado por Pernambuco, Sr. Affonso Costa, que sustentei em 2• discussão, e foi 

approvado por notavel maioria. (llf1rito bem; mnito bem.) 
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SESS.~O DE 26 DE :NOVE:IIiBRO 

pa1·ecer sobl'e as emendas otfe?·ecidas 11« 3• cliscmssclo elo snbstitutivo ot!e1·ecido 

ao projecto n. 77, deste anno, permittindo a faculdade de concluir o Cl<l'SO 

iniciado pelo S"ystema lle eJ:ames )Jarcellados aos estudantes que já tive1·em 

obtielo, pelo menos, 1ww apzn·ovaçcio em quetlqlte1' elos 7n·eparMo>·ios exigidos 

1llll'CL a mat1·icula nos cm·sos Sll1Je7·io?·es da Re7mblica, e elanclo outnts p?·o·L•i

clenciets 

Presentes á Commissão de Instrucção e Saude Publica as emendas apresen

tadas, em 3• discussão, ao projecto que permitte aos estudantes que j á tiverem 

obtido, pelo menos, uma approvação em qualquer preparatorio dos que se exigem 

para a matricula nos cursos superiores da Republica, a faculdade de concluirem. 

dentro do prazo de quatro annos, o· curso iniciado pelo systema de exames parce!

lados, cumpre a Commissão, nos termos que seguem, a obrigação regimental de 

emiltir o seu parecer sobre as referidas emendas. 

Esse projecto é um substitutivo approyado pela Camara ao projecto do 

Sr. lllanoel Fulgencio e outros Srs. Deoutados, prorogando até 31 de Dezembro 

ile 1908 o prazo para a realização de exames parciaes do curso preparatorio, não 

sO para estudantes já approvados em alguma disciplina, como tambem para os 

que inicmssem e conciulssem seus exames até essa data. 

Preferível a este, por ser mais restricto, são, comludo, applicaYeis, em geral, 

ao substitutivo, as observações feitas ao mesmo projecto pela Co=issão e que 

a levaram a aconselhar á Camara a que o rejeitasse. 

Em principio, a Commissão é desfavora\·el ao substitutiYo, ora convertido 

no projecto que vai ser votado em terceira discussão e, portanto, desfavoravel 

lambem a todas as 'emendas, que assim considera prejudicadas. 

:1\fantém, pois, o seu parecer e o seu \'Oto anterior contraries á \'igencia 

simu!tanea de dous regimens de ensino diversos e oppostos. 

E', port'm. conhecido o pen amento dominante na Camara, eloquente e inequi 

vocamente manifestado por grande maioria em duas votações successivas a favor 
da prorogação elo prazo para a prestação ele exames avulsos. 

Por consequencia. assistia ao Relator, assiste ã Commissão o deYer ele acatar 
e· respeitar o pensamento e Yontade ela Camara. 

Tal foi ::t razão por que ,·enciclo, mas não conYenciclo, entendeu aquelle for

mular algumas emendas no sentido de melhorar o projecto e attenuar-lhe os 

lncom·enientes, escolhendo dentre os males o que se lhe afigurou o menor. 

Por sua Yez. a Commjssão. possuída dos mesmos sentimentos ele acatamento 

e respeito, inspirada tambem pelo desejo de acertar, passa a dar o seu par ecer 

sobre cada uma elas emendas, em obecliencia á prescripção elo Regimento da 
Casa. 

N. 1 - "Aos arts. 1° e zo - Redijam-se assim: 

Art. Fica prorogado até 31 ele Dezembro de 1906 o prazo para os exames 

parciaes de preparatorios aproveita,·el sOmente pelos estudantes que j ã tenhaw 
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quatro approvações sob o reg·imen vigente, salvo aquelles que se destinam á 

matricula nos cu r sos de pharmacia e odonto!ogia, e aos quaes, si já tiverem uw ·· 

approvação pelo menos, será permitt iclo concluirem seus exames até áquella data. 

Accrescen te-se : 

Os estudantes que, dentro "do prazo acima estipulado, não concluirem o 

numero de preparatorios exigidos par a o ingresso nos diversos cursos superiores, 

perdem para todos so effeitos os exames em que tenham sido approvaclos. 

Aos es tu'clantes que tenham um só ou mais exames parcellados é facul

tada a matricula nos respectivos annos do curso gymnasial, sondo para esse fim 

válidas aquellas approvações desde a data ela presente le iaté iniciar-se o anno 

lectivo. - Gastão ela C1mha." 

Compõe-se esta emenda de um artigo substitutivo e dous paragra.phos addi• 

tivos, que elevem ser votados separadamente. 
O artig·o restringe a faculdade de prestação de exames parcellados, quer 

quanto ao prazo, quer quanto ás pessoas, pelo que a Commissão opina pela sua 

approvação, adoptando os fundamentos expostos da tribuna pelo illustrado signa

tario da emenda. 
<1 primeiro paragrapho additivo fulmina com a perda, para todos os effeitc.~ 

Jos exames em que tenham obtido approvação os estudantes que não concluirem 

até 31 de Dezembro de 1906 o numero de exames necessarios para o ingresso 

nos cursos superiores. 
li:ntende a Commissão que, nos termos amplos em que está redigido, deve 

este paragrapho ser· rejeitado, porque fere direitos adquiridos. 

"Ha certos direitos, escreve o Conselheiro Ribas em seu C"!'SO àe D·i•·eito 

Civil B•·asileü·o, que são consequencia~ naturaes e necessarias de certos factos, 

de modo que a abolição do direito importaria a negaç'lo do proprlo facto. Outros, 

poi·ém, ha que não emanam dest'arte logica e necesRariamente do~ faetos. P só 

se acham a elles ligados pela disposição legislativa. 

Os primeiros não podem ser abolidos pela nova lei, porque seria aHentar 

contra o facto consummado, e tornar-se ella retroactiva. Os segundos podem sel -o, 

porque assim como a le i os creou e ligou aos factos, pôde desligai-os, modificai-os, 

sem que estes fnctos se alterem em si mesmos, e conseguintemente sem que ella 
se torne retroactiva. 

Assim, a lei não poderia abolir os direitos que nascem do matrimonio, da 

paternidade, da instituição testamentaria, etc., porque seria abolir os proprios 

factos elo matrimonio, da paternidade, ela instituição testamentaria; mas pód•' 

apressar ou r etardar, por exemplo, a época da maioridade, visto que não é eltt 

consequencia necessaria da idade de 21 annos, antes do que da de 25 anno•, 

ou vice-versa. 

Nestes casos o direito si não é o resultado da livre vontade do legislador, 

como sustentam alguns j urisconsultos, o é da sua livre apreciação do facto; 

d~ve-se-lhe conservar illesa a attribuição de ligar ou não o direito, segundo o 

julgar conveniente. Fica, porém, entendido que os factos pra;icados em um 
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só destes casos, Isto é, durante a maioridade temporaria, são sempre válidos, 

porque a nova lei não pôde nullificar os factos praticados sob a antiga." 

Ora, os exames de p1·eparatorios estabelecem, na conformidad-e das leis vi

gentes, a presumpção de capacidade scientifica qu.anto á respectiva diciplina. 

Destruir, pm·a toclos os e/feitos, essa presumpção de competencia e os di

reitos della decorrentes, que não se cingem, como suppõe a em nda, á prova d,: 

habilitação para a matricula nos estabelecimentos do nsino superior da R·~

publica, mas servem lambem de titulo de habilitação para a inscripção em certos 

concur os e para o exercido de certos cargos, seria declarar inexistente o propri·> 

exame. 

Objectar-se-ha, talvez, que pelo decreto legislativo n. 1.216, de 4 de julho 

de 1864, caducavam os exames de preparatorios, tanscorridos quatro annos det 

data em que fos..«em prestados; ma~ não prevalece essa objecção desde que ,.;~ 

attenda a que, ahi, era a propria lei que prescrevia que a presumpção de com

petencla não ia além de determinado prazo, c1uando dispunha no art. 1°: "Os 

e,xames preparatorios, feitos nas Faculdades de Direito e de Medicina do Im

perio e pe1·ante o inspector geral da instrucção primaria e secundaria do muni 

cipio da Côrte, te1·ão vigo1· clm·ante o esz;aço ele qtWt?·o cmnos". 

Revogada essa medida pelo decreto legislativo n. 2.764, de 4 de setembro 

de 1877, cessaram todas as limitaçõ-es, quanto ao tempo, para a prova de ha

bilitação resultante tlo certificado de approvação em exame de preparatorio. 

O legislador foi bastante clal'O e preciso nos termos em que se expressou · 

"Artigo unico. Os exames prepa.ratorios feitos nas faculdades e escolas de in

strucção superior do Imperio e perante o inspector geral da instrucção primarh 

e secundaria do municipio ela Cõ•·te, e seus delegados nas provincias que forem 

designados por decreto, teJ·üo vigo1· a toclo temz1o; revogadas as disposições do 

decreto n. 2.216, de 4 ele julho de 1864, e quaesquer outras em contrario". 

Como corollario desta doutrina e, ainda, como meio de obviar a futuros pe

didos de prorogação. p nsa a Commissão que pôde ser approvado e dev constitui!· 

por si só um artigo o segundo paragrapho additivo da emenda do Sr. Gastão d'L 

Cunha, destacada a parte final - "desde a data da presente lei até iniciar-se o 

anno leclivo ·• - que, consequentemente, deve ser rejeitada. 

Ns. 2 e 3 - " o art. ]. 0 - Substitua-se pe~o seguinte: 

Aos estudantes que já th·erem. na data desta lei, obtido, pelo menos. uma 

approvação em qualquer prepar.atorio dos que se exigem para a matricula nos 

cursos superiores da Republica. permitte-se a faculdade de concluir, d ntro do 

prazo de dous annos, o curso iniciado pelo systema de exames parcellados, d • 

accõrdo com as leis e regulamentos vigentes. 

Ao art. 2• - upprima-<>e. - Sá Peixoto. 

Estas emendas reproduzem o disposto nos arts. 1° e 2• do projecto n. 77 B, 

:·eduzindo a dous annos o prazo de quatro marcado no projecto. 

Estão p•·ejudicadas p lo parecer dado sobre a emenda n. 1. 

Caso, porém, entenda a Camara dever manter o seu voto contrario a essa 

amenda, acloptando com o relator, como criterio unico para a prorogação, aquellE-
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que resulta do facto de já terem os estudantes iniciado os seus estudos prepa

ratorios pelo regimen ele exames avulsos, julga á. Commissão que convém que 

sejam acceilas as emendas, porque prolongam por menor tempo do que o pro

jecto o estado de anarcbia em que se encontra o ensino secundaria. 

N. 4 - "Accrescen te-se ao art. 1 • : 

Paragrapbo un:ico. Aquelles estudan tes, porém, que se destinarem aos curso:; 

ele odontologia, pharmacia, obstelrici.a, agrimensura e bellas artes, continuarão a 

prestar exam es ele preparatorios pelo systema parcellado, independente de j & 

haverem obtido ou não approvação em qualquer elos referidos pt· paratorios, na 

data desta lei. - Ca?"los Cavalcanti. - Cm·valho Chaves. ...ilenom· Gu,-
1nCt.1·cies . . 'J 

Não pôde esta emenda merecer o assentimento ela Commissão: importa em 

perpetuar o regimen de examss parcellados, preparando o terreno para o pe

dido de novas prorogações. 

Allega-se como justificação, em uma m ensagem de alguns estudantes, plt

blicacla no Dicwio elo CongTesso a requerimento de um dos illustres autores d<t 

emenda, que, cessando os exames de preparatorios, fica dependente do exam~ 

de madur za a matricula n os cursos de pharmacia, odontologia, obstetricia, agri

mensura e bel!às-arte , rar a .o·s !Jul'. s e:>eigem os respectivos regulamentos 

menor numero de 1naterias do que as que contituem o curso g·)'mnastal. 

~'al allegação não encontra apoio n m no decreto n. 3.902, de 12 de janelrv 

de 1901, que deu regulamento ás Faculdades de lVLedicina (art. 55); nem no 

decreto n. 3.926, ele 16 de fevereiro do mesmo anno, que approvou o regula-

. menta para a Escola Polytechnica (art. 113); nem no decreto n. 3.987, de 13 

de abril do dito aPPO de 1901, que promulgou e mandou observar o regulament(. 

para .a Escola Nacional de Bellas Artes (art. 113) ; nem tão pouco no decret.:> 

n. 981, de 8 de novembro de 1 90, que estabeleceu o regulamento da instrucção 

primaria e secundaria do Districto Federal. 

Os dou primeiros, exigindo o certificado. Os exames secundarias ou o 

titu lo de bacharel para a matricula nos cursos de sciencias me.tico-cirurg icas e 

engenharia, especifi~arn quaes as disciplinas. necessarias corno preparatorios 

r.c.ra a matricula nos cursos de pharmacia, odontologia, obstetricia e agrimen· 

sut·a, excl uindo assim a possibilidade de igual exigencia para estes cursos. 

O terceiro nem mesmo falla em exame de madureza. 

Que exames devem prestar e que especie de certificados devem exhibir. 

pois, os candidatos a esses cursos? 

Responde [, pergunta o citado decreto n. 9 1, de 1890, arts. 33 e 35, § 3•. 

O mencionado art. 33 discrimina tres especies de exames, a saber: de suf

jienoin, para as ma terias que teem ele ser continuadas no anno :-eg uinte: jinaes, 

para as materias que houverem sido concluidas e de mltdu,·eza, prestado no 

fim do curso integral e destinado a verHicar si o alumno tem .a cultura intei

Jectual .necessaria. O art. 10 do regulamento anne:>.."' ao decreto n. 3.914, de 
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26 de janeiro de 1901, comp•·ehendeu as duas primeiras categorias de exames 

sob a denominação de exames ele zn·omoções s1•ccessivas. 
O art. 35 § 3•, declara quE\ aos xames finaes elo Gymnasio Nacional po

derão apresentar-se alumnos estranhos ao estabelecimento. 

São les os exames que devem ser prestados pelos estudantes que pre-

tenden·m a matricula nos cursos para os quaes não se exige o en,;ino secundario 

integral. 

N. 5 "Accrescente-se ao art. 2° : 

§ 1.• E' prorogado por igual tempo o prazo para a execução de exame d~ 

mad'.lreza de que tratam os mts. lO e 18 do regtJiamento an~o.exo ao decreto 

n. 2.914. de 26 de janeiro de 1901. Esme,·alclino Banclei•·a." 

Parece á Commissão que a rejeição desta emenda consulta melhor os in

terPsses elo ensino. 

Si o processo estabelecido para o exame de madureza não ê bom, urge r~· 

fo•·mal-o. 

O que não convem, ent•·etanto, ê aggTavar a situação resultante da •:i

gencia de dous regimens contrar ies com o mutilamento do regimen sêriaclo t' 

de madureza, instituiclo pelo legislador em substitui~ão ao systema de exame~ 

avulsos, hoje geralmente condemnado e apontado . como a causa principal da 

clecadencia do ensino publico no Brazil. 

Ns. 6 e 7 - "Ao an. 3• Redija-sp assim: 

Art. No Districto Federal, as commissões xaminadoras serão romeadas 

pelo director do Exte•·nato do Gymnasio Nacional dentre os lentes desse esta
belecimento e do Internato. 

Nos Estados, serão taes commissões organizadas pelas congregações d·l!l 

institutos officiaes equiparados ao Gymnasio Nacional. com os lentes dos mesmos 
institutos. 

Art. Na falta ou impedimento elos membros do corpo docente ele quae~-

quer elos institutos a que se refere o artigo anterior, serão convidadas pesso1.s 

de reconhecida idoneidade e notoria competencia. 

Pa•·agrapho unico. "-ão poderão fazer parte das mesas examinadoras 03 

dirf'ctores de collegios particulat·es, equiparados ou não. 

Ao art. ·I• - Supprima-se. - Sá Peixoto. ··• 
A Commissão acceita estas emendas. 

Dão m lhor redaeção ao projecto e preen h m uma lacuna do art. 3• e seu 

paragrapho unico, que dispõem sobre a organização das commissões examina· 

doras na Capital Federal e na dos Estados, omitlindo outras cidades on .Jc 
e:>.:istem tambem bancas de P,reparatorios. 

N. 8 - "Art. Os exames áe madureza nos Estados em que não existirem 

institutos equiparados effectuar-se-hão perante commissões nom eadas pelos com

missarios fiscaes dos exames preparatorios, correndo as despezas por cont:t 
dos mesmos Estados. 

Paragrapho uni co. :Nesses exames ser ão observadas as disposições do re· 
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gulamento do GymnaJsio Nacional, cabendo aos commissarios as funcções dos 

delegados fiscaes. - Celso eLe Sottza." 
Parece razoav<ll â. Commissão a medida proposta. 

Convem, entretanto, supprimir no paragrapho unico as palavras - "co

benclo aos commissct•·ios as jmwções eLos cl.elegaclos jiscaes" - por consistirelll 

e m materia propriament~ regulamentar . 

Sala das Commissões, 24 de novembr o de 1904. - Saty•·o Dias, presidente. 

Sá Peixoto, relato,·. - Jllalaqnias Gonçalves. - C. T eixei!·ct B•·ct!Hlcio. - Jos J 

BonijafJio. - Joci.o Vieint, com r estdcções . 

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO 

E' an.nunciada a votação do projecto n. 77 C ele 1904, permittindo a fa

culdade de concluir o curso iniciado pelo .systema de exames parcellados aos 

estudantes que jâ tive r em obtido, pelo menos, uma approvação em qualque r do~ 

preparatorios exigidos par>a a matricula nos cursos s uperi01-es ela R epublica, e 

dando outras providencias ( 3• discussão). 

O S r . Pre si•de nte: 
meiro Jogar as em en das. 

Xa fórma do Regimento, vão se votar em pr'-

E' annnncíacla a votação das emendas constantes elo impresso n. 77 C, 

de 1904. 

E' annunciada a votação da seguinte em'encla do Sr. Gastão ela Cunha , sob 

n . 1: 

"Aos arts. 1o e 2o · - R edij a m-se assim : 

Art. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1906 o prazo pa r a os exam~s 

parcíaes de preparatorios, a proYeitavcl sómente pe~os estudantes que jâ. tenham 

quatro approvações sob o regin1en vigente, salvo aque lles que se destinem á 

matricula nos cursos de pha•rmacia e odontologia , e aos quaes, s i j á tiverem 

uma approv·ação, pel<Y ml"nos, \OO·rl.l permittido 'conclu'irem se us exam es até 

â.quella data. 

Accrescente-sc : 

Os estudantes que, clenll·o do prazo ac ima estipulado, não concluírem 

o numero ele preparatorios exigidos para o ingresso nos diver sos cur sos supe

riores, perdem para todos os effeitos os exames em que tenham ~ido a pprovados. 

Aos estudantes que tenh a m um só ou maLs exam es parcella clos é facul

tada a matricula nos respectivos annos elo curso gymnasi·al, sendo para ess~ 

fim validas aquellas ·approvações clMde a data da presente le i até iniciar-se o 

anno lectivo." 

O Sr. Affonso Co·s,1Ja (71elct o•·clem): Sr. Presidente, a em enra, cuja 
votação V. Ex. acaba de annunciar, contraria por completo o projecto. De facto. 

Votação 
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este permitte a prestação de exames parcellados aos estudantes que tiverem 

obtido, pelo menos, uma approvação, ao passo que a emenda sô faz a concessão 

ao que tiverem, pelo menos, quatro approvações. 

Assim, contrariando a emenda ao pensamento j á vencedor da amara, penso 

que deve ser rejeitada. 

O Sr. Presidente: A Commissão deu parecer favoravel a esta parte 

da emenda do Sr. Gastão da Cunha, a qual manda redigir os arts. 1° e 2° d.J. 

seguinte fôrma: 

Art. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1906 o prazo para os exames 

parciaes de preparatorios, aproveitavel sômente pelos estudantes que já tenham 

quatro ap])Tovações sob o regimen vigente, salvo aqueJI.es que se destinem á 

matricula nos cursos oe pharmacia ~ odontologia, e aos quaes si já ti\•erem uma. 

approvação, pelo menos, será permitticlo concluirem seus exames até áquella. 

data. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda do Sr. Gastão da 

Cunha. 

O Sr. Carl•os Peixoto Filho (zJela onle1n)' - St'. Presidente, por >~ 

tratar de materia muitissimo importante, peço a V. Ex. se digne de proceder á 

verificação da votação. 

Procedenclo.-se á verificação, reconhece-se ter ~ido a referid;~ emenda rejei

tada por 88 votos contra 39. 

O Sr. Presidente: - Estão prejudicados os dous paragraphos que 8·:: 
seguem á emend-a que acaba de ser votada. 

O Sr. Sá P e ix oto; (pe/(' o•·dem) : - Sr. Presidente, não estão prejudi

cados os paragraphos que se· seguem á emenda do Sr. Gastão da Cunha aos 
arts. 1° e 2•. 

Elles tratam de assumpto inteiramente diverso dos artigos, como se manda 

redigir, de tal fôrma que a rejeição da emenda não implica a rejeição dos dou:; 

paragraphos. Assim é que a Commi><são propõe a 1 ejeição do § 1.• e a appro

vação do 2°. 

O Sr. Presidente: - A emenda diz: "Os arts. 1• e 2• redijam-se assim: 

Art. Fica prorogaoo até 31 ele cle:rembro de 1906 o prazo para os exame.< 
parciaes ele preparatorios. Lc. ·• 

Diz o paragrapho: "Os estudantes que, dentro elo prazo acima estipulado. 
não concluirem o numero de preparatorios, etc." 

Ora, rejeitado o artigo que marca o prazo para os exames parciaes de 

preparatorios, segue-se que prejudicados estão os paragraphos referentes a 
esse prazo. 
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Nestas condições não posso absolutamente attender ás obsen·ações do nobre 

Deputado. (A1Joiaclos >. muito bem.) 

Vou agora submettcr a 'otos a emenda do Sr. Sá PeLxoto, ,_ qual estabelece 

0 seguinte: "O art. 1° sub titua-se pelo seguinte: Aos estuda.ntes que já th·erem. 

na data desta lei, obtido, pelo m nos, uma approvação em qualquer preparatorin 

dos que se exigem para a mab·icula nos cursos superiores da nepublica, per

mitte-se a faculdade de concluir, dentro do prazo de dous annos, o curso iniciado 

pelo systema dos exames parcellados, de accôrdo com as I is e regulamentos 

vigente .. , 

O Sr. Affonso Costa (pela o1·dem): - Sr. Pr sidente, uma vez que a 

CamaJ a approvou o p1·ojecto, c;ue permitte a prestação de exames parcellados aos 

estu dantes que já tiverem obtido pelo menos uma approvação, não me parece 

que a Camara deva approvar esta emenda. 

Os nobres Deputados comm·ehende.m que, dentro de dous annos, um estu

dante não · póde n-aturalmente fa:!le.r os nove ou dez prepa1·atorios que lhe são 

exigi dos para a matdcula nos cursos superiores da R epublica. 

A Camara, que permittiu a prestação de exames parcellados com a reslricçã.J 

estabelecida no projecto, não deve agora limitar o prazo IJ'lelle determinado. 

Nestas condições, penso que a emenda deve ser rejeitada; si a Camara ap

proYal-a terá encorajado o e candalo nos bancos de preparatorios. ( T1·ocam-se 

muitos CLpat·tes.) 

E' de novo anunciada a votação da seguinte emenda do Sr. Sâ Peixoto, 

sob n. 2: 

"Ao art. 1.0 Substitua-se pelo seguinte: 

Aos estudantes que jâ live,·em, na data desta lei, obtido, pelo menos, um:t 

approvação em qualquer preparatorio elos que se exigem para a matricula no~ 

cursos superiores ela Republica, permitte-...<e a faculdade de concluir, dentro clv 

prazo ele dous annos, o curso iniciado pelo systema de exames pare llados, cl ~ 

accôrdo com as leis e r egulamentos vigentes." 

Posta a ''o tos, é re.ieitnda a referida emen,l a elo Sr. Sá Peixoto. 

E' annunci ada a votação ela seg:lin te emenda elo Sr. Sá Peixoto, sob n. 3 : 

'f .Ao art. 2. 0 Supprima ..... se." 

P1·oceelendo-se li votação, é a referida. emenda. rej itacla. 

Posta. a. votos, é 1·ejeitada. a emenda, sob n. 4, dos Srs. Carlos Cavalcanti 

e outros ao art. 1 o do projecto. 

E annun iaela a. votaÇ'ão el a seguinte emenda elo Sr. Esmenti:'lino Bandeira.. 

sob n. 5: 

"Accrescen te-se a.o art. 2o : 

§ 1 .0 E' prorogado por igual t mpo o prazo para a execução <'}o exame dE' 

madureza. de que b·ata.m os arts. lO e 18 do regulamento a.nnexo ao decreto 

n. 2.914, ele 26 de ja-neiro de 1901." 
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O Sr. Esmeraldino Bandeira (pan:t encaminh a,· a votação): - S!·. 

Presidente uma vez que a Camar a en tendeu que devia prorogat· o prazo, para 

dentro delle terem Jogar os. exames parcellados, pareceu-me de justiça que 

-lambem se devia prorogar o prazo para o in icio da execução dos exames de 

madureza. 
A Camara sabe perfeitamente que esta medida, institui ndo o exame de 

madureza, foi uma arma de guerra acceita pelo Governo no sentido de crea:· 

c,bices ao grand-e numero de estudan tes Que se iam matr icular nas Faculd-ades 

de Direito. 

Ora, exige-se para o exame de madureza o estudo de 20 materias. A Ca

mara tem em mãos um certo numero de projectos sobre o ensino; que muito 

é qu.e antes de resolver definitivamente esta questão se prorogue o prazo par 1 

os exames ele madureza? 

Pergunta á Camara e a V. Ex.: será possível exigir"se ele um moço o 

exame de 20 materia.s, perante mesas formadas por lentes que não se submelteram 

a semelhante methodo d~ ensino? 

Em que prejudica a instrucção o pr orogar o prazo dos exames ele madu

reza, dando tempo tambem ao Governo de formular o decreto que melhor con

sulte as exigencias do ensino publico? 

Embora não espere que a minha emenda seja victor iosa, em todo o caso 

apresentei um contra-protesto contra esta medida de excessivo rigor que se 

quer tomar contra os estudantes, sem nada fazer com relação aos lentes. 

O S r. Af fons o Costa (pela o1·clem) : - A contJ·a gosto devo dizer dua~ 

palavras em resposta ao nobre Deputado. 

A em<!nda que S. Ex. apresentou não de\'e ser approvada. 

A Cama;-a não quer matar, de vez, o regimen do exame de madureza; a 

Camara quer, por equidad·e, que se permitta aos estudantes .que já tiverem 

obtido uma approvação a continuação de seus estudos pelo regimen de pac

celJados, entrando, desde já, em execução o systema de madureza para os que 

não se acharem neste caso. 

Desle modo, Sr. Presidente, penso que a emenda não deve ser approvada. 

( A.pa1·tes.) 

Que se conceda o favor que o projecto consigna, comprehendo ; mas qne 

se mande fechar, durante quatro annos, os cursos de mad ureza, não me pa

rece razoavel. 

Estou de accôrdo com a Commissão, votando con tra. 

Em segu ida é posta a votos e rejeitada a referida emenda do Sr. Esm~

raldino Ban<ieira, sob n. 5. 

O Sr. Esmeraldino Baildeira (pela onlem) requer ve1·ificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favo r 40 Srs. 

Deputados e contra 59. 
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O Sr. Presidente: - Não ha numero. Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo--se á chamad11, verifica-se terem-se a use ntado os- Srs. Hosannah 

de Oliveir-a, Anisio de Abreu, Virgllio Erigido, Eloy de Souza, Abdon Milanez, 

Pereira de Lyra, Joviniano de Carvalho, Tosta, Bulcão Vianna, Rodrigues Lima, 

Moreira Gomes, Josê Monjardim, Galdino Loreto, Elico Coelho, João Luit., 

Leonel Filho, Carlos Ottoni, F-erreira BTag-a, Josê Lobo, Francisco Malta, Ger

mano Hasslocher, Victorino Monteiro, Domingo~ Mascarenhas e Homem d·~ 

Carva lho. 

O Sr. P residente: - Responderam á. chamada 114 Srs. D eputados. Ha 

numero para se proseguir nas votaçê\es. 

Convido os nobres Deput-ados a occuparem os seus Jogares. (Pausa.) 

Vae-se votar a emenda do Sr. Esmeraldino Bandeira. 

Os senhores que a approvam queii·am se J.evantar. (Pmtsct. ) 

A emenda foi rejeitada por 79 votos contr'a 45. 

omparecem ainda os Srs. Indio elo Brasil, .lvão Gayoso, João Lopes, Al

berto Maranhão e Benedicto de Souz-a. 

E' a.nnunciada a vota~ão das seguintes emendas, do Sr. Sá Peixoto, sai> 

ns. 6 e 7: 

"Ao art. 3.• R edija--se assim: 

Art. No Districto Federal -as commissões examinadoras serão nomeadas 

pelo director do Externato do Gymnasio Nacional dentre os lentes desse esta

bel-ecimento e do Int<lrnato. 

ros Estados, serão taes comm issões organiz-a das pelas congregações d••s 

institutos officiaes equiparados ao G:,--mn-asio Nacional com os l~nles dos m esmos 

Institutos. 

Art. Na falta ou impedimento dos membros do corpo docente d e quaesquer 

dos institutos a que sa r&fe re o artigo anterior, s&rão convidat~as pessoas de 

reconhecida idoneid-ad•e e notaria competencia. 

Paragrapho unico. Não poderão fazer parte das mesas examinadoras os ni

rectores de collegios particulares, equiparados ou não. 

Ao art. 4. 0 - Supprima-se. 

O Sr. Bricio Filho (1Jelct o?"Cle>n): - Sr. Presidente, esta emenda ê da 

um dos membros da Commissão, e te m parecer favoravel da m esma, estando 

realmente em condições ele er approv ada. (Apoiados.) 

E' uma emenda que dá melhor redacção ao proj•ecto tornando-<> mais claro 

e permittindo a formação de niesas examinadoras nas cidades onde já e tea!Jl 

realizado exam es rarcellados. 

Em seguida são successivamente postas a votos e approvaclas as referida~ 

emendas sob ns. 6 e 7 elo Sr. Sá. Peixoto. 

O Sr. Bricio Filho (pela o?"Clem): - V .Ex. declarou ter sido appcovada 

a emenda n . 6 com a parte r elativa ao art. 3• e mais esta (lendo): 
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"Na falta ou impedjm0nto, etc . u 

Essa emenda foi assim approvada? 
E ag·or.a, V. Ex. declarou approvada a -emenda que manda s upprimir 

o art. 4°? 

O SR. PRESJDENTE: - Sim senhor. 

0 SR. BRICIO FILHO: - P er feitamente. 

E ' annunciada a votação da seguinte e menda do Sr. C<:)lso de Souza, S0 1> 

n. 8: 

"Ar t. Os exames de madureza nos Estados em que não existirem insti-

tutos equiparados effectuar-.se-hão perante commissões nomead·as pe:os com

missarios fiscaes dos exames preparator ios, correndo as despezas por conta dos 

mesmos Estados. 
Par agrapho unico. Nesses e:x;ames serão observcadas as disposições do re

gulamento do Gymnasio Nacional, cabendo aos commi ssarios as funccões dos 

delegados fiscaes." 

O Sr. Affonso Co~ta (1Jela o?·c~em): - Todos nós no's lembramos, Sr. 

Presidente, ela grita que tem J'epercutido nesta Camara contra os collegios equ\ 

parados; grandes, enormes teem s ido as r eclamações contra esses institutos: 

como é, pois, Sr. President·e, q ue ainda m esmo fór a clelles, se vai permittir a 

pr estação ele exames de madureza?! 

Isto é abril· a porta ao escandalo ! Ter emos, pela approvação da em enda, 

um r egimen ainda peior do que o dos exames parcellados, tão condemnado~ 

entre nós. 

Penso, pois, q ue a emenda deve ser rejeitada. (..lfttito bem, nw.ilo bem.) 

O Sr. Celso de Souza (7Jel" o?·dem): - Sr. Presidente, não tenho in

teres3e algum particular em que seja approvada essa emenda, a r espeito d.J. 

qual a illusti,ada Commissão de Instrucção Publica •emitliu parecer favoravel. 

Adaptado o systema da madureza, pareceu-me que devia.mos attender a que 

em alguns Estados não ha estabelecimentos equipar ados ao Gymnasio Nacional : 

ele modo que era preciso ter em consideração os interesses dos moços que, nesses 

Estados, se destinassem a qualquer ramo do en~ino superior. De facto , n a falt.:t 

de insLitutos equ iparados nestes Estados, querendo os estud·antes seguir qual· 

quer dos curws superiores, vêem se na impossib ilidade de Ee mostrar preparados 

quanto ao ensino secundaria. 

Por isw e n tendi que agor a, quando se vota um projecto que, :>or assim 

•hzer, põe termo aos e..xam es parcel lados, er a occasião ele atle:1der a esses in

teress0s. 

Si a Commissão de In strucção Publica e especia lmente seu digno I'Ciato;· 

j ulgar em que a di sposição de facto consulta aos in teresses do ens ino , aos in

teresses publicas, poderão melhor encam inha r a votação, demonstrando a con

veniencia da approvação da emenda que tive a honra de submetter á consi

deração ela Casa. (Mui lo bem; m1tito bem. ) 
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O Sr. Sá Peixoto (pela on!em) : - Sr. Presidente, as observações do H

lustre Deputado por P ·ernambuco ::>r. Affonso Costa não procedem, pois partem 

de uma "in terpretação menos verdadeira do que se deve entender por exame 

de madureza. 

Esse exame, segundo o reil'ulamento do Gynu<asio é destinado a verificar 

si o alumno tem a cultura intellectual necessaria; e o facto de se esta'belecfll ' 

que nos log~· es onde não exista Gymnasio sejam estes exames prestados pe

rante co mmtssões nomeadas por um comnüssario do Governo, não vem de fórm:l 

a lguma tornar esses exames faceis aos estudantes d·e preparatorios. 

O SR. AFFoNso COSTA : - Admira que a Com missão que apresentou pro

jc.cto rt1'3 lrig-indo as prerogativas dos equ iparados, l)errnitta o exame de madureza, 

mesmo fóra dos eq uiparados ! 

o SR. SA' PEIXOTO : - ão ha que adm irar, pois não lendo esse pro jecto 

sido acceito pela Camara, cumpria á Com missão p1·ovi denciar em ordem a qu'3 

a falta dahi r esultante fosse dev idamente remediada. 

Foi o que .ge fez, e por ·esse motivo deu a Comm issão parecer a favor d.\ 

e menda. (j}lttito bem; m11ito bem.) 

O Sr. Presidente : - Vae se votar a seg·uin te emenda que se acha nc 

impresso dis tr ibuido, sob n . 8 : 

"Art. Os exames de madureza nos Estados em que não existerem inst:-

t u tos equipa r ados, effectuar-se-h ão perante com missões nomeadas pelos com· 

m issarios f iscoos dos exames preparatorios, co rrendo as despezas ror con ta d ' " 

mesmos Estados. 

Parag·t•apho un ico. Nesses exames serão obser vadas as. disposições elo r e

g ulamen to do Gymnasio .Nacional, cabendo aos commissarios as Cuncções dos 

delegados fisoaes. 

A Commissão acha, conforme declara em seu parecer, razoavel a meclid!... 

propof;ta, ntenclendo, por êm, ser ele conveniencia supprimir no paragrapho unico 

n.s palavras ucabendo ao commi ssario as funcções dos delegados f i.gcaes" . 

Os sehores que, approvam esta emenda com a modificação proposta pela 

Commissão quei ram se levantar. (Pa1t.Sa.) Foi approYada. 

O Sr. Affonso Cos.ta (1Jelct o?·c!em): 

proceder á verificação desta votação. 

Peço a V. Ex. que se digne de 

Procedendo-se á verificação, r econh ece-se nue a emenda fo i r ejeitada por ~ü 

votos contr a 23, sendo considerada prejuclioada a modificação proposta peh 

Commissão á r eferida em enda. 

E ' o projecto approvado. e assim emendado em 3" discussão e enviado ,í. 

Commissão de Redacção. 
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SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 

Redacção final do ]Jrojecto n. 77, deste anno, que pennitte concluir o curso ini

ciado pelo syste>na ele exames pa•·cellaclos aos estudantes qu~ já tive1·em 

obtido, pelo rnenos, mna app1·ovaçclo em q_ualqum· dos p7·eJJa1·at01·ios exi

!liclos pm·a a matricula nos ctt?"sos sttpe1·iores da Rep11-blica, e clando outras 

1J?'ovicle11oias 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• Aos estudantes que já tiverem, na data desta lei, obtido, pelo 

menos, wna approvação em qualquer preparatorio, dos que se exigem para a 

matricula nos cw·sos superiores da Republica, permitte..se concluir o curso ini

ciado pelo systema de exames parcellados, observadas as disposições do regu

lamento não revogadas por esta lei. 

Art. 2.• O prazo :Para o exercício desea faculdade, de que trata o artig;, 

antecedente, é de quatro annos. 

Art. 3. 0 :Ko Districto Federal, a commissões examinadoras serão nomeada" 

pelo di1-.ector do Externato do Gymnasio Nacional dentre os lentes desse esta

belechnenlo e do Internato. 

:Kos Estados, se1·ão taes commissões organizadas pelas congr.egaç;ões dos 

lnsUlulos oCficiaes equiparados ao Gymnasio Nacional com os lentes dos mesmos 

institutos. 

Art. 4.• Na falta ou impedimento dos membros do corpo docente de quaes

quer dos iustitutos a que se refere o artigo anterior, serão conYidadas pessoas 

de reconh cid-a Idoneidade e noloria eompetencia. 

l")ararrrapho unico. Xào poderão fazer parto rln.s mesas examinadoras os 

tlirc lores de coll~gio particulares, equiparados ou não . 

• -\rt. 5.0 Rt.>Yogam..se as disposi~ões em contrario. 

Sala das Commissõe .. ~ de Dezembro de 1904. - Jiedeiros e A1b1Ull<erqt,e. 

l"i>·iato .lla ea•·o1ha 

redac-çào final ê appnlYada e o projecto enviaúo ao enado. 



SE NADO FED~RAL 

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO 

A Commissão de lnstrucção Publica tendo meditado sobre as razões que 

acluaram no espirito .da Camara dos Deputados para approvar a Proposlçã:. da 

n. 149 do corrente anno, ora submetlida a, consideração do Senado, facultanuo 

a conclusão do curso iniciado pelo systema de exames parcellads aos estu

dantes que já houverem obtido. pelo menos, approvação em qualquer prepar::

torio dos exigidos para a matricula nos cursos superiores da Repu!Jllca, é de 

parecer que a mesma Proposição seja approvada. 

A Commissão deixa de entrar na apreciação da!! vantagen~ do reg!mPJI 

parcellado sobre o da madureza, como instituiu o decreto n. 981, d > 8 de no

vembro de 1 90 e o regulamento approvado pelo decreto n. l.f>7,; , de 22 dr 

mesmo mez, por entender não ser este o momento apropriado. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1904. - He1·cilio liuz. - Vi·ruilio Da-
1'1a:io -- Alfredo Ellis. 

A proposição é approvada sem debate na sessão de 19 de Dezembro, c•" 
2• discussão. 

Xa sessã<J de 21 é approvada· sem debate em 3• dlecussiio a proposlr,ão IIU'l 
é enYiada á sancção, 

Parecer 
Commissão de 
lnstrucção 

Publica 





C AMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 7 DE DEZITIMBRO (1904) 

O S r. Gastão da Cunha:- Sr. Presidente, trago á Camara, ou, melhor. 
â illustrada Commissão de Instrucçã.o Publica, para que ella o estude, e, racti

ficado c0m os seus doutos supplementos, o apresente á sabedoria da Camara na 

sessão vindoura, quando devemos deliberar sobre a questão do ensino em seu 

conjuncto, um proje.cto a cuja elaboração me aventurei depois da r ecente VJ

tação que prorogou pela 4• vez, e por mais um longo período, o regimen elos 

exames parcellaclos. 
A quem quizer um dia inquirir do pensamento do legislador, pesquisando 

os motivos ela lei nas palavras de seu autor, ha ele causar espanto a discordancin. 

entre ellas e a medida proposta, entre as premissas estabelecidas e a conclusão 

deduzLda. 
E' um caso typico de contraclicção entre as icléas manifestadas e o voto 

proferido! 

Eu não sei que estranho pacto exista dentro elo espírito do me u distinclo 

collega por Pernambuco, entre a sua volição e a sua acção, pois que ao tra.

duzir-se em acto, a vontade delle jâ. não é o que era em seu inicio, llC' momento 

ela detHminação lntellectual. 

Mas, Sr. Presidente, nada pó de haver de proveitoso em apurar esse aspecto 

de psych olcgia parlam~ntar. Agora o que ha ele pratico é colher a lição dos fa

ctos e agir em conseque,ncia, buscando outro rumo. 

Ac;uella votac:ão demonstrou C]Ue a Camara, por uma forte maioria ele 88 

votos contra 39, prefere :>3 exames parcellados e mantém o seu horror pelo exa

me unico, terminal de madureza, não em si m esmo, dizem, mas por causa de sua 

defei tuoFissima organização no regulamento vigente. 

l)it:;·o vigente, poJ~que não o revogan1os e a revogação pelo desuso não é ad

missivel no reglmen rcpresentath·o em que vivemos. 

Vigor a, portanto, e tudo autoriza a convicção que ficará entre nôs deflnitiv<> 

o reg!men dos exames avulsos, que o Imperio já condemnara, mão em si mes

mo, porque {; um processo insufficiente para verificar· a cultura mental do alum

no e cujos defeitos perniciosos á lnstrucção se aggravam hoje por motivos va

rias, entre os quaes dous que teria sido facil á Camara eliminar, Isto é, a 1m-
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prescr;pLibiUdade das ap11rovaçües e a permissão da matricula sem um limite 

mini mo de idade. 
T~mpo houve. no Imperio, em que as approvações prescreviam no Cim ele 

quatro aJJnos e em que se exigia para a matricula a idade "mü1ima de 16 annofl. 

At1Uelle prazo e este limite eran1 na sua correla;;ão os e1ernenios reguladorr::.: 

ela instrucção secundaria, a~sim encen·acla entre os 12 e os 16 annos, sobre ~ 

base de t1ma inslrucção primaria mais solida que se prolongava até os 12 rumos. 

Nenilllma vanta~em haYia para o estudante em atropellar, como hoje, os es

tudos vreparalocios P obter approvações para uma matricula prematura . 

• A.... 11ropria instituição do ensino set·üt.<lo no curso gymnasial está viciada. uma 

vez que se deu \'alor ãs apprOI'ac;õc~ eni xames parcia s elo curso, que clesta1 
arte se tornou um auxilia.r àos exam s ele prepara.torios para. matricula mais 

rapida. Os alumnos que chegam ao 5° ann!J, tendo já quasi torlos os preparato

rios, sahem do Gymnasio e os completam fóra clelle, sem necessidade ele fre

quen lar o 6° anno. 

Prel'izamos, pois, de eogitat· em outro m io que resa.lve a seriedade e ç·a

ranta >t realiclarle do ensino secundaria, e tanto vale dizer o proprio ensino su

perior que lem naquelle o seu fundamento ou alicerce. 

Adepto convencido elo reg!men universital'io. tudo isto que presencio cacl:t 

dla maL; a\'igora a minha convicção de que nelle está a unica solução capaz de 

trazet· o reerguimento do ensino entre nós. 

Eu jít tive o d spraz~r de discordar da Commissão de Instru ção Publica. 

quando ella, em sua maioria, julgou prematura e ino]Jportuna a implantação do 

reb-in1eu univérsitario no Brasil. Então, ao apresentar a Commi são o seu pro

jacto n. 297 A sobre equLparados, e depois quando opinou clesfav01-avelmente aos 

projectos prorogando o prazo elos exames avulsos, ella se manifestou contraria, 

sem rectrieções, aos examPs parcellados e em faYor ela pro\'a integral de madu

reza. Bstamos do accôt•do; nossa cllvergencia começa quando enfrenta.mos o ·pro~ 

plema ~la universidade. 

Mas, essa d'vergencia, se bem a examinamos, é mais apparente que real; 

nàv é t'm ponto essencial que discordamos, ap nas nos separa uma questão ac
cid~ntal. 

!l.. ;naior!a ela Commissão de Instrucção PubUca pede para as Faculdad s ou 

ac!lld·~mias exist<"ntes a plena autonomia didactica e scienüfica, que é. afinal, 

uma das bases da instituição univers! taria . 

.[,c perfeito accôrclo, porque essa autonomia é um meio caminho anelado 

para " universidade; a distancia, pois, do ponto de partida dos meus illustres 

collega,; ao ponto de chegada stâ reduzida á metade. 

llfa:J, em que consiste essa autonomia? Os illustres collegas não tiveram o 

ensejo .io o dizer; e pena foi porque talvez ainda mais proximos estaríamos. 

Eu penso que a mais expressiva manifestação dessa autonomia, acaso o seu 

attr ibt:to primordial e basico está na autoridade ou competencia do instituto de 

ensino ~up~rior para formular os requisitos ela admissão em seus cursos; no cll-
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reito, ao menos, de ajuizar do desenvolvimento intellectual obtido pel::t acção da 

cultura mental alcançada no curso preparatorio. 
Excusado ê dizer que o ensino superior é o mais directamenle interessado 

na realidade da instrucç::J.o propedeulica, sobre a qual vai assentar a especiali

zação <~.r.ademica. 

Atlribuir, portanto, ao ensino supe1·ior, âs Faculdades, ou, digamos, â un i

versidade, porque o meu projecto tem a universidade em vista, a v rificn.ção da 

capacidn.de intellectual ou da culiura mental dos candidatos â matricula, ê a me

lhor g:tranli'L do <tproveitamento do ensino superior e ao mesmo tempo é para 
1 

as F'ar.ul<lades a investidura inicial da desej<Lda autonomia. 

O SH. Bl·Jf~ls \1110 L>B Sou7.A: - Como se (azia na Lescola Polyt"echnica com 

o exame d.; a ri thmetica. 

o SR. GA. TÃO DA Cr:KHA: Perreitamen te, lembra o eminente colleg·a. O 

projeclo que trago hoje á Carnara a contém ; e eis corno afinal se faz a concor

dia entre aquelles que pareciam estar em desaccôrdo. (Riso). 

Ser;\ assim? :Leste projecto irá á Commissão de Instrucção Publica, da qual 

(> parte conspicua o illustre Sr. 'l'eixeira Brandão, lente da Faculdade de Me

dicina. l'crrnitta-rne S. JI:x. appellar para sua capacidade em nome dos altos 

inlereSS<"S do ensino. 

1nslituida essa prova de admissão nos cursos de ensino supe!'ior, podem 

continuar sem maior damno para a instrucçito, m ambos os grãos, o processo 

ir:·efo1·mavel dos exames parcellados e o principio liberal das equiparações. 

1•1 desde que a exi;;encia da prova de madureza no limiar das Faculdades ê 

extensiYa a lodos os estudante&, donde quer que tragam os seus atteslados de 

approvação nos preparatorios, não terão os equiparados fundamento para as re

clarn,lç•)es C[Ue já esboçam, uma vez que ficam em pé de igualdad com o inslJi

tuto federal a cuja situação jul"idica as vinculou o decreto de equiparação. Pa

r~cem-me assim conciliadas as exigencias do ensino com as circumstancias de 

facto ~m que nos achamos. 

E esse exame de entrada. pelo ty110 de madureza, tal como o projecto o ins

titue, .oor ernquanto restricto. alliviaclo da sobrecarga do regulamento existentl', 

reduzidas as exigencias ao mínimo, irá progressivamente ganhando em ampli

tude ~ maior appiicação ao ensino secundarlo, Quero dizer, â proporção que a 

pratica fôr demonstrando a sua cxequibilidade e as suas vantagens, quer para 

o alumno individualmente, quer para o ensino em geral. 

Com a adopção da idéa que agito fira o ensino secundaria virtualml'nte en

tregue "o ensino superior. E nessa formula, penso eu, estâ a soh1<;ão para o" 

obstacul,>s de ordem constitucional que encontra um plano intl'gral de reforma ela 

instrucção publica, em todos os seus grãos, no Brasil. 

A Constituição. distribuindo a capaclrlarle legislativa sobre o ensino, entre

gou f1 i~nião o ensino superior. privativa ou r.umulativamente com os Estado~, 

cliscutem os doutores; aos Estados a instrucção se('undaria e aos municlplos o 

ensino primaria. 

Como poderá, pois. a União intervir no enRino secundaria do Estado? 
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Um illustre professor de S. Paulo, de saudosissima memoria, o Dr. João 

Monteiro, favoravel á. idéa universitaria, seu caloroso paladino, e cujo par ce t· 

é o mais eloquente panegyrico desse r E'gimen, pensava que dous obstaculos se 

antepunJ1am lí sua adopção em nosso paiz, presentem en te. Pondo de lado o ob

staculo de orde:n financeira, allegado pelo douto professor, dizia elle que a univer

sidade ~eria de nenhuma vantagem para o ensino, antes que tivessemos refor

mado a instrucção em seus dous primeiros grá.os. E arglUmen tando sobre a im

possibilidade do Governo da União, emquanto perdurasse o systema federativo 

actua l, intervir efflcazmente em prol da instruc~ão primaria e secundaria, es

crevçu o conceito seguinte : 

"l:k a União pôde, de accõ rdo com os Estados, promov r a reforma da insu·u

cção primaria e secundaria da Hepublica, não deve tratar da fundação da uni

versidade sem antes satisfazer aquPlle dever preliminar; se não pôde, não vá 

runda;r univer9idade inviavel. Jl 

Entre parenthesis direi que á. perspicacia dos meus illustres coll egas não es

capou (J ·Je o arg·umento encerra um vicio capita l, que é provar de mais. Sim, 

porque provaria com igual força de razão a impossibilidade de funccionarem 

proficuamente, pela fragilidade, estrelleza ou inexistencia da base fornecida, 

pela instrucção secundaria, as actuaes Faculdades isoladas. 

Ma~. a observação do eminente ju!'isconsulto encerr:;t. uma verdade incon

testavel: erro constitucional que partio a u nidade que deve ter o ensino. 

Qu1•ro crer, entr etanto, que, dentro da distribuição constitucional das com

netenclas em assumpto de instrucção publica, podemos conseg1uir a inclispensavel 

unidade; o melo parece-me que estA nesse exame ele entrada que proponho e 

pelo ctual ficará o ensino secunclario ent,·egue ao ensino superior; nesta fo rmula 

estará a intervenção da União no ens ino secundaria. 
Por orflcio d lle a União, ou o ensino superior, fiscaliza e apura a instru

cção secu ndaria, que compete aos Estados, tal como os institutos de instrucçlio 

secundaria, pelo exame de admissão no cu r so gymnasial, fiscalizam e apuram 

a insl!·ucção primaria, entregu~ pela Cons tituição aos · municipios. (111ttito bem; 

m ~ti to bem. O 01'(1cl01' á muito 01!111!J!'imen taclo.) 

Fica sobre a Mesa, até ulter ior deliberação, o seguinte projecto: 

O Cong1·esso Nacional decreta: 

Art. 1 . n Para r e<tuerer a mMrlcula nos institutos federaes ou equiparados 

de ensino s uperior, deverio os candidatos provar: 

a) idade mínima ue 16 a nnos; 
b) approvaçii.o rios preparatorios exigidos pa ra o r especli vo curso. 

Art. 2. o Para concessi\o da matricula o candidato passará. por uma prova 

que habilite a um. juizo de conjuncto sob!'e o desenvolvimento lntellectual obtido 

no curso elos estudos preparatorios. 
§ 1 . o A prova constará ele uma exposl~ão es ripta em vernaculo, sobre lhe

ma ctue revele a cultura mental que se quer verificar, e de um exame oral so-

bre llngnas extranh as e sclenclas. 
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~. 0 A commlssão examinadora serâ. composta de professores do instituto 

em qu.a fôr a matricula requerida, ou presidida ao menos por um delles que, neste 

caso, terá. voto - recurso suspensivo para o dlrector. 

Sala das S~ssões, 7 de Dezembro de 190·1. - Gastão ela Cunha. (*) 

~ESSÃO DE 7 DE OUTUBRO (1904) 

O Sr. Passos Miranda : - Sr. Presidente, ao finalizar hontem o meu 

discu rso, tomei o compromisso de fallar sobre o ensino secundado, na sessão de 

hoje . Antes, porém, de entrar no objecto especial üe minhas considerações, per

rnitla-me V. Ex. que proteste contra os erros do meu discurso de ante-<hontem, 

pulbicaOC' no Dia?·io elo Conm·esso de hontem, e tambem contra incorrecções. es

tampadas ainda no Dia?·io ele hoje, em mistura com o meu discurso de hontem.\ 

que a,Jifis foi por mim revisto, para ver se evitava que acontecesse da segunda 

vez o CJue commigo se dera da primeira. E tanto basta, porque não pretendo di

rigir censuras a ninguem; R.penas, pretendo, no momento, afastar de mim parte 

ou responsabilidade em conceitos que não emittl e etn erros de construcção ~ 

mil.o emprego de palavras em que, me parece, não cochilei. 

Entro em n1ateria. 

Não vale desperdicio de tempo em repisar o que sobre o ensino secundario 

jâ. foi d!to e apontado, com menoscabo e juseza, pondo a nú a sua decadencla. 

Dentre os epilhetos desFavoravcls que lhe têm sido adjectivados, insisto na

quelles dous com que, ao começar os meus reparos sobre o ensino publico bras!

leiro, eu o qualifiquei: desigual e arrevezado. 

E em primeiro lugar e antes de tudo, desigual, porquanto não fornece un d 

base commum de lnstrucção, não aproveita a todas as classes, favorece a len

dencia para as carreiras liberae!l, serve de estimulo á vida do funccional!smo, 

desenvolye a empregomania, o varnpi!·o devO?·acLo?·, no dizer de Blsmarck, ou como 

poderiamos dizer nós, com a experiencla bem amarga, o atrophlante parasita 

que não larga a sua victlma que é o Thesouro, apegando-se a elle e reduzindo 

todo o f,eu esforço en·, sugai-o, sem maior trabalho e sem outras aspirações. 

Mercê da falsa direcção do ensino brasileiro, o sentimento do trabalho ulll e 

pessoal vai-se extinguindo, prefere-se á vida productlva e honrada do trabalho 

e da luta, a viela pacifica e infecunda do parasitismo burocratlco ; e, como con· 

sequencla, ahi temos os symplomas da fraqueza Individual, que se revela pela 

grande Pxt nsão que enlre nós têm as altrlbulções do Estado, a tendencla para 

a abãlcação da autono.mla individual nas mãos do Governo de quem tudo se 

esper ... e a quem tudo se pede, a multidão dos candidatos ás carreiras llberaes 

e aos empregos publicos, que crescem, quotidianamente, as aspirações mallogr<t

das que; augmentarr. e assim por diante. 

( * > rende tle parecer, diz a '· Synopse" dos trabalhos da Camara dos Depu

tados. 
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E' o sufficiente quanto á manifesta desigualdade que põe em desequilibrl<> 

as noss'l.s funcções Pociaes. 

O Es:\1ERALDI"O BAXDElHA dã um aparte. 

O S~<. PAssos ;\ol!RANnA: - Fallo hoje sobre o ensino secundario. V. Ex. 

descul; e-me se não posso Yollar ao que hontem disse sobre assumpto diverso. 

A rTevezada, disse eu ainda, é a instrucção do ~egundo grão: arreyezada 

sim, •o mo synonlmo de Pmbaraçosa e obscura. Outr'ora, não obstante o con

demn:tdo processo elo exame pnrcellado. a instn·c~ão elo segundo grão progredio 

e f!oresreu entre nós, graças a coiJ<>nios ret>utadissimos e a professores famosos, 

que podeis encontrar apontados no magnlfico parecer do illustre representante 

da Bahia. o Sr. Satyro Dias. lloje, apezar das vantagens elo curso integral. Ja 

não s, studam convenientl'mente as humanidades. O Sr. )-Iinistro do Interior. 

no s~u bem E'la1.orad(J relatorio, expõe o justo receio em que está de f!Ut>, em 

futlrro qu não v~>m longe, no Brasil. só com difficuldnde, encontrar-se-ha quem 

possa Pnsinar o ~rego e o latim c. quiçá m?~mo, a geographia e a historia. El 

o m!il vem de longe. 

E' que a primeiJ~a reforma republic:1nn. no tocante ao ensino secundaria, 

tudo subverteu em um salto temcrar·io e desastroso, sem attender ao nosso meio 

e aoq n0~sos costumes e sem appellar para anteriores processos de adaptaçlo e 

para l<'nta!' ar.cumulações da experiencia. De !la sahio uma organização que tudo 

cl~sor·ganizou, producto de lunati os pensamentos, e não resultado de senso pra

tico, n c<:'s~nrio " iundamental em toda e qualquer reforma que se haja de fa

~er sob;·e tào n1ag-no e in1porta·nle a~sumpto. Tal reforma nasceu torta - per

doai qu eu \'Ol-o diga - E' clnhi o não ter sido jâmais posta em execução, dahi 

a inl'ff'cacia da :lcção dos podf'res pubiicos, que hão feito do ensino secundario 

objecto ele con><tantes e frequent<>s r·eformas: mas todas ellas em pura perda, 

JlOJ'CJU· • como Hi diz muito bem o J'ifão, "quem nasce tor-to tarclP ou nunca se 
endirnita , .. 

J\To e.·anH~ e.tiologico do n1al que tanto nos inlrwessiona, descubro lima rrtn~a 

de orr~em e. portanto, real e profunda .. Tão estâ nisto o que se chama a ga 

feir·a elo~ Jll'eparatorioa. Em outros t~mpos e com outros homens, quando se es

tuda,·a e se aprendia, o estudo de preparator·io>< forneceu ás disciplinas supe

riores das academias do paiz alumnos mais hahilitaélos do que os actuaes ba

charpis em ~ciencias e lettras. enquadr·ados no feitio do curso seriado. HouYe 

abuso>". é hE'm Y<'rdade · mas é tambem incontestaYel que os abusos de outr'ora 

se tornaram os costumes de hoje. Por essas considerações h i para mim que o 

exame parcellaclo, constituindo, mhora. um sério tropeço. para uma boa refor

rr.a. n'io é. entr~lanto, de si mesmo uma das causa~ do estado lamenta,·eJ a que 

s a f· melou o en~ino secundado. Tambem não me parece que delle seja uma 

cau a I)S collegi(JS equiparados que ><e diz corstituirem uma lepra. Para mim 

ellcs não Jaslrarn tanlo con1o deYE-r.lnl existit· en1 no~so naiz. anele ha penuria 

d<' di~siminaç::;,l) de <'llsin0, a comec:ar pelo primario. (Trocam-se apa,-tr,q. _\ 

equiparação em th se não se me afi>.rur·a c nc1emnaYel. ao contrario, penso quP. 

hem -e~rlada " fi~caliz.1da, poder·ia pr~>star releYantes serYiços â instrucção b1·a-
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si! eira. (Trocam-se ont,·os apa,·tes). Per dão. VV . EEx ., que combatem os co!> 

legios aquiparados, discutPm com os abusos . E eu entendo que não se eleve re

jeitar o que é legitimo e bom sob o- pretexto de destr uir abuso, porque o abuso 

eleve ser vencido pelo bom uso. ( Apoícu!os . ) 

S0 a questão é de fiscalização, não sei por que não se possa regu l amentai -a 

conver:iant mente. ,\ssevero ·á Camara que, empenhado como estou nesse as

sumpto do ensino pn blico, tenho a r>"spei to em el aboração um projecto de lei , so

bre o qual j á troquei idéas com ai zuns dignos collegas. 

,\ verrlndeira <::ausa (não sei como não haja o lhos para ver) está, Sr. Pre

sidente. c Srs . Deputa.clos, na sobrecarga do €nsino, na vastidão de nuttedas, no 

mund•) de discipli nas, cujo estudo perdeu em seriedade ... 

UM Sn. JJBP1JT•,O<·: - 1 ~:· un1a das causas, mas não é a ur.tca. 

O SR. BElLT ARIO DE SOl.:ZA : - H a tambem os [eriaclos abusivos: este anno, 

"" E,;0o l a de ::M:ed ic i na ahrio-~e em Julho. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - ... cujo estudo, dizia eu, perdeu em seriedade, 

em solidez, em profundeza o que l ucrou em extensão e em superficie: muito se 

exigio. para CJuasi nada se ai)Urar. (A.poiarlos . ) 

Com verdade e competencia escre\-eu o honrado Presidente da C'ommi~Hão il~ 

fnslrucção Publica. ern sou suh~tancioso parecer, jli. uma ve?. citado. 

u ..-\ s exigencias da nova sciencia educativa entraran1 por esse velho regimen, 

transform:tndo tudo . sem plano definido e de modo dispersivo. A mathematicn 

foi segmentada em tres partes; creou-sz a nE'ces.siclade ela economia poli1ica e 

elo direlto patrío; supprimio-se a philosophia, e mantida a lo~ica. deu-se direito 

ele cidadf á sociologia; a physica. a chimica e a historia natural fP.-eharam o cy

clo moderno curriculo preparatorio. Era a sobr·?carg-a no ensino. ~[estres e dis

cioulos ficaran1 atorr:ion.rlo~; m~.s era forc.oso dar conta da tare.fa.: rly,1arnixvu~se 

tudo, po!·que d ·vi&-s<o· tudo abarcar em pouco tempo. As lini(uas e sciencias fo

ram r~:óuzLclas a pareci las; .e;1·nnularam-se sem as vil·tucles ela doutrina closime

trica''. 

D~sta inclig·esta desordem irrompeu O malfadado systema elos Pl'Ogrammafl ; 

estes se resumiram na funestissima lista dos pontos princi paes dados aos alum

no~. nu por e!Jes lobrigados, e com prejuizo do estudo total elas ma terias. E 

como é facil. em taes condições, ser pro[essor, clahi o clen-am~ de pedagogos dEi 

meia sciencia. compromPttenclo a efficacia elo ensino SPctmdario. com trislissim'l 

reper ~u~são no ensino supel'ior. Accresce que isso que ahi lt>mos perm i tte todas 

as 'Ourlas ou, pelo menos, facilita todos os excessos de condescendencia. Os pro

fesosr·~s ficam a descoberto perantE' os alumnos E' os pais. que attrihuem ao 

e;rancle accumulo ele disciplinas o mão aproveitamento e a pe1·cla do anno que o 

mão aproveitamento naluralmPnte occasionarã, ou hão de cecl<'r a instancias e 

empenhns com uma clemencia inopportuna que os torna mãos julg-aclo1·es. 

Por que é que o exame ele madureza, no final do curso, foi mal e mal on

lraclo Pm uso, rara logo d erogado e proscripto? 

T!}' que se verifica1·a, Sr. Preslden te, que, sendo la! o aC"rvo ele ma terias 

que c.:>nslituia trabalho maxi mo e incompatível com a idade e clesenvollura ha-
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bitual das intelligencias juven is, os pr!n1~iros alumnos, ps 1nelhores di scipulosr 

elles proprios tinham estudado sómente uma metade das disciplinas, com sacri

flcio inevitav.:>l de outras . (l'l'!'llito be?J>.) 

E assim o tumulto de aprendizado que se impôz ás escolas secuncaria,s veio 

fazendo ba·ncarrota de sua apregoada panacêa. E assim devera ser, porque, se 
' houvesBPmos tomado a sério e levado a effeito tudo que se pedia á juventude, 

apenas na alvorada rumoros::t das leltras e elas sciencias, teriamos, já não dig;> 

levantado obices, mas, sust~nlo, erguido barreiras á i•nstrucção elo segundo grão 

E~la, para ml, é a causa principal, a causa de origem, real e profunda; ha 

no Brasil, em vez de a iacilitarmos, diffundinclo-a. 

outra~ mais, e sobre ellas eu poderia reportar-me ao ctue disse antes ele honlem 

sobre a desaggregação dos nossos costumes. 

N5.o careço, entretanto, ir.digitar mais nos pontos do quadro, cujas som

bras todas estão patentes aos olhos ela vossa solicitude patriotica. 'I'anto bas

tou, cuido eu, para (Jue se roborasse a vossa convicção de que isto que ahi te

mos e rtue confrang·e o animo dos mais optimistas n'i.o póde perdurar sem gTave 

damno para os destinos ela federação b1·asileira. 

J.->en~emos, então~ en1 dar maior eql.ülibrio e alliviar do peso excessivo o en

sino secunàario do Brasil, levantando-o do abat imento a que chegou. 

Po~· ser esse emprPhenditnento de natureza tu·gentissitna, ernquanlo Estados 

e Uniãc> não se accorJarem sobre o modo de se systematiza r e organizar o en

sino brasileiro em seu conjuncto , u bag-o um projecto para a r eforma do en

sino secunclario no Districto Federal, reforma que se póde estender a todos os 

Esta<.los, se est~s continuarem a abamdonar, neste mlstêr, a attribuição cumu

lativa qae têm, debcanclo-a. de facto, como privativa da União. 

Vou expôr o projecto. 

Para uma boa r fo1·ma do ensino secundario, que attenda ás diEferentes clas

ses e pos&es, aos diversos talentos e aptidões, é necessario cllvidii-a em dou s cy

clos, que. pela flexibilidade dos seus planos de estudo. pelo fim igualitario, a 

que visa o primeiro, e pela diversidade de LYPOS de ensino, que anLma o seg'tll1-

do, perlJ'littam a lodo~ os Brasileiros uma instrucção mais ou menos completa 

e tambem mais ou menos proveito5a para a Nação, que no seu desenvolvimento 

care~e ele todas as classes, ele todas as profissões, col limanclo sempre um ideal 

fixo de prosperidade e de grandeza. 

O primeiro cyclo entende com uma base commum de instrucção, attendendo 

á.s inte!ligencias mais modestas e ás classes menos abonadas. 

O ensino nelle ministrado será organizado por tal modo que no fim deste 

prlme•ro perioclo venha o alumno a possuir um conjuncto de conhecimentos uti

llzaveis. um conjuncto de conhecimentos que se possa considerar uma eclucação

'regular. Se, após este primeiro !'Stuào a falta d e gosto pelos es tudos· e as condi

ções econom icas de sua familla não lhe permittirem continuar o cu r so e antes 

os chamarem, p::tra logo, á actividade, entrará. elle na vi.da em uma beiJa idade 

e já. com uma boa somma el e conh ecimentos que lhe será de grande utilidade nQ 

exerciciv de sua!' faculdades de tr·abalho. 
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Dado, por ém, qu e elle tenha propensão para estudos mais completos e que 

as posst·~ el e sua familia o permittam, passa rã para o 2° cyclo. 

Aqu:, indagando de s' propr io ou ouvindo as pessoas responsaveis pela sua 

educaçàr> sobre as aptidões que se revelaram e desenvolveram durante a tra

vessia do 1o cyclo, op ta por um dos dous cursos, por um dos dous ramos da bi

furcaç:lo que o ensino lhe offerece: ou vai , para a secçlo que leva ao bacharela

do em Jettras ou vai para a secção que conduz ao bacharelado em sciencias . 

Esta clualidade de C'ursos no ensino secundaria corresponde á variedade das ap

Íidõe.>, á t<:mdencia natm·al rios espíritos, aos interesses das differentes classes 

e ás necessidades diversas da vida social. 

O SR. ESMET<ALDJNO BANDETRA: - Já está sendo praticado nos Estados 

Unidus. 

O SR. PASSOS lVIJ.RANDA: - N;io é precizo, entretanto, a trem ar muito na di

visão uos dous cursos. Sem acceilar a opinião extremada, na ardente polemica 

travada entre os defensor•es do ensino classico-humanista e os propugnadores do 

ensino real-scienli•fico, adopto um justo melo te·1·mo entre um e outro, sem uma 

distincçiic car acterística e preponderante. Bstabeleço a dualidade dos cursos, a. 
feição (tas aptidões e vocações presumidas, porqu e ning1.1em dirâ. que é conve

iücntc e pcdagogico lançar todos os cerebros em um molde unico, seja este ou 

aquelle: mas não convenho em que se queira estabelecer uma distincção radiral 

en tn. c ensino classico o ensino scien ti fico. 

O e11sino classico nada tem de incompatiYel com o espirito moderno. Elle é, 

diz Le:vgues, de Lodos os tempos, porque é o culto da razão clara e livre, a inves

tigaçãu da belleza harmonica e simples em todas as variadas manifestações do 

pensamento. 

E Yós sabeis que ella resplandecer á ~empre com brilho incomparavel na phi

losophia. nas lettras e nas sciencias da civilização occidental. 

• 'ú ·, povo de raça latina, deveríamos t er como uma desgraça o seu desappa

reciinento no Brasil. 

Ent,·etanto, não podemos nem devemos ser extranhos ~.s cousas de nosso 

tempo . 

Outras condições sociaes, tJ·ansformagões economicas, progressos n1ateriae'S 
espantosos, accentuados phenomenos ele renovação exigem uma reforma de en

sino e "m trabalho de adaptação que nos ponha de accôrdo com a actualidadc e 

com o modo da organização intima dos povos modernos. 

Visanilo este objeclivo, o bom senso nos aconselha a collocar ao lado do 

ensino sect~ndario classico. essencialmente lilterario e cientifico, o ensino se

cundariu scientHico baseado no conhecimento das línguas e das sciencias diver

sas, -:ujo eRl.udo offerece ampla mésse de applicações abundantes. 

Não s l'ia Lu do. Se opinei, ao começar as minhas considerações sobre en

sino no Brasil, pela simplificação dos nossos estudos primarios an·.n de que fos

sem d fac il compreh ensão par a a nossa men inice, que ~Joderia começar a sua 

instrucçllo mais cedo, aos c inco, aos seis, aos sele annos, como acontece na Eu

ropa e .nos Estados U nidoR, com os ja r dins da infancia, com as escolas mater-
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naes e instituições analogas, não me esqueci de fallar no ensino primaria com

plementar, ainda assim gradatiYo, intuitivo, proporcional á idade, compativel 

com a Cit::senvoltura da. intelligencia das crianças. E este ensino primaria com

plement~r impõe-se como base necessaria para as escolas secundarias; do con

trario, ~stas não logram tanto quanto pediam os fins a que se propõem . 

. Jub;uei, pois, muito conveniente e pedagogico incluir no meu projecto um 

curso annexo de dous annos, que s irva de p1·eparo ao cu r so integral, com o. fito 

de familiarizaJ' os alumnos con1 as linguas e sciencias que vão estudar conve

niente:nPnte nos annos ulteriores; evitando, asshn, que elles entrem, como de pre·· 

sente, para o Gymnasio e estabelecimentos equ iparados. sem base a lguma prope

deutica, potico menos qe~e analphabetos. 

Pa!':.J. que não se arrepiem de espanto aquelles que, por tralhas ou por ma

lhas, quereriam diplon1as concedidos em seis mezes, eu direi que os oito annos, 

de que falia o meu proj ~cto, v&m a ser, na realidade, os seis annos actuaes, por

que os dous primeiros não passam de me1·amente propedeuticos. 

::jr~ os dezoito annvs lhes parecerem idade assás avançada para finalizar a 

inrtrucç:ão de segundo gr5o, nada in1pede que os meninos, ao envez de começa

rern, corno ag-ora, o estudo nos gyn1nasios. aos dez annos, come.cen1 aos o ito, ter

nlina.nJo, enUi.o, 0 curso aos clezeseis. Entre cinco e de:toito am nos, va i a instru

c-;fto primaria e secundaria. nos paizes ·ela Europa e Norte-America . 

Df!claro mais, parq evitar clamores inopl)ortnnos. que faculto no meu pro

jecto permissão para tal curso annexo ser estudado aliunde. exigindo-se, porém, 

as malerias delle constantes, como prO\'a de sufficiencia para a admissão á ma

tricu!.l nos g:Vmnqsios e <"Stabelecimentos equiparados. 

Antevejo os reparos que o projecto ha n soffrer ; part!ce-me estar já ouvin

do censuras por taxar em uma lei o numero de horas de aulas, a distribuição 

d o ho1·ario de accõrdo com as materias que têm de ser estudadas; o que poderiam 

oh.i at:tar .. me, é assumpto para reg-ulamento. quando não fosse pa1·a ohjecto de 

l'P~olnçiio Llos corpos doc'ntes. Ahi é que está o perigo . 

N:to receio que o Pode!· Executivo, regulamentando a lei, vá por un1 espirito 

dive1·so õaquelle que foi e:;;tahelecido na r eforma d'cretada pelo Legislativo; 

ten1o, C~itn, que o Executi-ro, na Jnelhor in tenção, queira ouYir a respeito os cor

pos do~entes e professori?'S isolados. E então surgiriam os interesses pessoaes, 

as commodidades de C'lda professor. as cavila~ões pedagogicas e as artimanhas 

da Jesidia e da incompetencia. A Camara talvez não saiba que nos estabeleci 

mentos oCficiaes, actualmente a aclaptaçio ao horario é feita pelo c!'iterio do nu

nlero rlof1 professores . E' i~~o pedago~ico? Co rno evitar essa e outras inconve
niencias? 

Accrt-sce que o horario ])!'Oposto entende profundamente com o ens ino de 
c:td 1. ài~·cirlina. 

A~ahemos com o rretexto que têm certos docentes que se desculpam do mão 

aproveitamento de alguns discentes a elles confiados pelo pequeno numero ile ho

ras que tên1 para o ensino rlas ma terias a s u cargo. 

~onheceis bem que n ~ohrecarga. do ens in o não está sómente no g rande ac~ 
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~qmulo de malerias; pôde tambem consistir no reduzido numero de materias, 

embora estudadas, porém, em numero de horas relativamente insignificante. Sa

beis melhor que as mater ias differentes offerecem uma certa fac ilidade ou uma 

certa difficuldade relativas. Dahi a necessidade de serem el laR conveniente

mente <·sludadas dentro de um certo numero de horas. 

:-Jão ê cousa ligeira a feitura de um horario, em taes condições. Declaro á 

Camara que me custo11 um trabalho regular e seguido, com dispendio de dias, 

"ntre combinaçõE>s e incertezas. Finalmente (não me enganem os bons desejos!) 

consegui cheg-ar á meta a que me propuz, isto é, conceber um horario tal que ac 

mate!ia•; sejam ensinadas com tempo sufficiente até ao manejo parlante das 

lingnas ~ até ao conhecimento completo dos rudimentos das sciencias que devem 

servir de base ás cliscipl i nas superiores. 

Qn:çá mereça tambem reparos o plano de estudos que offereço com o meu 

projP~to; para exemplo. o estudo do grego nnlito reduzido, o ensino do latim 

g-e neralizado nos clous cursos, se bem que em proporções diversas, o aprendi· 

zado da plülosophia, de todo indispensavel (a,poindos), e assim por diante. 

::V1::ts. se eu Fosse aparar lodos os reparos e obvia•r todas as objecções que po

dem apparecer ao projecto, eu leria de disculil-o de antemão. e isso seria de má 

tac ticd.. Estou bem premunido con lra uns e outros. 

A~ora, cabe-me ap na.s exp~1I-o e entregai-o á douta competencia da Com

Iniss'io re~pectiva. 

E na exposição não posso omittir um ponto. litteralmente momentoso, no 

meu projecto. 

'l"!:l.-la reforn1a rac1ical é, por v in. de ~ egra. ou nociva ou improficua. Re-

for manrlo. o legislador tPm de attender ao meio, ás circumstancias. ao momen

to . ;Ls eondições ern que n refor1na se faz, e a.g~im. por yezes, conserva o que é 

possivfj manter e pe-rt"!litle o qu0 ê impossivel acabar, sem damno e sen1 quei

X UIH€'S. 

Ka minha !'<'forma altenclo á situação de facto em ~tue ficam os actuaes es

tu dan Les ele preparatorios e tambem o actuaes alumnos de estabelecimentos of

fieiaes em relação ao exame ele maclu1·eza inslituiçlo no projecto. 

O SR. gsMERALDINO B:>\.NDEIRA · - ·y. Ex. institue os exan1es de madureza? 

O SR. ;>As~os MIRAXDA: -Por que não? ... 

As <1i3pos\çõcs (lue entendem com os actuaes alumnos de preparatorios e es

ludnntes do Gymnasio P estabelecimentos congeneres são as seguintes. (Lê). 

Afora isso, toda conciiiação seria impossível. porqup tocaríamos w>s extre
mos sempre Yiciv.::os. 

O SR . BBLlf<ARJO DE SouzA: -- Eu preferia que os exames fossem prestado> 
p.~r:tnl~ a:;:; pr·oprias ··?acll1:..1aàef· . 

0 SR . PASSOZ l\'{TI~ANDA : - Chegarei lá. 

De modo que até 1906 nilo se falia em preparatorios e, dada esta t'''c'~.t de 

exatnes. tan1b P1n não ~e pensa rna.is nelles. Evitaren1os assin1 a duaJidq 1~ tle !-!ys

tcmas que traz a balburdia, it anar~hia que ahi vemos. 

U:u SR. DF.PUT~\DO: - Il~' un1:1. transacçãr. . 
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\) SR. BE7.ERRIL FONTENELLE: - Se institue o exame de madureza, o seu pro

jecto nflo será. acceito. Toda a guerra é ao exarne de madureza. (T?·oca?n-sc 

apal'les en t1·c 08 8!'8. E sme1·alclino Banclein•, Belisal'io ele · Sonza e o,.t,·os Srs. 

D ept!i ar los.) 

UM Sn. DF.PUTA.DO: - E' da execução que tudo depende. 

O Sn. PAssos MmAN nA: - Em todas as cousas e em todas as instituições 

h a u M criterio ele •r ela liv icladc que certa sciencia experimental dá como base de 

todo conhecimento, se bem que eu divirja; m as, convenhamos que debaixo do céo 

e no mundo creaclo narla h a de absoluto. Assim, nem o exame parcellado é ab

solutamente mli.o, nem o éxame de madureza absolutamente bom. 

A questão é da execução, é elos abusos que podem appç.recer. E' sabido que 

até dc> mal Be a busa. 

O S~<. I-lOSANNAH DE OLIVEJRA: - E muito. 

O SI< . PASSOS MIRANDA : - Organ izo o exam e de madureza com todas as cau

telas. E' assim que ellc, pele § 3• elo art. 5• do proj ecto, será r egulamentado 

pelo Governo, no fim de cada anno, com uma antecedencia r azoavel. O Gover

no, en1 quem acce ito presun1pção ele bom senso, r eg·ul arn enta rá as provas fi

naes, de maneira tal qne não venham a ser m en tidas ou falseadas, por excessiva 

benevolencia ou in tenção de tornai-as inexequiveis. Cabe a elle tornar tudo pre

cizo, claro e exacto, afim de evitar JU e haja r eclamações ou -tergiversações na 

applicação do exame de madureza. 

O jury, perante o qual o exame de m adureza será feito, é composto de " u rr, 

fiscal tlo Governo, ele qua tro profesEt.>res, dous das escolas superiores e dous do 

ensino secunclario". J~ aqui estão as escolas superior es julgan do da habilita!;ãO 

daqu&lles que t~m de cursai-as. 

Nada r esta a d izer mais quanto á expos ição do projecto . Pócle ser que elle 

não seja bom; rPvela, entretanto, desejos ele acudir âs urgencias de uma situa

ção que precizamos remediar. 

Sénhores, tenho fa11ado, em tres sessões, dos differentes gráos e ramos do 

ensino hrasileiro. Resta-me apenas f a li a r sobre o ensino superior. Sobre este, 

porém, :1ão desejo ventil ar questões, quiçá intempestivas e ex tempora neas . Será 

estutiaclo em seu tempo opportuno, quando vierem á discussão projectos que se 

entenüe:n com elle. 

Agora, no momento em que o Governo brasileiro parece estar sendo desper

tado do leth argo habitual. g raças ao presente periodo presidencial. havia 'lP

port•.tni dade de evidenciar em conjuncto os factores que eu enten do serem im

presclnJlveis ao pro.<;resso patrio. E elle não poderá existir sem uma boa insti 

tuição e larga disseminação de ensino, pQorque este é o factor basico, o sopro 

vital :J,, toda prosperidade e de toda gr andeza. 

Apr<'sentei hontem um projecto tendente a systematizar e a organizar o en
sino publico brasileiro. 

Elle m erecer á r eparos, cri ticas; uns e outras não me incommodam nem cles

falle~3m. Appello apena~ para o juizo elo futuro com as seguintes palavras 

acerc.'1. cio ensino, escriptas em 1887 - e praza a D eus que ellas não tenham 
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actual idadt- na hora pres~nte, de real iniciativa e acção fecunda reveladas pelos 

poderes da Nação em varias ramos elo serviço publico: 
"0 scepticismo - enfermidade moral que ataca as sociedades em decaden

cia - por uma cruel anomalia parece qu erer invadir o nosso organismo e nós, 

povo Jd honlem, nacionalidade nova, estamos precocemente ameaçados de vícios 

que accommettem as sociedades velhas e gastas, incapazes de se apaixonarem 

pelas nobres idêas e alevantados commettimentos . " 
Tenho conclui do. (Mnito bem>. muito bem. O o•·aclo•· é calo?·osa,nente feli-

ci tad.o.) 

.lu to•·iza o Govenw c; •·ejonna•· o ensino sec1mdario no Dist?"i,cto Federal, obse•~ 

vadas as diS1Josições qne ind·ica 

O Congresso Kacional resolve: 
Art. 1. 0 - E' o Governo autorizado a reformar o ensino secundaria no 

D is tricto Federal, observadas as disposições seguintes: 

Art. 2. o O ensino secundaria fica sobreposto ao ensino primaria, de modo 

a ser a continuação de um curso de instrucção primaria complementar com a 

duração normal .de dous annos e com avrendizado do portuguez, aalligraphia, 

geographia e historia do Brasil , francez pratico, inglez pratico, arithmetica pra

tica e morphologia geometrica e desenho (á mão livre). 

Paragrapho uni co. Esle curso propeudeu ti co, podendo ser ministrado e estu

dado fóra dos estabelecimentos officiaes ou equiparados, será, entretanto, exigido 

como prova de sufficiencia para admissão á matricula em qualquer delles. 

Art. 3. o O ensino secundaria é constituido por um curso com a duração de 

seis annos, o qual comprehende dous cyclos: um de quatro annos, outro de dous. 

Art. 4. 0 No primeiro cyclo o estudo será ministrado de modo a fornecer aos 

al umnos conhecimento completo do portuguez, conhecimento e manejo pratico do 

fra ncez e elo inglez, conhecimento e desenvolvimento das mathematicas elembn

tares, latim (reduzido ã ti:adQcção dos prosadores de mediana difficuldade), rudi

mentos do allemão, geographia geral, geographia e historia do Brasil. 

Pa1'agrapho unico. Terminado o primeiro cyclo, os alumnos podem obter, após 

exame fiscalizado pelo Governo, uma certidão de estudos secundarias elo primeiro 

g rão, na qual serão designadas as materias estudadas e as notas alcançadas 

Pelo alumno, bem como o nome do est_?.belecimento de instrucção em que o curso 

se r?lizou. 

Art. 5. o No segundo cyclo são offerecidas á escolha do alumno duas secções 

de cursos especiaes, a saber: curso do bacharelado em lettras e curso do bacha
relado em sciencias. 

§ 1 . 0 No curso do bacharelado em lettras, o ensino, além da revisão e desen

volvimento de algumas das materias do _primeiro cyclo, -versará ainda sobre his

torla geral, philosophia, litteratura e grego, elementos de physica e chimica e de 
historia natural. 

i'rojecto 
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§ 2. o X o curso do bacharelado em sciencias, o ensino, além da revisão e desen

volvimento de algumas das materias sobre historia geral, physica e chimica, h.s

toria natural, mecanica e astronomia, desenho geometral, lof;ica app!icada e moral 

pratica. 

§ 3 . 0 Terminado um destes cursos e depois de um exame publ ico, r egu:a

mentado previamente pelo Governo e feito perante um j ury composto de um fiscal 

do Governo e quatro professores, dous das faculdades superiores e dous do ensino 

secundario, o alumno poderá obter um diploma no qual estarão especificadas as 

materias deste exame e as notas alcançadas pelo examinando, bem como ·o nome 

do estabelecimento scientifico em que o exame se realizou. 

Art. 6 . o O numero de horas ele ensino será determinado semanalmente e a 

distribuição das materias nos differentes cursos será feita, de anno a anno, como 
se segue: 

·Numero de 

horas 

3 

6 

1 

6 

CURSO PROPEDEUTICO 

Pri?n ei·ro ann.v 

Portuguez (especialmente orthographia). 
·calligraphia. 

Francez pratico. 

Geographia do Brasil. 

Historia do Brasi l. 

Arithmetica pratica. 

21 horas - Semanalmente. 

6 

6 

1 

1 

1 

3 

Seg~<?lclo anno 

Portuguez (orthographia e composcção) . 
Francez pratico. 

Inglez pratico. 

Geographia do Brasi l. 

Historia do Brasil. 

Desenho (ã mão livre). 

Arithmetica pratica e morphologia geometrica. 

3·1 horas - Semanalmente. 

O estudo de portuguez, do francez e do inglez não cogitará de grammatica. 

O estudo de arithmetica será feito concretamente, sem regr·as, sem demonstra

ções e ficará reduzido a simples problemas sobre numeros inteiros e sobre fracções. 
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PARTE GERAL 

P?·i?nei'l·o anno 

Portuguez - Exercicios orthographicos. Exercicios de synonymio... 

Resumo escripto ele trechos lidos. Grammatica expositiva. Analyse 

lexicologica. 
Francez - Exercícios orthographicos. Leitura e traducção de tre

chos faceis. Formação oral de phrases a proposito ele objecto ou 

assumpto dado pelo professor, fornecidos os elementos substan

ciàes. Coordenação e subordinação elementar de sentidos ou 

·phrases. Grammatica reduzida á co11jugação e á formação do 

plural e feminino dos nomes. 

Inglez - Exercícios orthographicos. Leitura e traducção de trechos 

faceis. Formação oral de phrases simples, fornecidos os elemen

tos. Conjugação dos verbos mals usados e formação do feminino 

e plural dos nomes. 

Geograplüa - Estudo geral da terra com applicação d;m noçi\íes cc.n

cretas preliminares de astronomia e de sciencias physico-chimicas 

e naturaes, estrictamente indispensaveis. Geograph.ia physica da 

America e da Europa. 

Arithmet:ica - Estudo pe1manente pratico de toda a materia, sem

pre acompanhado de problemas, especialmente referentes á me

trologia e ás questões de regra de tres, juros e descontos. Cal
culo mental. 

24 horas - Semanalmente. 

Numero de 

horas 

Segmzclo anno 

Portuguez - Exercidos de synonymia. Resumo oral ele trecho lido. 

Composição escripta sobre assumpto ?oncreto e facil, fornecidos 

os elementos pelo professor. Grammatica expositiva: analyse lexi
cologica e syntactica. 

Francez - Leitura e traducção de trechos de prosadores de mediana 

difficuldade. Formação oral ele phrases a proposito ele objectos 

e assumptos successivamente mais compjjcados, fornecidos os 

elementos pelo professor. Grammatlca .expositiva. 

Ing·Jez - Exercícios de orthographia. Traducção de trechos de me

cliana difficulclade. Formação oral ele phrases sobre assumptos 



3 

3 

2 
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ou objectos propostos e fornecidos os elementos formaes. Gram

matica r eduzida ao estudo da formação do plural e do feminino, 

dos principaes verbos irregular·es inglezes e das preposições. 

Geographia - Noções politico-sociaes e ethnographicas, applicaveis 

a esse estudo. Estudo physico elas cinco partes do mundo. Estudo 

especial ao l~rasil. 

Arithmetica - Theorias referentes aos nume1·os inteiros, sem poten

viação e radiciação. Estudo theorico das funcções ordinarias e 

decimaes. 

Desenho (á mão livre) -Linha r ecta; suas principaes posições rela

tivas. Preceitos para o traçado da linha recta. Ornatos prove

nientes do agrupamento de pontos, segundo as tres posições da 

linha recta. Combinações fornecidas pela repetição de linhas 

Yerticaes, de linhas horizontaes e desses dous elementos conjun

tamente. Rêde orlhogonal de malhas quadradas ou rectangulares. 

Ornatos simples: elenticulos, gregas entrelaçadas. 

Hisloria do Brasil - E(ficacia da acção de tal homem ou tal grupo 

de homens nas differentes épocas e successlvas transformaçõeP 

de nossa historia. 

2·1 horas - Semanalmente. 

Numero de 

horas 

2 

6 

6 

3 

3 

3 

2 

Tc1·ceiro anno 

Portuguez - Composição livre. Grammatica expositiva completa. 

Analyse lexicologica e syntactica. 

Francez - Traducção de trechos difficeis ele prosadores e poetas. 

Versão de autores contempora11eos. Composição escripta sobre 
assumpto dado. Grammatica expositiYa completa. 

Inglez - Traducção de trechos difficeis na prosa. \ ersão de contem

poraneos. Formação oral de phrases successivamente mais com

plicadas. Composição escripla sobre assumpto facil e concreto 

Latim - Declinações e conjugações, princípios de phonetica latina. 
Exercícios. Traducção facílima. 

Geographia - Estudo político das cinco partes do mundo, detida

mente feito em relação aos principaes paizes da America e 

Europa; perfunctoriamente em relação aos outros. 

Arithmetica - Estudo tbeorico completo e final. 

AJgebra - As seis operações sobre inteiros e fracções. Maximo com
muro divisor. Equações elo 1o gráo. 

Desenho - Noção ele motivo na ornamentação graphica. Combina

ções fornecidas pela repetição de linhas oblíquas só ou conjun-
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tamente com as verticaes e horizontaes. Rêde hexagonal e deri

vados. Noção de luz convencional. Traço de força. Valores obtidos 

por simples traços paralieios. verticaes, horizontaes ou inclina

dos. Effeitos de iilusão de optica. Mosaicos. Diagramma: sua 

declucçào e applicação. Estudos da linha curva; quadratltes, semi

circumferencia, circumferencia, ellipscs. Estudo do cubo, do 

prisma recto, da pyramide regulaT, do cylindro, do cone e da 

esphera. Sombra propria, sombra projectada, suas delimitações 

e traceja do. 
Historia do Brasil - Idéa geral, por epocas e tendencias, da forma

ção e descobrimento do Brasil. 

30 horas - Semanalmente. 

)l'umero de 

horas 

2 

2 

1 

3 

õ 

6 

3 

2 

QHa>·to anno 

rortuguez - Elementos de grammatica historica, etymologla, com

posição livre escr ipta e oral. 
Francez - Desenvolvimento ela materia elo anno anterior, composi-

çào escripta conversação. 

Inglez - Desenvolvi'n1ento da materia clada em annos anteriores, 

composição escripta e conversação. 

Gr,ographia - R evi ão da materi a dada. 

Arilhmelica - R evisão. 

Algebra - Equações do 2• grão a uma incognita, expr·cssões imag i

narias, equações recluctiveis ao 2• grão, systema ele duas 

equações elo 2• gráo a duas incognitas, anaiyse indeter·minacla 

elo 1" gráo, noções sobr·e séri es. Convergencia. O numero e. desen

volvimento em sér ie: methoclos elos coefficientes indeterminados. 

Equação exponencial, theoria algebrica elos logar·ithmos, juros 

compostos e annuiclades. 

Geometria e trigonometria ::- Geometria plana e no espaço até o 

estudo elo cylindro, do cone e da esphera (inclusive) - Trigo

nometr-ia limitada á resolução elos lriangulos rectangulos c obli-
quangulos. . , t 

L atim - Traducção de autor·es de mediana clifficulrlade. Grammalica 
expositiva. 

Allemão - For·mação das prim€iras phn,1se!!: declinação e conjuga

ção. Noções de construcções. ExeTCicios,_oF~hg_g.r·aphicos. 

Desenho - Primeiras fórmas funclamentaes da ornamentação vege

tal, a começar da folha. Esboços com traços de força e indicação 



summaria das sombras. Noções de symetria. Cu r vas de senti

mentos. Disposições radiadas. Série graduada ele outros ornatos 

em relevo . Fructos naturaes. 

Historia elo Brasil - fDstuclo ge1·aJ ela materia. 

;w horas - Semanalmente. 

?\umei'O de 

llon1~ 

li oras. 

lnglez. 

Cieographia. 

PAR'rFl GJ!JRAL - BfFURCAQÃO 

Q ninto cmno 

Cu1·so ele Jettras - H evisão 

Ar i thn1etica, a1gebr a e g·eometria. 

Allemão - Con tinuação elo estudo encetado. T1·ac1ucção ele autores 

faceis ou de mediana clifficulclacle. Composiçã·o escr ipta sobre 

assumpto clado. 

Latim - Continuação elo estudo dos annos anter iores e terminação, 

autores difficeis em prosa e verso. 

Cl!·ego - Phonologia elem entar. Declinação e con jugação. T1·aducção 

facil. Estudo especial das princi paes raizes que vivem hoje em 

palavras scientificas e litterarias. 

Litteratur a - Estudo elas epocas litterarias antiga e média. 

Histeria - Idade antiga e idade média. 

Physica e Chimica - Estudo o mais possível pratico, sem erudição 

nem calculos. 

Philosophia - Seu objecto. Espírito philosophico. D lvlsões. Estu clo 

desenvolvido sobre as noções fundamenlaes da logica e ela psy 

chologia. Noções ele esth etica. 

30 horas - Semanalmente. 

Numero de 

horas 

1 

4horas. 

Jnglez. 

Latim. 

Geographia. 

Arithmetica. 

CURSO DB SCTE!NCTAS 

Revi.são 



1 

2 

2 

453 

Allemão - (Como para o curso- de lettras.) 

Historia. - (Como para o curso de lettras. )' 

Algebra. - Binomio de Newton. Calculo dos r a dicaes, etc., al~ o 

estudo da equação geral do 4• grão a uma incog nita. 

Geometria. - -Revisão da materia do 4° anno. Estudo das secções 

conicas, da ellypse, da hyberbole e da parabola. 

Mecanica e Astronomia - Leis geraes e reg-ras fundamentaes que 

constituem a doutrina da mecanica. 

Apreciação elo espectaculo do céo, suas variações ~unclamen 

taes, meios ger.aes e praticos de observação e principaes factos 

do domínio da geometria celeste. 

Physica e Chimica. - Estudo geral e desenvolvido da materia. 

P h ilosophia. - Logica applicada e moral pratica. 

Desenho. - D esenho linear geometrfco. Elementos de perspectiva 
pratica á. v ista. 

30 horas - Sem a nalmente. 

Xumero de 

horas 

1 

1 

1 

1 

-~ 

1 

1 

1 

1 

11 horas. 

CURSO OH LETTRAS 

Sexto cmno 

R evisão 

l'ortuguez. 

Francez. 
Inglez. 

L a t im. 

Geographia. 

Historia antiga e m~dla . 

Grego . 

Arithmetica. 
Algebra. 

Geometria. 

Phys ica e Chimica. 

Allemão. - .Conünuação da materia dos a nn0s anteriores: conver 
' sação. 
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H isloria Natural _ Estudo quanto possivel pratico. 
Historia - Estudo elos tempos mod·arnos: estudo particular ele nossa 

historia. 
Lilteratura _ Litteratura moderna e especialmente nacional. 
Philosophia _ R ev isão da materia do anno anterior. Cosmologia. 

Moral individual e social: individ uo, familia, Estado, g·overno, 

propriedade, etc. 

30 horas -- Semanalmente. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

J2 horas. 

Numero ele 

horas 

4 

2 

2 

CURSÇ DE SCil\:NCIAS 

Portuguez. 

Francez. 

Inglez. 

Latim. 
Geographia. 

His toria antiga e média. 

Aritmmetica. 

Algebra. 

Geometria. 

Mecanica e Astronomia. 

Physica e Chlmica. 

Revisão 

All emão. - (Como para o curso de lettras.) 

Hisloria natural - Estudo geral e d<isenvolviclo da materh .. 

Historia. - (Como para o curso de lettras.) 

Philosophia - Revisão da materia do anno anterior. Ligeiras noções 

sobre philosophia ela natureza e cosmologia. 

DESENHO 

Desenho geomet1·al. 

30 hor::~s - Semanalmente. 

A1·t. 7. o O bacharelado em lettras seJ'â. exigido l)ara · matricula no curso su-pe

rior de Direito e o bacharelado de sciencias para a admissão nos ele mathematica 
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e de medici na. Os estudantes quese desti nam a carreira medica estudarão, porém, 

phllowph ia e g r ego com o no curso de lettr as, ao envez de geometria menos ele

mentar e mecanica e astronomia, como no curso de sciencias. 

Art. 8. o São abol i dos os actuaes exames parcellados de preparatorios e é 

institu ído o exame de madur~za na fôrma do § 3° do art. õ". 

~ 1. o T odav ia, os alu mnos ·que_já .tê.m ~x_!lmes pare lia elos de uma ou algum:. 

materia, contai -os-hão como validos para matricula nos diversos annos do curso 

de madureza ou de bac,harelado no Gymnasio Naciona) e estabelecimentos ettui

parados. 
§ z, o Aos· aJumnos que t iverem mais de quatro aprovações em exames par

cellados, será dada em M arço de 1906 uma unica epoca especial e improrogavel 

para a conclusão de seus p r eparatorios. 

§ 3. o Os alumnos do Gymnasio e estabelecimentos congeneres que ora se 

acham nos 5• e 6" annos f icam d ispensados, até conclusão de estudos, elo exame 

de madureza, par a o qual se não prepararam por meio das recapitulações, d ispen

sadas até a. presente epoca. 

Art. 2. o Revogam-Sf! as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 7 ele Ou tubro de 1904 . - Pa-11sos de Miranda. (•) 

SE SÃO DE 2 DE JULHO (1905) 

Indefere o ,·eq ne?-hnento em que Onesimo Coelho c ontros 11eelcm nma epocu ext!·u

onUnm·ieb ele exumes p1·e1Ja1'uto1·ios em O J<t,,b,·o de 19 O 5 

Tendo sido presente ã Commissão de Instrucção Publica a petição supra, em 

que tres estudan tes ele pr epar atorios sol icitam uma epoca extraordinaria ele exa- da 

mes, e consi derando: 

1•, que esta concessão vem perturbar o funccionamento regular elos cursos 

do ensino secunclario, sabendo-se, por experiencia, que, durante o tempo do tra

balho elas bancas examinadoras, as classes elos institutos ele ensino ficam sempre 

desorgan i zadas; 

2•, que nenhuma desvantagem poder ia advir da recusa desta concessão ainda 

mesmo para o estudante a que faltasse apenas um exame para sua matricula 

n,os cu r sos sup riores, pois que, embora otwinte, elle só poderia prestar o seu acto 

do 1° an no na 2• epoc11. e teria tem po suffici nte par a previamente fazer no 

período normal o exame pr epat·atot·io que lhe faltasse: 

é d pa1·ecer que não seja concedida a epoca exlraorclinaria requerida. 

Sala elas Commissões, 17 ele Julho de 1905. - Satyro Dias, Presidente. 

VCilois ele Cast1·o, Relatot·. - Teixeira Branà<io. - José Boni[acio. - Angelo 

Pinheiro. 

(*) Pende ele parecer. E' o que const11, da SlJnopse elos ~rflballws da Ça,mari\ 
d9s Deputad(l~, 
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O Sr. Bricio Filho, na discussão do parecer ofereceu uma emljnda creapdo 

uma segunda epoca de exames preparatorios. 

l'\a sessão de 21 de .Agosto a emenda foi approvada. E' o projecto da Com

missão dé Instrucção Publica offerecido na sessão de 26 de Agosto. 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO (1905) 

Red.acçüo pant 3• disc,.ssão elo zn·ojecto offe•·ecido como emenda á conclusão do 
paTI1ce1· n. 22, deste cmno, a"torizando o Governo a conceder, no cor..-ente anno, 
mna seguncla e]Joca de exames aos estudantes de p•·epm·atm·ios 

O Congresso X acionai resolve : 

Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a conceder, no corrente anno, uma segunda 

epoca de exames aos estudantes de preparatorios, abrindo para isso o necessarlo 

credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçpes em contrario. 

Sala das Sessões, 25 de Agosto de 1905. - Saty,·o Dias, Presidente. - Passos 
ele J.lirm1da. - José Bonifacio. - Antc1·o Bote7ho. -Affonso Costa. 

Xa scss<io ele é encerrada a 3• discussão e em 30 approvado o projeclo. 

SESs.:;.o DE 2 DE SETEMBRO 

Reelacç<io ji11al do projccto ojfc1·ccido como emenda á concluscio do parecer n. 22, 

cleste am10, cwtorizcmdo o Gove•·uo a concccler, no cai-rente amw.1tma segunda 
epoca de ca·ames nos estudm1tes ele prepa1·atorios 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o E' o Governo autorizado a conceder, no corrente anno, uma segunda 

época de exames aos estudantes de preparatorios, abrindo para isso o necessario 

credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões. 1 de Setembro de 1905. - Gonçalo Souto. - Bernardo 
Horta. - Cnnha Machado. 

Na sess<io de 4 é approvada a redac~ão final. O projecto é enviado ao l:jenado. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO (1905) 

o decreto n. 9 1, de de Novembro de 1 90, e o regulamento approvado p 'O 

decreto n. 1. 075, de 22 do mesmo mez e anno, baixados pelo Governo Provlsorio, da 

instituindo 0 exame de madureza para os aspirantes aos curso~ superiores d l 

Republ ica e marcando (arts. 1 e 106) o anno de 1 96 para que aquella prova 

se tornass o fecho exclusivo dos estudos secundarios, não tardaram a PI'O\'Ol'H ~ 

uma reacção geral entre aquelles me·mos que mais haviam propugnndo pela ~. • 

prompta execução. 

EsSH reforma se mostrou desde logo in xequi\·el. :-<ão satisfez ás n cessidaclcs 

elo ensino publico entre nós, nem traduziu na pratica as aspirações elos que, por 

tão importantes icléas, se haviam batido anno seguidos. 

E o facto é que o clamor. <IUO deante della s levantou, foi de tal ordem qu e 

o illustre brasileiro que então exercia o cargo de inspector g-eral do ensino primario 

e secundario, Cl'eado nesta Çapital pelo primeiro Ministro ria Instrucção Publicn. 

f'orreios e Telegraphos. em notavei documento datado de l de Março de 1 91. 

não hesitou em faz r suas as allegações que, contra esse novo plano de estudos 

secunda rios e de proYas finaes de habilitação. formularam unanimemente o • 

membros do f'onselho Director da 1nstrucção, tambem naquella epoca recem-inst:

tuiclo. julg-~ ndo-o il-realizavel e atlentatorio aos sãos principios da pedagogia 

moderna . 

• 'a verdade. aquelle acto do primeiro governo republicano, além de exigir de 

jo,·ens alumnos esforços intellectuaes e uma cultura superior ao seu desenvolvi

mento mental e de os obrigar a cursar simultaneamente um grande numero dt: 

disciplinas. cujos extensos programmas não poderiam de fOrma algtJma ser per

<·orridos no curto spaço de um só anno lectivo, como confessavam então os J>ro•

prios docentes de muitas cadeiras, não reconhecia ainda mais. quanto aos exames 

parcella<iOS. embora mantidOS al.é 1 g5, inciuSiYe, Sinão OS que fossem prestados 

perante as commissões julgadoras do Gymnasio :-<acionai. Os Estados ficavam 

assim pri\·ados de regalias de que. ha longo~ annos. fn1iam com alto provcito 

para os seus progressos intellectuaes. Felizmente semeihantl' iniquidad foi, ri< n 

tro de diminuto espaço de tempo. reparada. si bem que de um modo muito curio o. 

-Assim foi que. na~ <lisposit;õc.• -trmt-..•itol·ios do decreto n. 1. 232 H d~> 2 d~> 
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Janeiro de 1891, que deu regulamento para os cursos jurídicos, se consignou a 

permissão de prestação de exames de preparatorios tambem perante bancas orga

nizadas nos Cw·sos annexos ãs Faculdades ele Direito e nos Gymnasios parti

culares equiparados ao Gymnasio 'acionai. A mesma concessão se fez oito dias 

depois, ã Inspectoria de Instrucção Publica de Ouro Preto. E, finalmente, a 21 

ele Fevereiro desse mesmo anno, pelo decreto n. 1. 389, completou o Governo esses 

seus netos parciaes p r uma medida geral, estabelecendo a validade para a inscri

pção nos cursos superiores dos exames de. pr.epar~OJ:i.oL}Jre~d$!§ J?eran ~ ~ 

mesas organizadas pelos institutos offici-aes- -d:o-s .Esta..dàS, uma ' -mlZ-fJ\.m_ se . .r_egg

lassem estes pelos programmas adap tados no Gymnasio Nacional. 

Mais tarde, não só a r forma de ·1892 (decreto n. 1.191, ele 28 de Dezembro) 

feita especialmente, na ophrase do Ministro do Interic:"' .de:;;sa epoca, para tornar 

o plano de estudos secundarias "menos arcluo e mais accommodado ao desenvol

vimento intellectual compativel com a idade elos alumno_s a que~!' devia ser appli

caclo", como lambem o regulamento expedido pelo dec·~·eto n. 1. 652, ele 15 ele 

Janeiro de 189 1, para o Internato elo Gymnasio, por essa occasião J·estabelecido, 

não modifica.ram o situação CJ·eacla . .-\penas, nos decretos ns. 2. 221 2. 226, de 

23 de Jane iro e 1 de F evereiro de 1896, dando novos estatutos á J;;scola Poly 

l chnica e ás Faculdades de Direito, foi declarado que só seria ex ig·ivol o exam 

ele madureza a contar do inicio de 1808. 

Nada obstante, nesse mesmo an no de 1 96, com rude, mas louvavel franqueza, 

dizia o proprio Ministro do Interior, em seu relatorío annual ao Presidente da 

Republica, que o exame ele madureza, tal como existia no regulamento vigente do 

Gymnasio, e1·a, senão inexequivel, pelo m nos ele resultados duvidosos e negativos 

e pedia instantemente ao Congresso que fizesse de vez uma reforma salvadora 
para a instrucção nacional. 

Estas mesmas ldêas sustentou no anno seguinte o Ministro, que ãquelle sue

cedeu na pasta do Interior. E foi ma is longe transcrevendo trechos de excepcional 

'gravidade elo relatorio elo então director elo Externato do Gymnasio acerca da 

proxima ex cução das provas ele lllCHltweza, quanto aos alumnos desse estabele
cimenló. 

"E' meu dever declarar-vos, escr ev ia esse funccionario , que, la I qual está 

determinado no regulamento actua l, esse exame não corresponele1·á ao que se 

espera. Ou serã tão difficil que n enhum candidato r esistirá a elle, ou terá de 

ser lão fraco que virá, em vez de melhorar, sanccionar a decadencia actual e 
acoroç;oal-a. ·• 

Ainda nesse anno ele 1 97 o Congresso na cauda do orçamento p<era o exe,-

cício financeim seguinte (lei n. 490 de 16 ele Dezembro, art. 2°, ~ •l•) autorizou 
o 'oYerno a prorogar por mais Lre annos os exames parcellados para aquelles 

tivesem obtido approvaç;ão em uma materia ou mais. estuda n les qu 

Logo em seguida foi promulgada uma terceira reforma para o Gymnal>!O 

Narional (dedrelo n . 2.857 de 30 de Ma rço de 1898) reforma que, um anno 

depois, foi substituída por uma quarta (decreto n. 3.251 d 8 de Abril de 

18V9) \l esta POr uma quinta, em .Janeiro de 1901, em consequencia ela mals i!Jaila 
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execução do tão discúfido Codigo elo Ensino, que s~ tornou então lei c1o paL 

que, apei~ar de todo mutilado, ainda se conserva hoje em vigo r. 

Paranela mente votou o Congresso Nacional a lei n. 69~ de L de Outubro de 

1900, pr<>roga ndo a té 31 'de Dezembro de 1904 o prazo da validade dos exames 

de preparatorios, para dar tempo a que se fizesse uma reforma completa e efficaz 

no ensino, como a opinião o reclamava, mas sem a exigencia anterior da appro

vação dos candidatos pelo menos em uma materia das do curso secu11dario. E essa 

lei nã o tardou em enconu·ar um · prolongamento, por igual periodo, na de n. 1. 307, 

de 26 de Dezembro do anno passado, posto que nella se restabeleces~e a restricção 

que em 1897 tantos clamores levantou. 

Cumpre confessar aqui que essa restricção teve na Camara o apoio do Relator 

do presente parecer, que visava dar um golpe mortal nos exames avulsos, para 

que o Poder Legislativo encarasse em con junto o problema da instrucção publica, 

conforme claramente se deprehende do parecer que formulou sobre as emendas 

offerecidas na terceira discussão do projecto n. 77 de 1904. 

Estamos, porém, em fim de sessão e de legislatura, não podendo assim haver 

a esperança de vêr, denu·o em breve, resolvido tal problema. 

Do exposto e pelo que está na memoria ele todos vê-se claramente que, contra 

o actual Codigo do Ensino e a prova final de madureza, como está estabelecina 

nos regulamentos vigentes, que deformaram profundamente essa bella instituição, 

sem duvida victoriosa hoje em todo o mundo civilizado, insurgiram-se os dire

ctores elos estabelecimentos publicos de instrucção secundaria e superior do paiz 

e o representantes mais illustres do magisterio particular. E não ficaram isolados 

nesse protesto. Tiveram a prestigiai-os as congregações unanimes de escolas offi

ciaes em r epresntações, que constam dos Amwes legislativos. Tiveram ainda as 

vozeR dos competentes no assumpto em ambas as Casas do Congresso Nacional. 

Tiveram, em ultimo plano, os proprios Ministros de Estado, que se têm succediclo 

na Secr etaria do Interior. 

Effectivamente, só o actual Mini5tro elo Interio r , tres vezes continuadas nos 

seus relatorios annuaes, tem instado ·por uma reforma geral da instrucção secun

daria e superior, que tire o paiz da situação angustiosa em que a esse respeito 

se debate, de moclo a collucal-o ao nível elas nações acleanladas. que têm no 

eneino publico as bases primordiaes ela sua grandeza economica, social e política. 

E', pois, o prop'rio poder publico que vem ao encontro da opinião geral de que 

o Cod igo do Ensino, ora em vigor, não satisfaz ás necessidades pedagogicas 

do momento. 

Com uma convicção verdadeiramente impressionadora, esse alto representante 

do Governo da Fnião reclama do Congresso medidas que garantam, normalizam 

e regenerem o ensino secunclario, quer ministJ·ado nos estabelecimentos officiaes, 

que1· especialmente nos institu tos pati:iculars a estes equiparados, de fôrma que 

os aspirantes aos cursos superiores possam apparelhar-se com um preparo reai 

e solido para esses altos estudos. 

Por <?litro laclo a a~oli~ão d9s e.l>;am~s avu ls9s de preparatorios. é rnedid!l h& 
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largo tempo reclamada como imprescincllvel e, desde a Monarohla, reputaqa 1m_pe-. 

riosa, urgente e inadiaveL 

O hem elaborado relatorio que o Sr. Dunshee ele Abranches, incumb!do ele _pro

ceder a inquerito sobre os exames geraes de preparatorios effectuados nesta Capi

tal nos annos de 1901 a 1903, apresentou ao Ministro do Interior e o apresentado, 

no anno seg·ui n te, sobre institutos equiparados de ensino secundario, contêm a 

respe ito informações minuciosas. interessantes e proveitosas pant quem dese jar 

ter conhecimento exacto elo ensino publico no BrasiL 

Longe, en~retanto, ele votar um a reforma r ad ica l, que obedeça a um srstema 

e satisfaça âs necessidades do nsino secu n dario, o Poder Legislativo tem-se limi

tado a votar successivas prorogações para a permanencia dos exames de prepara

tortos. 

E' uma anomalia injustificavel essa vigencia s imultanea de dous r egimens 

antinomicos : o de exames parcellados e o de exames seriados ou de madureza. 

Mantidos, poré1n, a inda nma vez e por mais quatro annos, aquelles exa1ne!:) 

pe!o rleCI·eto legislath·o n. 1. 307 de 26 de Dezembro elo anno passado, a!iâs 

contra o voto da Comm istião ele lnstrucção e Saucle Publica elo outro ramo do 

Parlamento, voto expresso em parecer lavrado pelo Relator deste, é uma inco

h rencia e constitue m srno um privilegio odioso o cerceamento que resalta do 

seu texto á liberdade elos que julgarem mais bem aprender "em se sujeitar á 

frequencia el e instituições que . nn propria i)Jn ase official, e"l<1o longe de corres

nonder aos eus fins. 

AccrescP (e es te' argumento ele g rande valia não foi então ponderado pelo 

R<'lator da Commi -são da amara) que, hoYendo JC~laclos o nde não C'xjst-~m 

estabelecimentos equipamelos, ficou a mocidade desses Estados collocada em pé 

.l e desigualehtde no seio da l!'ecleração Brasileira e pri vada de p1·eparar-se para 

a n1atricul a nos cursos superiores, sen1 abanclo na r os Estados em que residem . 

.. restas condições, C'111()Uanto o Congresso não decretar a reforn1a geral do 

ensino secunda•·io. ha quatro an nos jâ em largo e r eflectido Psludo na outra Casa 

leg-islativa. nada inipecl que seja acceita a proposição ela ama r a, permitlindo 

mllis umR epoca ele exames de pr 11arator ios no corrente an no, pelo que a Com 

missão ele Jnstru ção Publica é de parecer que o Senado dê o seu assentimento 

á referida proposição com a seg·]Jinte emcnd<t a dditiva: 

"Art. Fica abolida a l'estr icção do art. 1° da lei n. 130 7, de 26 de Dez<'m-

llro de 1 !1 o I . " 
Sala das Commissües, 2 cl~ Outubro de 1905. - P etb·o A 11[111S i o B or{}c . Pre

sicl nte. - Sá Peitro l o, Relator. - R. A1·thn1·. 

N<t sessâo rle 5 ele 011t1cbro é encerrada em cleb<tle a 2• discussão. O pr o

jacto é approvado na ~essão de 9. 

~a scssclo d e 11 011tub1·o é o pro ject() approvado, sem debate, em 3• di$

.ussãQ. E' devc;>Jviclo â \a1nnrn. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE ·I DE JULHO (1906) 

Pat·ecer sobre a entenda do 8enado ao pt·ojecto n. 145 A, de 1905, que autO!'i:>ct 

o Governo a concec/.e!· uma segunda epocn de ex a mcs de pt·epa,·atorios 

A emenda que o Senado approvou, sem discussão, ao projecto da Camara. da 

sob o n. 145 deste anno, pela qual se manda. abolir a restricção do art. 1• M• 

lei n. L 307. de 26 de Dezembro de 1904, não póde merecer o apoio ela Commlssão 

de Instrucção Publica que. por justas e fundadas razões, a julga prejudicialis

<ima aos respeitaveis interesses do ensino publico. por i so que restaura o sys

tema de exames parcellados. c:1duco processo já condemnado pela opinião sensata 

dos que. com empenho, estudaram o assumpto; pela pralica desmoraliz:ulora <k 

muito sa1mos e. finalmente, pelo Yoto da Camara. em 1904, quando rejeitou as 

emendas que supprimiam a restricção, que o projecto pret n<l e hoje tornar ele 

nenhum effeito. 

A decadencia do ensino secundal'io data do Imperio. 

O reglmen de ]JJ'eparatorios, prestados parcelladamente. sem methodo de 

ensino, sem curso seriado. boa disposição de disciplinas e sem moralidade emfim. 

tinha chegado ao auge do e candalo; principalmente em algumas províncias, onde 

a falta de escrupulo, por parte de examinadores no julgamento <las provas e acto. 

preliminares do exa111 , ultraJ>assou as raias do possível, de modo que ao Gov rnC 

foi necessario suspender as bancas examinadoras para não mo t.rar-se connh·•nt 

nesse criminoso falseamento do ensino s cundario. 

A Republica não podia vêr , com lndifferença, a pr caria situação em que s 

encontrava, em todo o paiz, a inst.rucção nacional, principalment.e o ensino do 

2• grão e, ao dar os primeiros passos, entre outras leis de grande alcance socla t 

decretou a reforma Benjamin onstant., abolindo o sy tema de exames parcc·

lados de PJ'eparatorios para a matricula nos cursos superiores, e creando no 

Gymnasio Kacional, que então se tornava o estabelecimento typo, um curso seriado 

de estudos secundarios que devia terminar pelo exame denominado de MADUREZ.\, 

porque tinha por fim verificar a cultura mental do examinando. 

A reforma, quebrando os velhos moldes e dando uma nova orientação t> 

Pnsino, não foi b m acceita pqr Jllestres e discipulps; a todos se afigurou _u 
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havia grande accumulo de materias no curso in~tituldo, apresentando o exame 

final difficulclades taes, que o tornavam impraticavel, a serem cumpridas toJ~ 

as disposiGões da lei. 

Dahi em deante não faltaram reformas, tendentes a simplificar o curso de 

estudos e o exame, creado pelo decreto n. 1. 075, de 22 de Novembro de 1890; 

mas, si em todas essas reformas se mantinha o plano geral e a orien~ação do 

primeiro legisl ador da Republica, abolido o systema de exames parce!lados, este 

continuava a existir e a ,;er praticado pei:ãs repetidas prorogações qúe o Congresso 

ia concedendo, no sentido de adiar a vigencia exclusiva do exame de MADUR~ZA. 

Os prejuizos que essas prorogações acarretaram á instrucção foram e são 

ainda enormes. 

Os estabelecimentos de ensino s cundario tiveram de manter estudantes ele 

prepa1 ato rios isolados, p .rturbando-se, assim, os estudos eriados, de accõrà 

eom a reforma, ao mesmo tempo que os exames pa!·cellaàos, cada vez mais 

to1·navam facilimos e, âs ,·ezes, até escandalosos, porque, tratando-se de um 

regimen que ia acabar, todas as razões serviam para justificar a benevolencia 

dos examinadores. 

A ultima prorogação terminava em 31 de Dezembro de 1903, quando surgiu 

na am.tra o projccto adiando, mais uma vez, e por oito annos, a pratica exclusiva 

do r eglmen m·eado pela reforma Benjamin Constant e manticlo pelo decreto 

n. 3.914, de 26 de J aneiro de 1901; era a continuação dos exames avulsos de 

preparatorios para a matricula nas escolas superiores. da Republica. 

O projecto, em bõa hora, não foi approvado, substituindo-o a lei n. 1. 307, 

de 26 de Dezembro de 1904, que só permittia a prestação de }Jan:ell<~cLos a quem 

já tivesse, pelo meno-, obtido uma approvaGão em qualquer das disciplinas pre

paratorias; não se prejudicavam, a sim, alumnos que houvessern iniciado o seus 

esturlos pelo velho systema e entra v a-se, desde logo, no regimen da reforma, 

parecendo a todo mundo impossivel a hypothese de nova prorogação. 

A lei votada era uma conquista contra o erros do passado, era o cumpri

mento de uma promessa so lemnem ente feita pelo Governo e pelo Congresso em 

prol da instrucção secundaria, não havendo mais esperança de restaurar-se o 

prejudicial systema de exames avulsos. 

l\Iestres e discipulos estavam convencidos disso, quando o honrado Deputado 

minE'iro. apresentando o proj cto, que autoriza o Governo a conceder uma nO\' 'l. 

poca ele exames, ainda este anno, julgou oppo r tuno abolir a restricção ela lei, 

isto é. abl'i!' o !JO>"to a noJ'Cts /Jl'Ol'O(JCIÇ Õcs , como consequencia, o adiamento do 

regimen instituido por B njamin onstant e mantido pelo decreto n. 3. 914, de 

~6 de Janeiro ele 1901. 

E', pois. o projecto a restauração do systema de xames parcellaàus, porque. 

teJ'Illinados os tres annos da prorogação, concedida nos t rmos ela lei n. 1. 307, 

cl 26 ele Dezembro de 1904, não faltarão advogados de novas prorogaGões e. 

a julgar pelo que e tem feito, continuaremos a vêr adiada, de perioclo em periodo, 

a elU!cução d:t r eforma, com enormes prejuizos da instrucGãO escandalo geral 

rlo paiz, já cansad de esp 1·ar a tãu decantada moralização do ensino d\) 2• !?ráQ. 
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o qu e foi o ex a m e parcellaclo antes da reforma sabem a Camara e o palz; 

0 que tem sido, no perlodo elas pr·orogações, dizem os relatorios e dooomentos 

officiaes. 

"A preoccupação dominante do moço que in icia os seus estudos preparator·los. 

escreve o illu slrado Dr. Seabra (1) - é obter certificados ele exames no m enof 

prazo de tempo possível, para o que empr ega todos os recursos imaginaveis. 

" Si , porventura, na cidade o nele estuda em dado anno, os exam i nnclores se 

mostt·an1 a tg·utn tanto exigentes, e lle emigra 11Ct1'a Ollt'l'as ci dalles~ oncle tem ce1._ 

tezcr c~e obte.· CI1>7J?'ovaçclo jacil. E assim se constituem, nas epocas ele exames. 

essas caravanas d e estu cl antes, com clirecç!io a certos e determinados Estados, 

onde se tornou publica e notoria a benevolencia dos examinadores. 

" T ermina a 3J le Dezembro proximo (2). dizia o cllrector ela Facn lclad e ele 

Nf ecl i cin a da Bahia - a pr·orogação concedida na lei ele 1 ele Outubro de 1900. 

"Os seus effeitos ah i se estão impondo por toda parte em altos lll·aclos. como 

o anniqu i lamento da instrucção .secundaria, r eflectindo-se desastradamPnte, e de 

modo irrelnissivel, no ensino supe l'i or. Ag·ora n1esmo en1quan to escrevo, chega a 

notic ia d e que, na apitai de dous Estados do norte, apezar de ter· hn,•ido noYa 

epoca extr aordinaria de exames, por l ei especial de Ou tubro ultimo, 1'ego1·gitcw1 

os hoteis e é cl.esuzado o movimento nas nws, ]Jela gnt?Jd.e massa de crlllllt110S, em 

nm11e1·o superior· a 500 , verdadei r os immigrantes, ]Jara all i <'::>rridos, em busca de 

approvação facil. Qu e se pôde esper•ar de tal facto? E' ou n ão isso o n!lufr.tglo 

compl eto de toda a ·esperança da regen eração do ensino" 

"Vinde aqui a S. Paulo, accr escenta o illustraclo Dr. João Monteiro (3) -

onde o ensino já é uma riqueza p~rblica e aqui mesmo vereis quão longe ainda 

estamos elo ponto, onde queremos e cl evc_mos estar. H a passagens que parecem 

anecdotas. 

Qu er eis a lgumas amostr as? 

" 'a banca de portuguez. Faz-se analysar a phrase: O navio alminmle visitou 

o po1·to. Manda o examin ador qu e o exam inando a transporte 11ara a voz passiva. 

- O porto visitou o navio almirante! 

Na banca de francez: 

- Tr·i:s vo lontie1·s. - Tres voluntarios! 

- D ebout à mes co tes. - De bruços em minhas costas! 

Na banca ele latim : 

P elis, á.gatct , diz o exam inando, a traduzir conh ecidi ssima fabula de 
Phedro . .. 

- A ' gcttct Y per gunta o exA min ador. Por· que não diz- a g-ata? 

Volve aquelle: 

- Pensei que era ágata, aquella pedr a com que se fabricam bu l es e chi
cat·as! 

Na banca de geogr·aphiá : 

(1) Relatorio elo 'Interior el e 19 04 - Vol. I. pag. 178. 
(2) Rela torio apresenta do ao Governo - 1903. 
(3) P a r ecer a r eS]Jeito da cr eação da U niversidade, 1903. 
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_ Como se chama o primeiro porto do Brasil em que desembarcou Pedro 

Alvares Cabral? 

- Colombo! 
Na banca de historia: 
_ Em quantas grande:s epocas se divi<le a bistoria. universal? 

Em duas: ante-diluviana e diluviana! 

Na banca de pbysica : 

Que é prisma? 
- E ' um corpo solido, com um buraco par onde penetra a luz, que se de-

compõe aos raios solares ! 
Na banca de historia natural: 
- Apparelho digestivo é um orgão com tres cavidades, que são: a cavidade 

craneana, a bocca e o estomago ! " 

Comparados os clous systemas, escrevemos nós em parecer ao pr ojecto n . 319, 

de 1904, o de pm·cellcuLos e o de curso gymnasial, com o exame final (si é que 

ao primeiro se póde chamar systema) o de pa,·cellaàos não reslsts â. critica. 

Fazendo os seus estudos por séries ou annos successivos, o estudante vae 

obtendo conhecimentos de cada materia, sempre em grão progressivo, e, ao chegar 

. ú. ultima série, terâ., naturalmente, obtido seguras noções e bons elementos das 

disciplinas que estudar; o seu espirito se terá fortalecido e preparado paTa 

iniciar-se no tirocinio de novos estudos; haverá, emfim, obtido essa cultura mental 

nccessaria á assimilação de outros conhecimentos, cultura que lhe abr irá as portas 

das academias e lhe garantirá exito seguro em qualquer carreira a que se des

tinar. 
Seguindo o systema de JJa1·cellaclos, estudando cada preparatorio separada

mente, ou mesmo alguns a um tempo, para, isoladamente, prestar exame de cada 

um àeiies sem respeitar-se a seriação das disciplinas que tanta importancia exerce 

nas opernções do 'espirito, e não sendo obrigado á recapitulação das materias em 

que já ti\·er sido approvado, o nosso preparatoriano chegará ao fim da sua tarefa 

esquecido do que a principio estudou; deixa de ir gradualmente desenvolvendo a 
' sua intelligencia nos principios mais geraes de cada disciplina, para attingir â.s 

questões mais importantes e entrega-se exclusivamente ao estudo de um dos 

preparatorios, até conseguir o exame , abandonando-os em segu icla, para conquis

tar, em outros, novas approvações. 

Dizem que foi por semelhante processo que se crearam as aguias do nosso 

paiz, homens que tanto honraram as lettras patrias, em todas as suas mani

festacões, nas sciencias, na litteratura e no Parlam.ento; e por isso muitos não 
se mostram enlhusiastas da reforma. 

Não é argumento. E' mesmo da indole das sociedades modernas ir melho

rando os moldes .e aparelhos que emprega para a conquista da civilizaQão e do 

progresso; os velhos e gastos se substituem e se aperfeiçoam. 

Como julgar definitivamente a reforma e o systema estabelecido por ella, 

si não foram ainda praticados? Das vantagens e prejuízos de uma lei só a exe-
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· cução a pratica podem dar seguro testemunho; é na pratica que se corrigem 

os seus defeitos e se modifiéam as suas inconveniencias e aspe1 ezas. 

Os que não querem a refortna, nem ti1esmo n1oclificada. conveniente1nenle e 

preferem a volta elos exames á sorte, sem methodo ele ensino, sem estudo seriado. 

'li nda concebem, a respeito dos fins a que o ensino secundario se destina, a v~lha 

noção que delle tinha M. Charles em 1872: 

"Sob o nome de ensino secundar! o se designa o conjunto dos es tudos que fa

culta aos moços o accesso ás Faculdades, ás grandes escolas do Governo e aos 

cargos da administração publica." ( 4) 

Convencidos ele que o fim exclusivo do e!J_sino secunclario é habilitar á matri

cula nos cursos superiores, os que assim pensam estão coh erentes ; sob este ponto 

de vista o exame 7JCWcellado, como tivemos e ainda temos, é o ctue m ais lhes 

convém; mas não é o que mais convém á sociedade, no actual momento ela nossa 

civilização, nem ás nossas academias, qu e ca~ecem de uma moc ida cl m entalm ente 

bem cultivada, lucida e apta a receber e desenvolver o legadt• preciosissimo ,Ia 

'ciencia,_ mesmo porque o ensino secundario não visa só aquelle objectivo; elle 

tem um papel eminentemente social: ·'preparar ·a mocidade para a viela mo

derna." (5) 

E assim, fundados em um falso supposto, baseados em uma intuic:ão en onQfl 

e prejudicial aos interesses el e todos, d a sociedade e elos a lumnos. pretendem mRta•· 

um systema que não viram praticado a inda e que, preenchendo o fim que lhes 

parece set· o unico do ensino secundaria - a matricula nas academiaR - c:.>neo r

reria para o alevantamento elo nível da intellectual iclacle nacional, nm açada ele 

morte nesta anarchia e desinteresse ele tudo e ele todos. 

Nada justifica o projecto. 

Os que têm iniciado os seus estudos pelo reg imen de PARCELLADOS continuarão 

{, g-o:<ar elo favor da lei 1. 307, ele 26 de Dezembro elo a nno passado, restando-lhes 

tempo sufficiente par>~. te,·minal-os pelo mesmo processo; os que, só então, \'ão 

Inicial-os, fal-o-hão p lo novo systema ele cur~o gymnasial e ex ame ele i\tADt'RBZA. 

unico systema capaz de preparar convenientemente o espírito ela mocidade, tor

nnnclo-a apta á obtenção ele maiores conhecimentos nas academias. 

Ha, n.inda, um facto para o qual ·a Commissão deve chamar a attenç.io da 

Camara dos D eputados e é o ter perdido o projecto, a que a emenda se refere 

a sua opportunidade. 

A nova epoca de exames, que s.e autoriza o Governo a conceder, irá. coincidir 

com a determinada pelas instrucções de 23 ele Novembro de 1901, não se expli

cando a adopção el e uma med'ida que já está consignada no citado decreto. 

Pelo disposto nas referidas instrucções, a inscripção para a epoca normal 

de exames de prepat·atorios abrir-se-ha em 1 ele Janeiro futuro, nesta Capital 

e nos Estados, dev endo as bancas examinadoras começar os seus trabalhos preci

samente 15 dias depois. 

c 4) Legisla ti6n d'instntetio?J se<>Olldctil·e. 
(5) Henry Michel, Notes sm· l'e?Jscig?J emcllt secOitdair , 



Approvada a proposição da Camara com a em enda do Sena do, dados os pt·azos 

neceEsaJ'ios para promulgação e publicação ela lei , a inscr ipção dos candidatos não 

poderá abrir-se antes de 1 ele Dezemb ro, in iciando-se os respectivos exam es a 15 

elo mesmo mez; e como não faltarão ROMEIROS Á ~'ERRA DA PROMTSSÃO, é justo 

affiJ·rnar que as com1nissões exa1n ina.doras nüo term inarãO a sua tarefa sinão 

depois ele Dezembro, abrindo-se a inscripção ele Janeiro, quando se reali zarem a inda 

exames da é110Ca extrao1·dfnaria que o Congresso concede agora; originando-se 

de tudo isso incalculaveis p1·ejuizos pa1·a a instrucção e a completa a narch ia dos 

estabelecimentos officiaes de ensino secundaria. 

Pelos fundamentos expos tos a Comm issão aconsel har ia, , i, pudesse, a rejeição 

do projecto, q ue perdeu a sua opp01·tunidacle e. por isso, a sua mzão ele ser, fa 

zendo-o, entretanto, a respeito da emenda elo Senado que julga prejudicia l aos 

interesses do ensino, mot ivo que não pócle se1· incliffer ente ú. alta p reoccupação ào 

Governo e elo Congresso. 

Sala elas Commissões, 20 ele rovembro de 1905. - Affonso Cost.a, Helator. 

Voltando hoje a occupar-se elo parecer supra ele que hav ia pedido vista o 

S,r. Valois de Castro, a Commissão verificou teJ' o projecto n. 14 5, de 1905, perdido 

a sua razão de ser, por se tra ta•· de uma proposição· ele le i que devia ter execução 

em tempo certo e já passado, como se eYielencia elos proprios t rmos em que 

está concebida: "E' o Governo autorizado a conceder NO CORRENTE ANNO, u n1a 

segunda epoca ele exames aos estudantes elE\ prepat·atorios, etc. " 

Sala elas Comm isões, 25 ele · Agosto ele 1905. 

Nestas condições, pensa a omm issão que prejud icado o pr ojecto, descab ida 

é a emenda que não deve merecer o voto favoravel ela Camara. 

Sala. das Sessõ s, 28 de Junho ele 1906. 

Alfonso Costa, Helator. - Home1·o Ba]Jiisla . 

- Passos Mí1'a11cla Filh o. 

N. H5- 11l05 

Teía:e;.,·ct B1'Ct11clüo . P res idente. -

Lt 11te1'0 Bolel110. - Leüo ve n oso. 

Red.acçcio 1W1'a 3• clisclls!J<io elo Jn'o.iecto offe,-ecíc~o como emenda cí conc111-são do 

JJa1·ecer n. 22, des?e U?lno .. a'lltm·izct?uZo o Gove1·no a conceder~ no co1Te11te 

como, 1111w segu11tla e)Joca ele exames aos estMlantes ele 1n·epm·ato1··ios 

O Cong1·esso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 E' o Govl"rno autorizado a concede1·, no corrente anno, uma segunda 

epoca de exames aos estudantes de prepa1·atorlos, ab1·indo para isso o necessario 
credito. 

Art. 2.• Hevogam-se as clísposições em contrario. 

Sala das Commissões, 25 de Agosts de 1905. - Saty>·o Dias, P residente. 

Passos Jfi?'a?lcla. -José Bonijcwio. -- . Antm·o _Botelho. A//Onsf! Costa . 
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Emenda do Senado 

Ao art. 1. • - Accrescente-se: 
Art. Fica abolida a restr·icção elo art. 1• da lei n . 1. 307, de 26 de Dezembro 

de 1904. 
Sala das Commissões, 11 de Outubro de 1905. - Gr<stc<vo Richarrl. - .llunoe/ 

Bm·ata . . ( •) 

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO (l!lllf>) 

Concede permissão nos al11mnos dos collegios lle ensino Jlarti<'nlar J>m·a q11e !lOS

sant concorrm· aos exames de pronz.oçci.o ou. tlc série, de que lra/(on os ar·ts. 11 

e 12, do dec1·eto n. 3.914, de 26 de Janeii'O de 1901. ncs/<1 C<lpital, no G1JIII11Cr

sio .iYac·ional. e nos Estados, JJem .te os instit11tos officinrs cquiJJ(I!'<U/os. c cl<í 

out•·as providenc-ias 

A representação que a Camara dos Deputados dirigiram \'arios directore~ da 

de collegios particulares do Estado da Bania, solicitando do Con~resso :>racional 

uma providencia. no sentido de permittir-se aos alumnos extranhos aos estabele

cimentos de instrucção secundaria, officiaes e equiparados. a prestaçiio ele exa

mes de série ou de promoção, de que trata o art. 11 do decreto n. 3. 914, de 

26 de Janeiro de 1901. parece. ao juizo da Commissão de lnstrucção Publica, 

perfeitamente justa. 

Pela interpretação que se tem dado officialmente nos arts. 311, 150 e 151 

do Codigo de Ensino, comparados entre si, a esses exames não são admittldos 

senão os estudantes matriculados, permittindo-se. entretanto, o exame final 

ou de MADUREZA, instituido pelo citado i'ecrelo de 1901, a todo e qualquer estu 

dante que o requeira, na epoca nol'mal, independente da exhib'c:ão de certidões 

que provem 1er o candidato obtido approvação nos exames de promoção dos seis 

annos do curso. 

No regimen vigente. que a Commissão entende deve ser mantido. convenien

temente modificado, segundo estudos que, em tempo opportuno. apresentm·â. á 

consideração da Camara, não acarretará á instruc~ão nenhum prejuizo permittir 

que alumnos extranhos aos estabelecimentos officiaes de ensino secundario con

corram aos exames de promoção que alli se realizam na mesma epoca. e guar·

dadas as mesmas disposições da legislação em vigor. 

:\"ão se poderá dizer que essa concesão virã trazer augmento de trabalho 

aos estabelecimentos officlaes, obrigando-os a exames de estudantes extranhos 

aos seus cursos. porque, no regimen de PARCELLADOS, já estão sujeitos a esse 

encargo, na fôrma do art. 2•, Jettras a e b P. ns. I e II, do decreto n. 4. 247. de 

23 de Xovembro de 1891 . .e jámais se invocou -essa razão que, como se Yê, 11iio 

procede. 

(*) Não co11sta o andamento do projecto na Synopse dos trabalhos da Camara. 

Parecer 
Commissão dt 
lnstrucção 

Publica 
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O !Ilustrado Deputado bahlano o Sr. Dr. Satyro Dias, endereçando á. Mesa 

cb Camara a representação a qu e nos referimos, no breve, porém ciaro, discurso 

proferido, ao desobrigar-se da honrosa incumbencia de que o investiram os edu

cadores de sua terra natal, deixou bem patente a necessidade de uma pr ovi

dencia que, sem ferir os interesses do ensino, facilite aos collegios particulares, 

aos que não gozam das vantagens da equiparação. o cumprimento de sua nobre 

missão, não se lhes embaraçando a marcha civilizado1·a e fecunda. 

A prestação dos exa mes de série elo curso gymnasial, pelos a lumnos extra

nhos aos institutos officiaes, perante as bancas destes, na época normal, tem 

a incontestavel vantagem de tornar esses examinandos familiariazados com as 

provas publicas, facilitando-lhes, assim, no futuro, o exame de madl!t~·ezet; pois 

lodo o mundo conhece a impressão moral que experimenta um estudante que 

raz, em publico, perante professores desconhecidos, o seu primeiro exame. 

Assim, a Commissão propõe o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.• Os alumnos dos collegios de ensino particular podem concorrer aos 

exames ele promoção ou série, de que tratam os arts. 11 e 12 do decreto n. 3. 914, 

de 26 de Janeiro de 1901, nesta Capital, no Gymnasio Nacional, e nos Estados. 

perante os institutos officiaes equ iparados, requerida aos clirectores desses e ta~ 

belecimentos a respectiva inscripção. 

Pa1·agrapho uni co. Ko julgamento desses exames as commissões terão em 

conta as cadernetas e mais informações escolares. segundo a fé que merecerem 

esses documentos. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 2 de Novembro ele 1905. - Saty1·o Dias, Presidente. -

Affonso Costa, R ela tor. - José Bonifacio. - J. C. Teia;ei?'a Brandão. - Valo-ts 

ele Cast?'o. 

Xa sesscio de 4 tlc Dezem b1·o é a 2• discussão encerrada, sem debate. Em 

9 é approvada o projecto. ( •) 

SESSÃO DI!. 16 DE :\1AIO (1908) 

O Sr. Manuel F ul gencio: Terminando a 31 de Dezembro do 
correnttl anno o prazo concedido pela lei n. 1. 307, de 26 de Dezembro de 1904, 

para que os estu dantes de preparatorios pudessem fazer. parcelladamente, os 
seus exames, vem, ainda uma vez, em a uxilio desses moços, sol!citar do Con· 

gresso aciona! uma segunda época de exames. 
Parece desnecessar io justificar o projecto que vae mandar á 1\Iesa neste sen

tido, porque a medida se impõe como acto de inteirá. justiça a grande numero 

(*) Da Synopse dos trabalhos da amara consta que o projecto pende de 
3• discussão. 
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de moços que, presos sómente por um xame ou dous, \'er-se-hão forçados a se

guir o curso gymnasial com grande detrimento para os seus in tere ses. 

No seu projecto empregou a palavras: todos os estudantes, porque deseja 

que a medida se estenda áquell<.s moços que tiverem de fazer em conjuncto exa

mes de preparalorios, para se matricularem na Escola de Pharmacia e Odontolo

gia, o qu'e não puderam fazer na primeira época. 

Desejaria, como por vezes se tem manifestado á Cama1·a dos Deputados, 

que se restabelecesse por completo o systema de exames parcellados, pelos quaes 

se fizeram os vril1cipaes homens do nosso paiz, inclusive os actuaes membros do 

Congresso :-/acionai que ahi estão prestando relevantes serviços á causa publ'ca. 

O Sn. FHANCISCO BEHNARDINO: - O que tem provado mal é o curso gymna-

sial. 
O SR. MANOl'lL FULGENCio póde estar em erro, mas a sua convicção é que 

os exames de madureza não produzirão os effeitos desejados, por<rue, ou elles 

se farão com o necessario escrupulo e a necessaria fiscalização, caso em que muito 

poucos se salvarão, e esses sómente da classe dos abastados, ou as facilidaldes e 

os abusos apparecerão e nada teremos adiantado. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDH\(1: - Apoiado; é aspiração muito theorica e 

pouco pratica. 

O SR. MANOEL FULGENCJO: - Entretanto, como a corrente maior se canaliza 

para os exames de madureza, contenta-se com a medida do seu projecto, fazendo 

votos para que brevemente venha á téla da discussão a reforma da instrucçào pu

blica para bem da mocidade do no.sso paiz. 

Envia á Mesa o seu projecto, pedindo que o submetta á consideração da 

Commissão de Instrucção Publica, a ctuem da tribuna pede desqe já seu pare
cer, com a maior brevidade possivel. (Muito bem.) 

O SR. FRANCISCO BERNARDTNO: - O projecto consulta necessidade evidente. 

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

A.tbtOI'·iza o PTesiclente (La Re)mblica a concede?· no corrente anno uma seg~tndrt 

época ele exames (• tocLos os estU<Lantes de Jn·epm·atorios, ab?'in,zo pm·a isso 

o necessario CTecLito: com !Jarecer e emendas rias Cmmnissões de Inst•·ucçüo 

P?>blicn e de Fina11ças e voto em sepnnHlo a~ Sr. Affonso Costa. 

Foi presente á Commissão de Instrucção Publica o projecto de lei sob n. 3, 
do corrente anno, concebido nestes termos: 

O Congresso "aciona! resolve: 

Art . 1• Fica o Pr sidente da Republica autorizado a concede!' no corrent, 

anno uma segunda época de exames o lodos os estudantes de preparatorios, abrin
do para isso o necessario credito. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em contrai·! o. 

l 

Parecer 
da Commissão de 

lnstrucção 
Publica 
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Optando, Pm these, pelo t•egimen seriado, que leva a m el•hor sobre o r egimen 

parcellado, e condemnando a injustificavel anomalia da vigencia desordenada dP 

dois regimens antagonicos, pensa, entre tanto, a Commissão que o PI'Ojecto que lh e 

é apresentado pócl e ser acceito em face elas condições peclagoglcas em que actual

mente nos achamos e m€clia nte um substituti vo que rest,·inge a latitude. ela con-

cesEão rru·e os termos do proj.ecto alluclido sem duvida facultam. 

A lei n. 1. 307, de 26 de Dezembro de 1904, permitte, pelo art. l ", que os 

estuda ntes que tivessem , n Mtuella é poca, mais de uma a ppt·ovação nos exames de 

pr eparatorios, pudessem concluir o curso iniciado pelo .systema parcellado e es

tatue pelo art. 2• que o prazo para o exe•·cicio dessa faculdade será de 4 a 1m os. 

:\lestes termos, a permi ssão i1·á até 26 de D ezemb•·o v indouro. 

Interpoz-se, ·porém, interpretac;;ão q ue, contando os annos pelas épocas gentes 

para os exames parcellados, entend e haver l -2 r1ninarlo o prazo da pennissão co1n 
rt época ll e Jan eiro findo. J u!g·a a Com missão que os termos explícitos do art. 2• 

da citada lei e o mais que emana do seu conjn ucto não justif'icam tal interpret.a

.;ão, que se lh e a(ig;ura rorçacla e a rbi t1·a ri a . Aliás, já deu interpretação e iffe

•·ente o Cong-resso :-<acionai, que, não cons;denindo unicas e extremadas as épo

cas o•·dinari as pa •·a os exames parcellados em 1905, 1906, .1_907 e 190 8, concedeu 

é pocas extraordlnarias dentro do prazo da lei n. 1. 307, á qual semp•·e f ez a ne

cessar ia e pertinente l'ef r enc ia. Haja v:ista a ultima resolução a tal •·espelto, ap

provada pelo Congresso .Nacional e snccionacla pelo d ereto n. 1. 995, de 16 de 

Agosto do anno passado. 
D e par com o Poder L egislativo teem ass im interpretado a lei n. l . 307, de 

26 de Dezembro de 1904, o Gymnaslo Nacion a l e os estabelecimentos de ensino 

a ell e equiparados. Eff ctivamente, contando o prazo da citada lei de anno a anno, 

ainda não se julga m esses estabelecimentos do curso secundario, offlciaes e con

gen er es, obrigados á execução do exame el e madm·eza. 

E, emquanto não fõr es te obrlgatorio, o exame final de cada disciplina, ex

clulda a r evisão, valerá para a matricu la nos cur sos superioras, consoante a dis

pos ição transitaria do r egulamento para o Gymnasio :\'acionai, Decreto n. 3. 914, 

de 26 de Janeiro ele 1901 . 

A ;nterpretação que se nos oppõe •·edu•ncl·a ria na exqu isita anomallda.de 

de h aver exames de preparatorios. a inda permittldos, tão só, para aquelles que 

es tão no curso seriado, como manifesta cl eseg·ualclade e positivo detrimento em 

relação fl,quelles <!Ue tinham iniciado o curso pelo systema parcell a clo e aos quaes 

a lei n. 1. 307 , de 1904 , ei] tencleu beneficia r. 

Em face do exposto, opin a a Commissão que a época ext•·aorclinaria solicita

da pelo projec to s ujeito ao seu parecer. está dentro do prazo dos quatro annos e 

pensa que ella pócle ser concedida em final para extincção completa dos exames 

de preparatorios e para dirimir a anomalia e irTegularidades que actualrnente 

trabalham o nosso apparelho peda g·ogico . 

Todavia, a tte nclendo a que a m encionada le i n. 1 . 307 concedia a faculdade 

de prestar preparatorios sórnerite áquelles que tivessem pelo menos uma appro-
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vação manifesta-se a commissão contra a latitude demasiada dos termos do pro

jecto que pretente abranger a todo os estudante de 11reparato1·ios, na época ex

traordinaria que propõe . E pensando que não seria difficil àqueiJes que tinham 

em 1904 , pe lo menos uma approvação, prestar mais um exame bem succeclido, nas 

épocas de 1905, 1906, J 907 e 1908, respectivamente sem a Iludir aos que poderiam 

prestar nas épocas extraordinarias. a Commissão, sem largueza de concessões 

condemnaveis no a sumpto, offerece á C«mara dos D putados o s?guinte substi

tutivo ao projecto n. 3 deste anno: 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1° Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder no corrPnte 

anno urna segunda época de exames aos estudantes de preparatorios que tiverem 

pelo menos cinco approvações nas materias exigidas para a matricula nos cursos 

superiores da Republica. abrindo o necessario credito. 

§ 1• l~ind« esta época. estarão extinctos os exames parcellado.s. mantido o 

exame de madureza consignado no Codigo de Ensino e respeitada a lei n. 1. 531. 

de 15 de Outubro de 1906. 

Sala das Commissões. 6 de Agosto de 1908. - João Vieim, Presidente. -

Passos l,Ii1'ctllcl<'- r~lator. - João Abbot. - Vai ois de Cetstro. - José Boni!ac10. 

Substitutivo 

Sou inteiramente contrario ao parecer do illustrado ,·e lator. que acceita o Voto do Sr. Affo 
projecto 11. 3 deste a nno para modificai-o, como se Yerifica das doutas pondera- so Costa 

ções com que termina as considerações justificativas do seu voto. 

Por mais que se ladeie a questão, por mais que se .nretenda contornai-a, com 

habilidade embora, ella s nos apresenta tal qu"l é - a continuação do conde

mnavel e conclemnado systema de exames parcellados. o r surgim nto de novas 

esperanças aos pretendentes á facil mab·icula nas academias, sem estudo, sem 

preparo e sem trabalho 

Cousa interessante! Ninguem defende os exames 11arce1Jados; todos concor

dam em affirmar que não constituem elles um systema, não garantem. ele modo 

algum, o preparo do estudante. não lhe apparelham o espírito para o inicio dos 

estudos superiores, não habilitam [J obtenção systematica de seguros conheci

mentos; são, para usar da expressão já consagrada a respeito - a negação de 

todos os systemas. 

E no r que se realizam ainda? 

Porque o Congr es"o Nacional, toda a vez que permitte uma nova época ae 
taes exames. o faz wb a promessa cl ser Pssa época a derradeira, e como nesse 

mesmo proposito se !·enovam SPmpre as concessões, a consequencia é não termos 

nunca o cumprimento de tão a lmejada promessa. 

Ha mais de 15 annos que se estabeleceu pela reforma Benjamin Constant o 

curso gynmasial , terminando por um exame geral denominado de li!AOUREZA; e 

como, ao decretar-se essa reforma, havia estudantes que tin11am iniciado o curso 

de seus estudos pelo r egi men de PARCELLAoos, o Congresso :\!acionai vermittiu 

que taes estudantes pre~tassem exames e concluíssem os seus estudos 11elo velho 

systema. :\Tão fqi mais possível, c!ahi em (leante, conter a corrente. 
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De anuo a anuo se adiava a pratica da reforma até que, em 190.4, õ ·con

gresso approvou a lei que parecia pôr termo a esse abuso, por isso que determi

nava que só até 1908 se permittiria a prestação de exames parcellados, e isso 

sômente aos que, a esse tempo, t!ve13sem obtido uma approvação e com o fim, 

aliâs justificavel, de terminar o curso começado pelo antigo regimen. 

Fui o autor desse projecto, transformado em lei, e é com immensa pena que 

vejo terem sido illudidas as esperanças dos que o votaram, pois todos nós pe11-

savamos que esta lei seria a pedra que, para sempre, teria de sepultar esse pas

sado de erros, essa série éf:e condescendencias injustlficaveis, essa era de anar

chia e desmoralização do ensino secundario, num paiz em que todos os orgãos do 

poder publico se empenham com o mais vivo de suas forças para a pratica de 

uma reforma que c01-responda aos altos destinos da mocidade brasileira. 

Sim ; foram !Iludidas as nossas esperanças porque, apezar das claríssimas 

disposições. da lei n. 1.307. de 26 de Dezembro de 1904, e contra essas mesmas 

disposições, se pretende autorizar o Governo a conceder mais uma época de ex!l

"'es parcellado·s, ainda este anuo, quando este systema de exames está claramen

te e:>..-tl'lcto e não pôde nem deve ser restaurado para bonra da Republica. 

E pretendem vêr no texto da lei a justificativa para mais essa concessão! 

Como? Por que? 

Porque a lei estabelece o decurso de quatro annos para a extlncção desses 

exames e, a contar da data em que ella foi sanccionada. só em Dezembro do col·

rente. anuo terâ terminado o prazo esta~belecldo. 

E' lnifunda.da a interpretação, que no caso não cabe. 

O honrado relator não cita a lei ;psis ve•·bis e della apenas nos dâ, em seu 

parecer, um resumo, conforme a interpretação a qeu chegou o illustrado espí

rito de S. Ex. 

A I ei é clara. não crubendo no caso interpretações. 

Transcrevemol-a para argumentar: 

"Decreto n. 1. 307, de 26 de Dezembro de J 904. 

Art. 1 o .Aos estudantes que já tiverem, na data desta lei, obtido, pelo me

nos, uma approvação em qualquer preparatorio dos que se exigem para a matri

cula nos cursos superiores da Republica. permitte-se concluir o curso iniciado pelo 

Systema de exames parce!lados, OB ERVADAS AP. DfSPOSJÇéJES DO. REGUJ"AMENTO 

RlilSP)l:CTIVO NÃO REVOGADA~ POR ESTA LEJ. 

Art. 2• O prazo para o exercício desta faculdade é de quatro annos.•· 

Qual é o regulamento. cujas disposições, não revogadas· por esta lei, deviam 

sPr observadas na execução da mesma lei? 

E' o que baixou com o Decreto n. ·1. 247, de 23 de Novembro de 1901, e foi 

ol•servado sempre na inscripção dos examinandos, na designação da época dos 

exames, na escolha dos progrâmma . no modo do julgamento das provas e tudo 

o mais que diz 1·espeito a taes exames. Pois bem; o art. 5• das referidas instru

cções dispõe: "Só haverá wna época de exames", 
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' , · E o art. 6• determina: "Os exames começarão em 15 de Janeiro, tanto na 

Ca;pital ·como nos · Estados" . 

. ·: Ora, se a lei n. 1.307, de 26 de D zembro de HJ04, concedeu aos estudantes 

de preparatõrios que se tivessem iniciado pelo systema de parcellados a faculdade 

cte ter1uin<tl-os dentro de i a'!lnos, .a contar de 1904, "mas tudo Ide accõrdo coro 

!!oS disposições não revogadas do Decreto n .. 4. 247, de 23 de Novembro de 1901" 

(observadas as disposições do regulam~mto, diz a_ lei) ; e se P\'lla l~t~ra clara de 
mesmo regulamento só ha uma é71oca d.e exmnes, que é em Jqnei?'O ele cada anno, 

época qu já se realizou, é evidente que a lei n. 1. 307, de Dezembro de 1904, 

produzlu. todos 'os .seus effeitos e hoje é, indiscutivelmente, uma lei morta. 

Em . Janeiro deste anno, pois, completaram-se de facto os quatro annos de 

qjl.e trata a lei cit!Lda, e como nesse meio já se effectuaram os exames parcella

dos que ella autorisava ainda, não é razoavel justificar-se á sombra de um de

creto caduco um favor que nada xplica mais e as condições, tão precarias, elo 

ensino p ublico não comportam de nenhum modo. 

O que st> pretendeu com .a lei, a que se quer dar hoje uma in~erpretação que 

ella não permitte wbsolutamente, foi encerrar, ele uma vez por todas, a era dOs 

!Ja1·ceHad.os, realmente mortos para sempre, se a benevolencia do Congresso, agora 

aJm parada no parecer da douta Commi·ssão da Can'tara dos Deputados, não dilatar 

por mais um anno a existencia de ttiT) regimen que, !>ela lei , Pstá inilludivelruen

te proscr ipto . 

A restricção que o !Ilustrado reitor deseja impõr, a exigencia de só nos 

que já contarem mais de cinco preparatorios se conceder o favor ela nova época 

dos. exames parcellados, de que cogita o substitutivo, não diminue a gravidade do 

P.Jojecto, 

Tudo est~. na m~nutenção do regimen. Hoje a Commissão impõe a restri

cção (e eu n1ío sei se a Camara, que, nesta questão de ensino secundaria, sem

pre tem u.m modo especial de vêr, a acceitará) ; amanhã teremos a mesma conces

são .sem a clausul a restrictiva, e iremos assim de concessão em concessão, de fa

vor em favor, a prorogar um systema morto e inconveniente, mas que, de facto, 

vive e s~ pratica numa provisoriedade que, par-ece, se tornará duradoura. 

Quando foi sanccionada a lei n. 1. 307, de 26 de Dezembro de 1904, o nota

vel ed.ucaclor nacional, o illustrado e competen tissimo Dr. João Kopke, com

mentando-a, escreveu o seguinte. nas columnas do Jonwl ao Gommercio (6 de 

Janeiro de 1905 ) : 

"Mas o Sr. A•{fonso Costa nas suas contas com a patria tem a seu debito 

uin lançaménto muito mais compromissivo de sua responsaJbilidade do que a pér

slstencia dos males q ue o seu projecto não cura: S. Ex. creou, o substituti
vo recentemente sanccionado, o monopolio dos exames, conse1·vando po1· mais 

quatro annos essa Ol'ga?ti.?:açcl.o canmchosa, 1·emcmi1Julctndo róes ele lliscip!ina e 

farças rle exnmes". 

Calaram-me no espirlto as censuras do distincto pedagogo, homem versado 

nos negocios da instrucção, ~ durl~Jlte c1uatro annos, a contar de 1904. tenho 
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esperado ancioso a caducidade desta lei, na qual collaborel da melhor e sincera 

Intenção; e quando é chegado o termo de sua existencla. auando, por t~r produ

zido todos os seus effeltas. deve ser levada ao archlvo para viver só na historla 

da legislação ; quando penso, contente, ter ajustado todas as minhas contas 

com a patrla, eis nos surge a Interpretação do honrado relator e se resuscita a 

rei morta para, por força de suas det rmlnações, conceder-a~ ainda este anno 

uma nova ·época de exames dos chamados l""·cellaelos! 

Não! 

A interpretaçllo do honrado e digno relator é descabida; a lel é clara e não 

sei':!. em virtude della e da força de seu poder obrigante que se conceder:!. aos 

candidatos a facll matricula nos cursos superior~s da Republlca, esse simula

cro de exame. 

Os exames parcellados de preparatarios estão definltlvamen te extinctos pela 

nossa legislação e só por favor. que serã a porta a novos favores , a Camara po

der:!. permlttll-os. 

De minha parte. peço venia ao honrado relator para declarai-a. voto contra 

o projecto e condemno. do mesmo moclo. o subs ltutivo: nem um nem outro Pe 

justificam. 

A C'ommissiio que pese as suas responsabilidade~ perante o p:tiz. o humil

de autor deste voto contln11a na brecha a combater a BARTTLHA do• parcellado~. 

S~tla d:tR C'ommissõe•. 6 de .-\~rosto de 7908. - A!Jons.o Co..tn. 

Ao estudo dR Commlssão de Finanças foi submettido o projecto n. 3. deste 

~tnno. autorizando o Presidente da Republlca a conceder. no corrente exerclclo, 

uma segunda époc11 de exames a todos os estudantes de t)reparatorioP. abrindo 

para isso o necessnrlo credito. 

A C'ommissão de TPstrucçllo Publica. ~xaminando o nssumpto. manifesta-•e 

contraria ll latitude do projecto, ao qual offereceu um substltuti o. estahel~cenda 

que. nessa segundR época. só poderão ser Rdmittidos a exames os estudantes que 

tiverem pPlo m~no$ cinco approvR<;ÕPs nas mtaerlas exigidas pRra a matricula 

nos cursos superiores da Republica. P b~m assim determinando que, finda a re

ferida época. SPrilo considerados extinctos 'JS exames parcellados. mantendo-se o 

exame de madureza consignado no Codigo de EnRino. 

A ttendenda llR considerações que precedem ll apresentação do substitutivo da 

f'ommissão de lnstrucção e nada tendo a oppõr ao projecto na parte ~m CJUP se 

autoriza a abertura do respectivo credito. ê a l"'ommlssão de Finanças dP r>arecer 

'JUP pOde ser o mesmo substitutivo adoptaclo poJa C amara. 

Sala das Commlssões, ~m 12 de A<!'osto de 190 . - Franri.•ro V~ina. Presi

<lEmte . - Julio ele Mello, relator. .~crbi110 Ba>Toso Juni01·, vencido. - Eloy ele 

.~o11za. - Serzrdello C'o•~·~n. vencido. - Galeii<1 Cart>alhal. - Pc•·eira Li711a. ven

cido. - Rntn<ro Rrwtista : vPncido. - Le01>igildo Filg1~eiras. 
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O Congresso :--racional re8olve: 

Art. 1• Fica o Presidente da Republlca '\Utorizado a conceder no corrente Projecto M. Fui 
anno uma segunda ~!loca de exames ' todos os studantes de preparatorios. abrin- gencio 

do para Isso o necessario credito. 
Art. 2• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, em lG rle ~I aio de 1908. - .1/rii!OPI /<'~tlgcnc•o. - Li!Hio/JJ/10 

Cactr"'o. - Valois r/c Crt• "'"(). - Pa/lllel!'a llit>fHT . 

SEJSSÃO DE 24 DE AGOSTO 

O Sr. Presidente: - voto em separado e as emendas que for 11om apre· 

sentadas a este projecto serão tomadas em consideração na 2• discussão. 

O Sr. ffonso Costa: - Co·no o Sr. Presidente acaba dP annunciar. o 
seu voto em separado, contrario ao projecto que permitte ainda este anno uma 

2• época de exames de preparatorios. deve ser tomado em consideração na 2• dis

cussão desta proposição de lei. 

Dispõe o Regimento, e tem sido esta a praxe seguida, não se discutir os 

projectos no primeiro turno, uão só por deferencia pessoa! ao auto r, como por· 

que nessa occasião só se póde tratar da . conveniencia e constitucionalidade delles. 

Sob o ponto de vista da inconveniencia dest projecto teria muito a dizer. 

mas prefere aguardar a 2• discussão. certo de que os seus distinctos collegas o se

guirão neste procedime!JtO, tanto mais louvavel. quanto é certo que o relator do 

voto que acceita o projecto do Sr. Manoel Fuigencio, não estâ presente e com o 

orador combinou tratar delle em segundo turno. ( M1dlo bmn) . 

inguem mais pedindo a palavra é encerrada a discussão e adiada " Yo· 

tação. 

_.:ra sessiio (le 25 approvado o proj cto em 1• discussão. 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

O Sr. ffonso Co ta : - O projecto n. 3 A, cuja discussão acaba de ser 

annnnciada, foi <tpprovado. hontem. e jâ hoje figura na ordem do dia dos nosso:; 

trabalhos. 

QttP assumpto de tanta magnitude, que objecto de tanta rele,·ancia (, esse 

de que I rata o projecto n. ~ A. do corrente anno? 

Coltitar-se-ha, porventura, nesta proposição de lei de um novo plano pelo 

qual po~"amos substituir o nosso velho systema monetarlo? 

O SR. SÀ FREIRE: - Estâ na ordem do dia de hoje pon1ue um Sr. Depu· 

tado pedio dispen~a de intcrsticio P a Camara a concedeu 

1.• d1scussão 

2.• diSCUSsãO 
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O SR. MANOEL FULGE:<CJo: - 6 não é importante para o nobre Deputado 

por Pernamhuao. ma· parn. toda a Camara o é. 

O SR. AFFONso CosTA: - Porventura tratar-se-ha neste projecto de modi

ficar, para melhor, o mec:1.nismo da Caixa de Conversão, a menina dos olhos do 

S1·. David Campista, o honrado· Mini~>tro da Fazenda? 

1.'ratar á elle de providencias necessarias á boa ma 1·cha da Republica, de re

cursos extremos, de qu e a nação não p6de privar-se, por m ais t mpo. s m ma

nlfest'l perigo das instituições? 

~e r á um projecto de salvação publica? 

S ~ t'm assumpto rl Psta natureza poderia justifica-r a rapidez, a pressa com 

que se prettende faze l-o passar pelos turnos da' discussão e votação regimental. 

O SR. l\IANOEL l ''ULGENcro: - Presteza de tres m ezes ... 

O SR. AFFONSO CosTA: - F eito este exordio, se este nome posso dar ás pou

cas palavras que acabo dE' proferir, devo dizer que, .Proferindo-as. não tive o 

intuito de melindrar a Mesa, que dirige os nossos trabalhos. 

Bem sei, PONine hontem assisti á sessão da Camara, que o p r ojecto f ig ura 

na ordem do dia de hoje a r equ erimento do nobre Deputa do por Minas, o Sr . 

Manoel Fulgencio, seu a utor . 

0 Sn. MANOEL F ULGENCIO: - E no exer cício de um direito. 

O SR. AFFONSO CosTA: - Não contesto; mas, ·quanto projecto de maxima 

impon ancia, de r elevante necessidade, passa preguiçosamente pelos turnos -da 

dlscu!>s1o desta Casa, sem que haja_ essa solicitude de fazel-o correr vencedor, 

em dous ou tres dias? 

Assim, vê a Camara que não é de mais a minha curiosidade. De que se 

trata? Qual é o assumpto do projecto, cuja discussão acabamos de iniciar? 

Trata-se de conceder aos estuda n tes de preparatOTios, a inda este anno, uma 

2• époc& de exames, des~es celebr es exames chamados parcellados, verdadeiros 

simulacros d e exames, em que tudo se apura menos a competencia dos candida

tos (}n e a elles concorrem P nelles são approvados. 

O SR. FRANCISCO BER.'AUDTNO: - Em que os equiparados são superioreo;?. 

O SR . MAXOFlL F ULGENCJO: - Não foi pelo systerna de exames parcellados 

que V. Ex . obteve a sua carta, á qual tanto honra pela sua lllu~tração? 

o SR. AFFONSO COSTA: - Mal inicio as minhas consicl er ações que, el e pas

sagem, êtevo dizer , serão breves, e sou recebido com uma saraivada tamanha de 

apar tes, que me obrigam constantemente a interromper o fio de minh as obser

vações. 

0 SR. F RANCISCO BERNARDINO: - E' a prova de que V. Ex. no~ m erece 

muita consideração. 

O SR. AFFONSO COSTA: - De um lado se me pergunta se não foi por este 

systema que consegui a minha carta; de outro lado se os equiparados valem mais 

do que os parcellados. 

Mas nem a primeira pergunta. nem a segunda d estroem ahsolutftmen'te :ts 

razões que tenho para condemna r , como condemnei sempre, o r eg irr\ en .Cjue cha

mamos dos parcellados. 
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o~ '"quiparados, e aqai I'espon<lo ao aparte do nobre Deputado por Minas, o 

Sr. Francisco Bernardino, são, de fact-o, uma chaga viva na institu!_ção do en

sino sem;:nda.rio. 

Ce>ntra os equiparados •~nho sempre clamado com toda a_ enet:gia. A Com

missão, elaborando a ultima. reforma, que seguio para ? Senado, tomou todas as 

providencias que lhe pareceram necessarias a curar o grande mal de que eH<>s 

são causa ~: que delles emana. 

;om rel:-u;:ão á outra pergunta do no:bre Deputado, o Sr _ Manoel Fqlgencic, 

"se não foi por esse systerna que o orador se fez", devo responder ao nobre Depu

tado: então pot·que o regimen dos parcellados prevaleceu até ha pouco tempo, 

ha\'emos de mantel-o sempre? 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO: - E' o regimen ideal._ 

O Sn _ .-\I'FONSO COSTA: - I-Ia vemos de mantel-o qpando estamos convenci

dos de que elle constitue um grande mal? 

Porque o paiz viveu durante multo tempo sob o regimen monarchico, o re

g·imen "epublicano deve ser condemnado! 

Como se VÊ', o arg·umento provaria de mais. 

Daria esta perfunctoria resposta aos apartes com que me . honraram os illus 

tres collegas, vo lto ás consi'derações que fazia e que fui obrigado a i~ terromp~r 

para attEndel-os. 

1?,11· que motivo se pretende conc~der hoje esta 2• época d_e_ exames paroel

lados .aos estudantes de preparatorios, quando estes exames estão abolidos pe_l~ 

leg-islação vigente? 

0 SH _ MANOEL FULOENCTO: - POrCjUe estamos no domínio da lei que OS 

conseH t{:l. 

>J S~: _ AFFoNso CoSTA : - Porqtte estamos l'IO domínio da lei que os consente, 

diz o nobre Deputado. 

Como se .engana o honrado Deputado e todos aquelles que seguem esta 

opjn ião! 

Quando o projecto do honrado Deputado por Minas foi presente á Commis

são de Instrucção Publica, o Sr _ Passos Miranda, dig no representante âo Pará. 

d0signaão para relatal-o, acceitou-o: modificando-o no sentido de só · se permiÚir 

faz~r exarne aos e~tudantf>s que já contassem cinco approvações, Pelo n1enos, 

tudo p~lc systcma de pa-rcellados. 

Não me conformei, Sr. Presidente, com esse modo de pensar do illustrado 

rela ter E', pt·dindo vista do SE'U parecer. lavrei o meu voto em sepal'ado, ct.jas 

razões a Camara já conhece. pois ellas correm impressas e foram distribu1das 

na porta . 

Concluindo-as. escrevi : 

"Os exames parcellados ele preparatorios estão definitivamente _ extln

etos pelfl. nossa legi:::lação e só por favor, que será a porta a novos :lla

vores, a Camara pode!'á perrnittil-os. 



- 478-

De minha parte, peço v nia ao honrado relator para declarai-o, Yoto 

contra o projecto e condemno, do mesmo modo, o substitutivo; nem um 

nem outro se justlfka. 

A Commissão que J><>Se as suas nesponsabilidacles perante o pa1z . O 

humilde autor de~tr voto continúa na brecha a combater a BASTILHA dos 

Pllrc~llados. ·· 

Por que usei dessa ex pressão Ba lilha elos pm·ccllado ~ Po1·que os parcella

dos constituem entre nós. apezar de conclemnados por todos os jJedag-ogos. pela 

imprensa e p~la opinião ela Camara. que já YOtou a refo1·ma que importa na sua 

abolição, uma instituição invencivel no ensino secunda rio. 

O Sll. FRANCisco BER-'~AilDINO: • E com justa razão . 

O SH. AFFONso COSTA : - Concorrem pRra formar esta Bastilha a ,·acliagem 

de estudantes que não se <>squeceram ainda dos bons temros do Rio Grande d 

Norte, onde iam buscar todos os preparatol"ios de que careciam para matrlcu ia 

nas academias: a soffreg"llidâo de muitos pais, que ao en,·ez de matricularem 

seus Ciihos nos cursos gymnasiaes. onde a dquiririam um preparo seguro. pre

ferem as bancas dos exames parcelladoli'. onde a ca<rta de empenho co nsegue tu

do, até approvações com distlncção a esturlantes que. nem por somb1·a. conhE

cem as materias em que são approvados; e. finalmente. a condescendencia (peço 

licença para assim m e exprimir) do Congresso :\'acionai. que, julgando estarem 

os par~Ellados condemnados, porque jâ abolidos foram, ha 15 annos. frequente

mentç approva projecto~ como este. sempre ~·o b a promessa de ser o derradeiro 

favo.r. <'m nome da cquidade c outras cousas mais, que sempre occorrem aos rl e

fensores de taes exames. 

Infelizmente, errtretanto. essa promes~a nunca. cheg-a a ser uma realidade: 

as concessões SE succedem. passando assim ele uma provisoriedade limitada a 

uma affeclivirlacle que parece tor nar-se eterna. 

O SR. FR<\~CJsco BER-' ARDtNo: - Assim seja. 

O SR. AFFONSO COSTA: - Por CJI.If' chamei os xames parcellados de Basti

lha? Porque rPsistem li oph1ião publica. resistem ã opinião da imprensa. dos pe

rlagogos e do proprio Congresso. 

O SR. :MANOEL Fl.a.GENCJO: - A questão é de fiscalização. 

O ~R. AFFONSO CosTA: - Nos. ultimos dias do Tmperio, o regimen do~ exa

mes parcellado~ che:rou a uma tal degradação que houve uma província ~m que 

o Governo Imperial mandou suspendel-os, cassando assim as nomea.;ões que ti

nham !<i elo· feitas para as bancas examinadoras. 

A reforma Benjamin Constant abolio-o de uma v z: ma como. ao decr e

tar-s~ essa r eforma, havia estudantes que tinham iniciado os seus cursos pelo. 

regimen parce llaclo. entendeu o Congresso que seria ele justiça permittir a estes. 

mas só a estes, a terminaçiio do curso de preparatorlos pelo velho re~imen. 

Aberta a porta, feita esta primoira concessão. não foi mais possível pôr um 

cravo na roda; as concessõea s segul'm e ~e succedem. 
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Os abusos passaram de provisorios a permanentes e >tSsistimos a isto: de 

um lad0, o curso gymnasial, institu!do por l ei, e de outro lado. os exames prepa

ratorios, condemnados por lei; mas estes em effectiv!dadc· e aquel le em completo 

abandono! 

Os exames parcellados continuaram depois da rel'or·ma do laureado Benja

min C:onstant, atravessaram ainda vencedorfs, apezar de abolidos na lei. as re

formas Al'istides T,obo, Cassiano do Xascim<·nto, Amaro Cavalcanti e até a do 

Sr. Epitacio Pe•soa. 

O Sr:. RooiUGUBS PFJIXOTO: - lsto prova a ravor· do r·egim n. 

O SR. AFFONSO COS1'A: - Absolutamente, não: prova simplesmente condes

cendet;cia de nossa pat·te. tanto assim qt:e c1 cada vez que votamos uma nova 

época ·'lE' exames o fazemos com a decla•ração de que será a derradeira. 

O anno passado, quando transitou por aqui um projecto desta natureza, fo1 

approyado com ezta d·~claração: ago1·a a propria Comm!ssão diz que se1·à u det·

radeira conces~ão. 

A v rdade é que, t>m 1904, quando se discutio aqui o assumpto, ficou assen

tado, para dirimir de uma vez a contenda, que se concedesse a todos os estu 

dantes ele preparator!os, que houvessem Iniciado o seu curso pelo r egimen do. 

parcellados, o favor de o concluirem pelo mesmo reglmen, e par·a isto o Congresso 

Naciona l foi de benignidade extraordina!'ia, per·mittindo que os estudantes em 

taes condições conc lui ssem os seus estudos dentro de um prazo de quatro annos. 

Dizia-se então, como sempre, que a questão stava morta com ; lei que 

teve o numPro 1.307. 

C'JrTera:m os quatro 11nnos. hou\'P as épocas de exame d e J<L<. .. . o de 1905 . 

1906, 1907 e 1908, as quatro époc:1s de que cogitava a !e! e como h!l ainda quem 

deseje matricula facil, se pretende que. dentro da lei, que jà nil.o pôue ser lnvo

eada, é de rigor conceder-se uma nova época de exames. 

0 SR. CASTRO PTNTO'- Não apo;gdo. Peço a palavra. 

O ~'"'. AFFO so COSTA: - Não pôde a li lustre Comm_Issil.o, mesmo pelo braço 

forte de aeu distincto relator, desentranhar esta l ei do ar chivo de nossa Iegls· 

!ação, onde deve jazer como caduca, para ã sua sombra conceder-se uma, nova 

época de exames preparator!os. 

Vejamos se a lei de que se trata está. ou não caduca. 

Abro um parenthesis para ponderar que o Congresso Nacional é soberano e 
pôde c·o11ceder a nova época de exames praparatorlos: o que não >tdmitto ê 'JUB 

se diga que esta nova época vai ser concedida d accôrdo :::.Jm a lei n. 1. 307. 

Chamo para o caso a attenção dos nobres Deputados, especialmente do di 

gno r epresE'ntante da Pltr1.hyba, que acaba de pedir a palav1·a: peço que me ou

çam com attenção, não pela minha pessoa, que nil.o a merece (não apoiados ge

?'aes), ma pela relevancia do assumpto. 

Fui o autor desta lei , e. portanto, me parece que a minha palavr·a deve ter 

certo peso, sob o ponto de vista da interpretação. 

o , R. PEDRO MOACYR: - E jus est interp?·e.ta.q·e cujus est conde1·e legem , 
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O Rn. AFFo.:o;so Co. TA: - Diz a lei: 

Art. 1. o Aos estudantes que jâ. tiverem, na data desta lei, obtido, pelo 

n1enos, uma approvação em qualquer prepariltorio, dos qu e se e.-igP.m para 

a matricul;t nos cursos superiores da H.epublica, permitte-se concluir 0 

cur~o iniciado pelo systema de exames parcellaclos. OBSERVADAS AS ms

PosrcOEs DO REGULAME>iTO RESPECTIVO, NÃO REVOG-ADAS POR ESTA LEI. 

Art. 2. o O prazo para o exercido i! esta faculdade é de quatro annos. 

\"amos ver quaes sâo as disposiç-es do regulamento. 

O regulamento foi approvgdo pelo decreto n . 4.217, de 23 de Novembro de 

1~01, e no art. 6• dispõe que os exames começam em 15 de Janeiro, tanto na 

Capital como nos Estados, ao me~mo tempo que o art. 5• estabelece que só ha 

uma época de exames. 

Arg1Jmf'ntamos logicamente. A lei concedeu o favor, observadas as di spo i

~õeE des te regulamento. 

t :M SR. DEPl.!TAOO: - P1·orogou o prazo por quatro annos. 

O Sn. A~'FONSO COSTA: - A lei diz que poderão ser feitos os exames dentro 

dos qu:ttro annos seguintes, observadas as disposiçõe~ 1 ~"'u:amentares. isto é, " 

decrew 11. l. ~ 1 í, d' ta de . ·oyembro, 1.0 q , al se determina que os exames co

mecam e-m 15 da Janeiro de cada anno e que só ha uma época por anno. Ora,. 

se só ha uma época por anno. se o prazo da lei termina em 1908, se m 190 j{J. 

houve esta época, claro é que o dispositivo de que se trai:!L estâ. caduco. 

() SH. PEDRO MOACYF:: - 0 argumento é syllogistico . 

O Sii. AFFONSO CosTA: - A lei não mandou que se contassem quatro annos 

de data a data e sim disse que dentro de quatro annos se deviam realizar esses 

exames, de accõrdo com o r egulamento; este só admitte uma época em cada 

anno, em Janeiro; a deste anno jâ. teve lugar, logo está esgotado o prazo e não 

se pôde, por este modo, justificar a concessão. 

Isto é claro, isto é logico. 

O Congresso a tl'mittio que dentro de quatro annos (não diz como se con· 

tam os quatro annos) se permittiria o reglrnen dos exames parcellados, observa

das ns disposições desse rlecreto . 

O decreto diz que só ha uma época de exames por anno ; esta época se rea

liza e:n .laneiro: portanto, a contar de Janeiro de 1905 a 1908 estão passados os 
quatro ;mnos. ( T•·ocam-sc Va?'ios apcl?"tes.) 

A lei não falia em épocas e sim de annos e se a lei ainda pudesse produzh· 

effeitos, se ella jã. não fosse uma lei morta. o projecto seria desnecessario; 09 
exames se realiz:niam independentemente de nova lei. 

Mas. a Cama r a é soberana - dizem-me de varios pontos. Sim. 

Ma", se a Camara é ~oberana e pôde fazer o que quizer, tambem 0 orador, 

como 1epresentante de uma Commissão que tem a r esponsabilidade do estudo 

destes assumptos, não permittirâ. que â. sombra de uma lei que nasceu na Com-
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missão ãe Instrucção Publica se pretenda fazer uma concessão prejudicial aoe 

interess~s do ensi·no. (N•.Io apoiaclos,) 

Ora, pelo que estamos ouvindo, verifica-se que a Camara está dividida em 

t·res correntes: a corrente dos radicaes, na qual está o orador, que querem a pra· 

tica da reforma exclusiva: a corrente,. radical tambarn, que não adnlitte o regi

men gymnasial com exame de madureza, e que quer a volta dos exames par

cellados, sem restricção; e ain da uma outra corrente, dos que entendem que, 

como favor, se pôde permittir esta ·segun da época de exames, para que, depois 

de feita esta concessão, se entre de vez no reg-in1en do curso gymnasial ela re

forma Be!1jamin Constant, modificada por differentes reformas, e agora mesmo 

por esta que a C amara votou e · está em andamento no Senado. 

Ora, esta corrente, doq que entendem que se eleve abolir o curso gyrrtt1asial 

com exame de madureza, para vigorar o regimen exclusivo de exames parcella

dos, não foi vencedora, e não poderá ser, porque não conta com n1aioria. 

Parece que ·a corrente mais numerosa, aquella que conta maior numero de 

votos para sustentar suas opiniões, é a dos que entendem que este projecto deve 

ser apprnvado, que se deve fazer esta · ultima concessão, para ser a derradeira, 

sob o pretexto de que ha estudantes que já iniciaram o seu curso, já contam 

cinco preparatorios, e será uma injustiça sujeital-os agora ao curso gyrrtt1asial. 

:Mas, se a Camara se deixar levar por este argumento de que j á ha estu

da·ntes com exa1nes f~itos, que já iniciaram o seu curso, etc., se fizer este fa

vor, ella o terá de repeti r sempre; Pste projecto ha de ser reproduzido para C/ 

a 1u1o, e sempre; porque nunca deixará de haver neste palz quem não t enha feito 

p-elo menos um exame. parcellado. 

E sabe a Camara por que? 

l'orque em alguns Estados se tem a busado do regulamento que. v igora no 

Gymnasio Nacional e institutos equiparados . 

.. Por este regulamento, ha exames considerados finaes, de geographia, no 3• 

anno, e de mathematica, portuguez e francez, no 4• anno. 

Ora, segundo está informa do , em alguns E s tados, e até aqui, .se tem ad

mittido como prova dos requisitos exig idos pela lei n. 1. 307, de 1904, a certidão 

('te approvação em matarias dos cursos gymnasiaes, exames considerados finaes 

nesses curws, o que é um absurdo que n ão podia estar na intenção dQ legislaclor. 

E só assim se explica a pergunta que todo o mundo faz: 

Ainda h a es~udantes a fazer exames de preparatorios? 

H a , e ~ por isto. (li?Ja?·tes.) 

Bem vf a Cnmara que esta consideração de conceder-se o favor por ser a 

derradeira vez, este argumento é fragil. Se a Camara se deixar levar por esta 

conente, verá ludibriado o seu intuito e enganada a sua perspectiva. 

Os exame~ pa1:cellado~ não se acabarão nunca. Bém sei que a minha atti

t<•de desagrada a muita gen te, mas nella me mantenho por firmar-se. cada v~ 

mt is, em minb<J. consciencia que de meu lado está a verdade . 

. Não comprehendo a indifferença de muitos diante dest questão : n;:.ln 

merece mais dos nossos homens . 
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Ainda honten1 ret.!ebi de um pecla!:;ot:;o n ~sta Capital, cujo nome occulto, un1a. 

carta em que SE- faz verdadeira recriminação á nossa condescendencla. 

Dellot lerei e~tes topicos: 

·• Foi sempre um el'l'o de funeslissimas consequencias a concess::i.o d ~ 

uma ~egunda época de exames de .preparatorios, porqu e, em geral, os 

a lumnos começam a ft·equentar as aulas só em Maio e alg'Uns ag'Uardam 

ml'smo o mez rle Julho, na ing·enua supposição de que em Janeiro est~ 

rã o preparados. 

Se appat·ece, porém, essa época extraordinaria de Setembro ou Outu

lH'O, clles se aventuram e quasi sempre a)cançam approvação em materias 

de que não conhecem se não a terça parte, talvez. Por que? Porque, como 

o empenho é tudo, e p!'illcipalmente o empenho politlco . .. professores, as 

mais das vezes Incompetentes, arranjam a nomeação de examinadores, e 

de posse della, abrem cursos, onde de antemão se garante a appt·ovação 

dos a lumnos . 

Os rapazes g,bandonam então as at!las que frequentavam, r egidas pot· 

meslres de largo tiroclnio, e SP. matriculam nesses cursos, vet·dadeiros fõ

c·c .• de onde se tem irradiado a immoralidade do ensino. 

I'ara se avaliat· o quanto lu ·ram esses professores com essas épocas 

~xtraordinal'ias, basta lembrar que o anno passado, na vizinha cidade de 

Nictheroy, mais de 100 se apresentaram para examinar gratuitamente. 

Não podemos negar que ha honrosas excepções; mas muitos dos que 

lâ serviram nas mesas examinadoras abriram cursos e disseram a lto e 

b~m som que este anno seriam novamente examinadores . Estes cursos 

continuam a . funcclonar garantindo a approvação <jos seus alumnos. 

Qual serâ a medida capaz de cohlbir, tão nocivo commerclo? Nos exa

mes feitos nos Estados, como Espirito Santo, Paran â, Alagõas, tudo se 

paesa em familia, e com uma facilidade vergonhosa. 

A prova cabal é que a tPrça parte dos estudantes, sempre os que ' t êm 

cZinhei!'O, fogem da Capital, quando chega a época das inscripções. 

Avultam actualmente os rapazes, que em breve tempo obtlverum os 

exames de que precizavam para a maJtrlcula nas Faculcla.cJes Superiores, 

onde entram, diz o seu collega Dr. Teixei ra Brandão: Nclo sabendo seq1ter 

csc1'eve1· o 1·eq1<e!·imml/o 1la!'a n admissão na ctcculemia . . Como consequen

cia são mais de 800 matriculados para o primeiro anno desta escola ." 

O Sn. Al'FON SO COSTA: .- E vai nesta série de considerações, cuja leitura 

não con lin(Jo para não fatigat· o espil i to dos meus collegas. 

ús exames parcellaclos sempre foram um mlio processo cb julgamento ela 

llabllitação elos eshtdantes; nos ultimas tempos, por·ém, elles se têm tornado e3· 
candalosos. 

PeJa leitura ele jornaes desta Capital verifiquei que, na nltima época, na de 

Janeiro deste anno, em Nlctharoy, as lnscrlpções para os exames parcellados, el e 
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accõrd.J com a lei 11. 1. 307, de 1904, passaram de mil e as appro,·açües, txcusado 

é dize.-, não muito se afastaram deste num ro. 

O SR. CASTRO PINTO: - Não prova nada. 

0 RR. ESMERALDINO BANDEIRA: - E por que OS lentes ruprovaram? 

O Sn. AFFONSO COSTA: - Approvaram porque se. tratava da ultima derra

tna; era a ultima occasião, era a ultima vez, e então a benevolencia predominou. 

O Sa. VIR lATO MASCAP.I~NHAS: - Com o exame de madureza dar-se-ha a 

n1esrr.a co usa. 

u SH. AFFONSO COSTA: - Não procede a objecção do meu distincto colleg&.. 

Pertenço ao numero dos que não fazem questão de xame; fazemos questão 

de éllr~o. de r eg·imen de estudo, de tempo em que sejam estudadas as materias 

d>l cada séJ-ie, le coord~nação logica, conveniente no ens ino, o que absolutamente 

•à o p.:ide haver nos pÍl.rcellados. 

A ·;erdade é esta: Nos parcellados o estudante vai fazer exame de geogra

phia, por exemplo. Não sabe n materia, mas conhece tres ou quatro •pontos dos 

que dP.YL'm ser sorteados, é feliz tanto na oral corno na cscripta. Resultado -

approvado, sBm conhecer a n1ateria. 

l{o curso gymnasial, o estudante frequenta as aulas do primeiro anuo e só 

pasS;t pa1·a o segundo depois de revelar certas h abilitações. O mesmo succede é:o 

terceiro para o quarto e do quarto para o quinto. Quando chega ao sexto anno, 

ttuando vai ser submettido justamente a este exame de madureza, em que deve 

reinar umà certa benevolen_cil!-, o estudante j á está preparado, já o seu espirito 

tem atiquir ido uma série de conh ecimentos neces ::trios para iniciar-se no curso 

s:Jrcrior. 

Quando o estudan~n não tem vocação ou g·osto pelo estudo, quando o seu es

piJ i to é fragll demais para enfrentai-o, em geral, abandona o curso gymuasial e 

não chega a.o sexto annv. 

O Sa. CASTRO PJNTO: - O que é um mal. 

O SR. AFFONSO COSTA: - Por que é um mal? Porventura é precizo que todo 

a quelle que frequenLl o curso gymnasial chegua ao s exto anuo e seja approvado'? 

O Sa. CASTRO P1 NTO · - V. Ex. não me comprehendeu. Quero dizer que e 

um gran de mal 11ara o estudante esse excesso ou essa sobrecarga de ma terias . 

O Sa. AF!>"ONEO CoSTA: - Essa é outra questão. 

O nobre Deputado comprehende que a occasião não é opportuna para dis 

culi r as excellencias do regin1en gyrnnasial sob o reg·in1en de preparatorios; o 

projecto não comporta isso . (H a a1Ja1·tes e interntpções.) 

O SR. Jor<GF. 110 :i\'I:ORAES:- V. Ex. me dá licença para um aparte. Não 

posso comprehP.nder como é que esses estudantes conseguem fazer exame parcel

la.do vàgo em que não entra a m3Jteria toda, o que não se dá no curso gyn1na-. 

sial em qu,J e:-~lra a ma teria que o professor explicou. Não posso comprehendP.r 

exAm · yago sl'm que " ntre toda a materia do programma. 

() SR. AFFONSO COSTA: - O nobre Deputado está conm1igo? 

O Sa. JORGE DF' MO!:AES : - Estou. 

O Sn. AFFONSO CosTA: - Então demo-nos as mãos. (Riso . ) 
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Eatou, Sr. J·re~idt!nte, pago da interrupção de que foi alvo o m eu di' urso 

co•n esse apoio do r.otre Deputado. 

Mas. como estavtt dizendo, não pretendo discutir aqui qual do dons r.:.~ i

mens de\·e ·er prefPI"idc, se o regimen gymnasial ou o regime o parcellado. 

questão ~ outra; o c'el.ale versa simplesm- nte sobr este ponto: é convenient~ 

conceder uma ~e~unda êpoca aos estudantes de preparatorios? Essa eonetf!'Sào 

vai ser feita d conformidade com a lei n. 1. 037, de 'ovembro de 1904 . 

. \ questão a que se refE:rio o honrado Deputado pela Parahyba, penso ter es

tudado .,os trabalhos <1ue dei !i ;mblicidade e que a Camara já conhece ... 

O Sh. CASTRO PINTO: - E que consagram a benemerencia de V. Ex. em 

matena de ensino publico. ( ,tlJOictllos gentes.) 

O SR. AFFONSo Co- TA: - :-<ão ê conyeniente a ar provação do pro}o>c to. r. 

Pre'l3id~nte, nem a do <Jubstitutivo: um e outro são inconVenientes aos int~resses 

do ensino; a concessão, o faYoJ~ que se prêtende decretar, de tnodo algum s~ con~ 

cilia com a Jettra clara da lei, tantas vezes jâ. cilada . 

Ag:>ra, Sr. Presidente, não me cabe outro ah·itre senão abandonar a tribuna. 

:\'iio me engano, n"m m e illudo a respeito da sorte t1ue vai te•· o suhstitutivo 

da maioria da hom·ada Commissão de Instrucc;:ão Publica. 

Do mesmo modo que. de outra$ vezes, o favor ele uma nova época ele xa

mes ]Jarcellados Yai ser concedido, sob a promessa solemne de ser a den·aeleira 

época a que agora se concede; sob este pretexto o projecto s rã approv!tdo. 

Derrotado n.:> seio da Commissão sel-o-hei no seio da Camara. · mas estou 

no ~1h~n posto, con1 o rneu passado, sem ceder un1á Ünha em ntateria de ensino. 

A Camara. (;,ntretanto. não poderá dizer a mesma cousa, se env••·edar pelo 

caminho CJUC· lhe indica o honrado relator da maioria da Commissão: ella que 

n.ppro-:ou a reforma, que stá no Senado. e na qual se abolio o r eg imen dos par

c<:llado~. r.ão l>Oderá apro\'ar o substitutivo da honrada Commissão ~em renel'!'ar 

esse ra~sado. sem abandonar, como descarinhosa madrasta, o producto elo seu 

trabalho. jã consagrado conhecido. (Apoi«clos: muito bem. O oi'Culo>· é ctb!'ct

('aclo ,. vivctnte!l te felicitaclo.) 

Vêm á :Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas ã Commissão as seguintes 

emenda~: 

AccreRcen tf\' ·se 

A:-r. O certificado ele approvação nos e..xames finaes de qualquer materi:J 

das qup compõem os annos ou séde~ do Gymnasio Nacional ou colie~ios equi

parados, ar!ui e no~ Estado~, officiaes ou particulares, não dá. direito ã inscripcão 

para os &xames ele que trata esta lei. 

S.tla das Sessõ0s, 36 rle Agosto de 1908. - Alfonso Costa. 

Ao art. 1." - Supprimam-se as palavras: a.bri11Clo o n cessm·io CI"C'dito . 

. \ccrescente-se onde convier: 

Art. O Governo abri rã o c•·eclito de 50 :000 para as despezas nec ssarias 

ao~ exames quE' se autorizam nesta lei e pagamento de gratificação a exami

nador ~. 
· ~1~. das Sessões, 26 o1e A!{OSto dP 190 . - .4.//onso Co ta. 
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Fu1 e sou conlrado a nov:1 época d:~o exan1es parcellados, escandalosj sin10 

systema que abolido pela legislação Yi gente, ainda se pratic-a todos os annos, pela 

contlescendencia elo Congre~5o Nacional. Agora. a julgar pelo resultado da 1• 

vol:3.ção del'te projecto, teremos nova época dos referidos exame , nova occasião 

para. apreciar o observador imparcial, con1o se preparan1 exames nesta terra e 

como S<' provam competencia ·e habilitações . 

C0ncedida a nova época, os exames serão prestados de accõrdo com as lnR

trucc:õe~ d 23 el e 0fovPmbro de 190 1, decre to n. 4. 247, que no seu a r tigo 20 

.manda concPder a cacla examinador a g r at ificação ele 10$ diar ios. Até hoje, nos 

Estados, essa g ratificação tem ido paga pelos Governos estacloaes. o que não 

é abso lutamente justo. porqi•e cada inscripção de estudante custa 5$500 em 

sello federal. 

1=»:-n·a sanar PSRa anomal ia apresento esta en1encla: 

Onde convier : "Cada examinador •·eceberá como gJ·atificaçlo a quantia de 

10$. <liarian;ente, paf!'a pelo Governo da União". 

Hio, 26 tl A<;·osto de 190 ,..,.... ~lffo1lso Costa . 

O Sr. Castro Pinto vai t ra,·ar uma s impl es conversa sobre a ma teria em 

discuBs.do; desapaixonadamente. contan do com a boa vontade daquelles que, em

pen hados no aRsumpto, pretendem resolvei-o el e accõrclo, não sómente com 'l 

eq uidade, mas com a justic:a . 

A~.LES de tudo, não é precizo fazer pronss11o de fé neste assumpto. pois, como 

a Con.m•ssão sabe, .e ta. Pm these ao laclo do seu !Ilustre collega por Pernam

buco c• radlcalmenle contra o regtmen dos parcellados ... 

SR. ESMERALDINO BANDEIRA : - Eu SOU a favor. (Apm·tes.) 

O SR. CASTRO PINTO - . . . já expendeu desta tribuna demoradamente essa 

sua Qilinião. 

Antes de entr.•r propriamente no assumpto, já que lhe .UI}arteou o !Ilustre 

>ulgariu<dOT' da hy;.;·ier.e moral (1'e/e,·e-8e n~ S1·. Jorge ele Mo•·c•es), da educa

ção r.hyEica elo homem ou, m.;lhor, da gyrnnaslica educativa. seja-lhe licito cha

mar a alle~1çiio de S. Ex. pa1·a o perigo que ha para o alumno, desde qu.e se 

lhe llP essa sobrecarga enorme que ~P deriva necessariamente do excesso de ma· 

terias, a ponto de . c·m un1 auno. o alumno ser obrigado a estudar 1-1 n1aterias 

silnultaneamP.nte. 
O SH , JORGE DE MORABS: - V . Ex. clã-me licença para um aparte. 

E' que em todas essas ma terias vai-se até certo ponto. 

Vou PXemplificar: em rhysica. ~stu da-se a propriedade geral da rnlltcria. 

Qt~anto á algebra, não pass:t da equação do 1° gTão a uma incognita. O 'lro!c

sor. rne,mo que ,~ueil'a, não pócle ir a lém . . 'ão ha, portanto, essa sobr~r;!'a a 

q;Jf> V. 1;;x a Ilude. 

o SR. CASTRO PrNTo : - Pôde iJ· além, se em vez de uma educação mnemo

nica, se em vez da s imples memorização, o professor quizer e labelecer um l)le

Lhodo para apparelha.r o racioc inio do estudante; se seguir esse proCE'SSO. tem 

tempo ele sobra para esgotar o programma. 
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O SH. JoRGE DE MoRAES: - A questão ahi é mais pratica. 

O SR. CASTHO PINTO: - O abuso, se abuso ha, prova-se com todas as refor

mas; não ha uma só reforma de caracter legislativo que possa resistir ao abuso . 

O Sn. JoRGE DE MoHAES: - Perdão ; em meu aparte referi-me apena a essa 

sobr ecarga . 
O SR. CASTRO PINTO é adversario leal do i li ustre autor do projecto. Estão fi-

liados n este assumpto á escola diametralmente opposta. E' contra o r egimen dos 

parcellaclos por uma questão de theo r ia, por.que o regimen dos parcellados não 

obedece a nenhuma logica; é o atabalhoamento de materias e mais nada. 

UM SR. DEPUTADO: - O exame vago se fosse seriamente feito seria uma ne

cessidade. (Hc• o?•t,·os apcl?'tes) . 

O SR. CASTRO PINTo: - 1 ão é agora a occasião de discutir a excell enc ia 

dos dous regimens antagonico~; o curioso é saber d a conveniencia ou opportu

nidade do projecto E do substitutivo. 
Sob esse ponto de vista, quer se referir, nas palavras que ia- deduzindo. a 

desmoralização precoce do regimen gymnasial. 

Fallando com a rnaxima franqueza, o orador, sectario, etu these, do rcgimen 

gymnasial, dos cursos seriados de exames de madureza, não pôde levantar o seu 

protesto contra os parcellaclos, cleante dos factos positivos no ensino publico do 

pai?.. 

Ora, se esse systema não é mais do que a corvéa in1potsa á intelligencia do 

alumno sobr ecarregadü d~ materias excessivas para o seu dessenvolvimentv in

tellectual, e. se, por outro lado, elle tem sido desmoralizado, - porque não sabe 

qual é omais immorai, se o regimen dos parcellados ou o dos equiparados - o 

orador não pôde levantar-se com log ica e razão contra os exames parcellados. 

Demais, nada nos aconselha a não permittir uma segunda época. Appella 

para as noções de generalidade de direito . 

A interpretação que S. Ex. ele ti á lei não lhe parece de accõrdo com a her

meneutica. O legislador disse: "Art. 2° O prazo pa1·a o exercício desta faculdade 

é de quatro annos". 

O SR. AFFoNso CosTA : - Observadas as disposições do regulamento. 

O Cn. CASTRO PINTO: - Se o decreto n . 1. 307, de 1904, concedeu um ·favor, 

deu Jogar a dJreitosaclquiridos, na accepção r estricta da palavra. Todos, aq uelle 

mesmo que contasse com um só pr;,paralorio, ficariam na e~pectativa cleo~ta lei, 

com direitos adquiridos. 

Não se pôde contar os quatro annos do privilegio senão ele Dezembro de 

1904 até Dezembro de 1906. 

0 SR. AFFONSO COSTA: - A lei não falia assim . 

O SR. CASTRO PINTO: - Se o legislador quizesse se referir a épocas e não 

a prazo determinado diria: esses exames serão r ealizados em quatro épocas . 1\>Ias 

a lei falia no prazo de quatro annos. 

O SI<. AFFONSO CoSTA: - De accôrdo com o regulamento. 

O Sn. CASTRO Pr::-<To: -Porque de accõrdo com o regulumento? Porque nesses 
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exames se devem observat· toclas as formalidades que teem sido cumpridas em 

virtude de lei. 
O SR. JoRGE DE MoRAES: - Exames vagos. 

O i;iR. CASTRO PtNTO: - Seja o que fôr. Todas a~ exigenc ias ela lei elevem 

ser observadas . 
O SR. AFFONso Co:TA: - Não foi a minha intenção . 

O SR. CASTRO PrNTO: - E' novidade em ma teria de hermeneuttca? 

Se S. Ex . não fosse mais deputado ainda ficava como interprete da lei? S. Ex. 

não pôde invocar a sua personalidade, porque a Camara votou ... 

O SR. AFFoNso CosTA: - Penso traduzir a l ei. 

O SR. CASTRO PIN'ro: - Como dizia, o legislador refere-se a uma classe de

terminada de intet·essaclos que, desde 1904, contam, pelo menos, um preparotorio. 

Esta classe não pócle ser interminavel. 

ão ha. portantG . raztic para negarmos esta justiça a todos os intet·essaclos 

que, á sombra ela lei n. 1. 307, estão na espectativa el e que os pre pat·atorios fei

tos desde 1904 devem ser concluielos dentro elo prazo de quatro annos . 

A este proposito tem uma emen da a offerecer, talvez em desaccôrclo com o 

pensamento do autor elo projeclo. 

Assim, como este favor vae aprovei tar a quem fez pelo me nos um prepara

torio , porque não aproveita a quem tem exames finaes em cursos seriados? 

Não seria o privilegio da ignorancia. 

Se tem quatro exames finaes feitos pelo regimen gymnasial, não pôde con

correr nessa época el e exames concedidos pelo Poder L egis lativo, porque n ão tem 

um só prepara to rio elos feitos parcellaclamen te . 

Acha que ser ia ele in teira razão e j ustiça es tender o favor a todo aq ue lle que, 

não tendo preparatorios parcellaclos, e ntretanto, pôde habilitar-se a a dquirir estes 

exam s parcellaclos dentro elo prazo daquella época, no caso ele aprese11lar a 

prova de o u tros exames validos. 

A questão é ele equiclacle . Para o anno não haverá opporluniclade para novas 

leis de prorogação. 

O SR. AFFONSo CoSTA. : - Veremos. 

O SR. CASTRO PINTO : - N.a evoluçi'ío elo nosso regimen el e ensino. podemo. cha

gar mesmo a sete preparatorios sem prova escripta: mas, conforme a boa razão 

e obedecendo aos preceden tes ela evolução natural que temos tido neste paiz quanto 

ao ensino secunclario, nós para o anno não teremos ensejo para nova cone são. 

E' tão radical quanto o nobre D eputado de Pernambuco. lJOrque os exame

parcellados não obedecem a logica nenhuma e não é possível hoje, diante da» exi

gencias do ensino moderno , apparelhar convenientemente a intelligencia do .\lu

mno pelo systema parcellado. 

Mas tambem nós, os sectarios do curso gymnasial. em vista elos pr·oprio» d<'"

f Pitos organicos desse m esmo systema e da desmoralização do equiparad • .\

l..rica de prepara torio mais uesmoralizacla elo que os exame dn~ bnn~as d n<>r

te. nrto pod mos com justiça f echar a porta aos direi to adquirld::>l> d ll"<''l s \h' 

são interessados em face ela le i anterior. 
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Em nome de que reform a o autor do voto di vergente condemna os exam~;s 

J.ntrcella dos ? 
O SR. AFFONSo CoSTA: - Em no-me da r eform a B enjan1in Con. tant, que está 

r:m vigo1·. 

o SR. CASTRo PINTO: - E! la é observada, é executada? Estfl se de vi r tuando 

da maneira m a is flagrante e se desvi rtuará. 

U que- disse o anno passado por occasião da discussão da reforma é tJU e nesta 

u:ateria é que n6s devemos guardar o m eio termo en tre os extremos d eploraveis: 

nem essa preoccupação de scientismo, que importé.mos levianamente da França, 

nem nos voltarmos com saudades para o passado, que não pôde ser coevo de 

nossas aspirações em ma teria de educação. 

UM SR. DEPU~'AOO: - .8ntretanlo. deram optimos r es ultados. 

Sn. ASTIIO PrNTo: - Mas, S. Ex. acha que se deve ficar a ll l? (A1Jartes ). 

Naque ll e tempo havia mais seriedade . 

UM SR. DEPUTADO: - Este a r g umen lo é que é g r acioso . 

O SR. CASTRO PINTO: - Xiio apoiado. os abusos accumular·am-se na época 

v>·esente. (.A]Ja?·tes). 

E', portanto, a favor, systematica m ente, do c urso 'seriado e do exame de 

madureza, daq uell e pe lo qual dispensamos a loteria dos pontos tirados é. sorte . .. 

O Sn. EsMERALDINo BANOETHA: - D á licença ? H a uma loteria com pramios 

gar'antidos no exame seri a do: dá-se o ponto de vespera. (T1·ocam-se 11mil'os antros 

Ct1Jm·tes ) . 

O Sa. CASTRO rrNTO: - Apologista do system a contrario átJUelle que advog·a 

com tanta dedicação o illustre Deputado por 1\llinas, r en de, entretanto, homenagem 

á sua s inceridade e tenacidade, porque, collocados em pontos differentes, o orador· 
e o aulor do projecto estão de accôrdo agora, por se tratar de uma ques tão rl~ 

equidade e de justiça , 

Voto, portanto a favor elo projecto para que, ao m enos nesta época, o fa

' o r do legislador a proYeite a toldos que estivere m no caso ele aprov·eital-o. 

'l' em concluído. (illuilo bem; ?Jttt.ito bem.) 

Vem á M esa, é lida, apoiada e posta conjunctamente e m di·scussão a se
guinle en1enda: 

O favo r da presente lei é extensh·o aos a lumnos elos estabe lecimentos fe

tierae rlB ens ino secunda ria e aos que lhes forem por lei equipa.ra.cJos, quanto aos 

"'xamt's finaBs, que, para este effeito, eq uivalerão a preparatorios realizados no 

regimen elos exam es parcellaclos. 

Sal;t elas sessões. 24 ele agosto de 190 . - Casl1·o Pinto. - IJinrlol}Jlto 

Gamcu·a. 

O S r. Passos Miranda entende que o as umplo e m d·ebaLe está. esgo

tado, n~cla m a is havendo a a cldita r se a. quanto aq ui se tem dito. 

P6cle hem dizer qne é um assumpto venc ido , em virtude da deliberação da 

maio ri a da a mara elos Deputados, que votou a r eform a elo en sino, pendente do 

êstudo do Senado. 
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Nã'J se trata dos exames parcellados ou não; mas de uma no,·a época de 

exames dentro de um prazo determinado por lei. 

lnfere-se do voto em .separado elo Sr. Affonso osla ltlle S. Ex . entende 

c~lar fóra do prazo a concessão que o projecto dá. 

Trata se ele interpretação da lei, e a Camara elos Deputados, concedendo em 

rres annos épocas extraordinarias ele e-xames parcel!ados, quiz determinar que 

não se podia considerar os annos ele 1905, 1906, 1907 e 1908 época ordinaria, que 

s e dá e tn Janeiro. 

Se concedeu épocas extraorclinarias é porque o Congre so r econheceu que 

essa época não era sómente a{JUel!a que a lei p rmittia. E todos os membros da 

Com missão ele ln·strucção, exceptuando o Sr . Affonso Costa, têm sido ele opinião 

que t>~sa~ épocas extraorclinarias estão dentro elo prazo que vem ele . 1904 a 1908. 

QuDnto aos meios, essa interpretação ê grammatical ou logica. O artigo ~" 

d'' lei. dete•·minanclo que a faculdade ele exames parcellados é de quatro annos, 

eviclentc'mt>nle qu er diz·er ·que o prazo pa1·a a conce são vem ele 26 de Dezembro 

de 1904 a 26 de Dezembro ele 1908. 

A inlerpretaç:ào log·ica dete,rmina o pensamento elo legislador, indaga elos 

fins que a lei teve em vista . Repugna que. sendo a lei n. 1. 307 feita em bene

fic-io claquelles que tinham inictado o curso pelo regimen parcellado, seja lei 

caduca para OR mestnos e ven1ha a}JroYeitar a outros. qu e começaratn o curso 

pelo exame seriado, como quantos têm matricula no Gymnasio Nacional, cujo 

exa me fin<ll pela madureza não ê obrigatorio e ainda constitue exame parcellado. 

Sustenta que quatro annos não que1·em dizer quatro épocas. A questão, 

:90iS, não é ele exames, mas ele époyas. 

A l<'i não estã caduca. como diz o nobre ·Deputado por Pernambuco. porque 

05 s u effeitos nào cessaram. E' sabido que o Sr. Ministro elo Interior, cuja 

pruclencia c cm·recção são notorias, baixou um aviso ao fiscal ele um collegio equi

parado para quP fos~t> executada. a madureza este anno. Mas a congregação do 

Gymnasio Nacional e as congTegaçõ dos collegios equiparados fizeram ver que, 

<'<stanclo em Yigo•· a lei até Dezemb•·o el e 1906 . não podia existir o exame de ma

dure7.a. porqu e este só ê obrigatorio depo is de cessar m os exames parcella clos. 

r;, des'le que a le i ainda produz os seus e f feitos, e! la não está caduca. 

En!ende qu o exame pa r eellado é uma questão morta . O saneamento pedago· 

gico pot que se interessa a Commissão ele Instrucção Publica pócle ser feito com 

co •·dura. Entende qu e não é máo um esguicho ele misericordia na gafeira ago

nizante doR exames pa•·cellados. (Jlluito bem: 11111ito belll.) 

O Sr. Esmeraldino Bandeira vem ã tl'ibuna impellido p elos apartes 

!tu e foi o!J•·igado a dar aos oradores que se occuparam do proj ecto em debate. 

:Xão teme a pecha de paranympho da vadiação nacional nem a censura cla

quelle~ que acreditam que, quem não seja pelo systema seriado, com o fo•·midavel 

exame de madureza, é um retrogrado, um elemento dissolvente n a educação n a

cional. 

.'\ftc vacillaria entre o projecto do Sr. Manoel Fulgencio e o ·ubstitutivo da 

Commis~ão de Jnstrucção Pública; Yotaria tranquillamente pelo primeiro. 
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Est:"\ convencido de que o regimen parcellado é uma necessidade que se lm· 

!JÕe não sómente ao momento d·e nossa vida pedagogica como a>inda á possib ilidade 

da ed ucaçã" dessa grande massa popular que vive em Jogares remotos e não pôde 

goza<r das vantag·ens de um Gymnasio nem c1e um estabelecimento d·e instrucçi:io 

C•nde eduqu-e seu espírito. 

Em materia de ens ino como em muita causa mais, entende que a liLElf"dade 
bem entendida deve ser a regra geral de conducta; aprenda quem quizer, com o 

professor e methodo que entender, comtanto que saiba. Não podemos lmpôr a 

todas as intelligencias um molde Único. 

Allegam-se contra os exames parcellados, episodios anedocticos como esse;; 

~1e estuda ntes que vão fazer prova escripta em faculdad'es superiores sem saber em 

o portur; uez. Para este ma I sugger.e a sabedoria con temporanea carga de exames, 

accumulo de materias, rigor contra o estudante. Não se depara logo a todos os 

c,spil'itos a interrogação relativa aos lentes, aos professores que approvam esses 

ignorantes? 

Que é mais para lamentar: apresenta r-se o estudante n a faculd ade sem saber 

as matarias propedeuticas, os elementos rudimentares do ensi no superior, ou o 

J'acto de ter o mesmo chegado ao curso superiot' sendo approvado por le ntes (JUe 

nada. soffrem? 

Se alguma co usa h a de punível é a falta de moralidade do corpo docent". 

Refere-se ás reformas do ensino que consistem em mudar ou augmentar ma· 

terias f~e anuo para anno, accumulando exames dentro dos diversos prazos e, de

pois de tudo, ainda o e.·am e geral de madureza. 

E' da(Juelles que acreditam que o exame não é prova de competencia e nii.o 

mostra se o individuo sabe ou deixa de saber. E se os reformadores do ens ino en

tendem que isto é uma verdade, como vão multiplicar estes exames, não só finaes 

mas periodicos, de tres em tres, de seis em seis mezes, e um formidavel exame 

como a grande cupula ca lcando toda:s as intelligencias, depois dos ·exames do pe· 

'iodo esco lar? 
Ou o exam prova ou não prova; se prova basta un1, se não prova de nada 

valem. 
Acha (Jue, não só um exame para a obtenção de · um grão, como para provi

mento de uma cadeira, mais vale·m as obras dadas pelo candidato á publicidade 

tlo que qualquer exame. 

O exame vale mai para aq u elle que tem a palavra mais facil e colorida, 

qualidade que faz de um estudante mferior um estudnte competente, dotado ele 

grande aptidão. 

Preferir ia IJJ·ovas a exames. Não comprehende, entretanto, que os partida

cios elo -exame queiram multiplicai-os ao desproposito. Se um exame só não vale 

hão de valer dous, quatro, seis ou oito? 

Não advoga interess seu, e um filho que tem é formado pelo reg-imen seriado. 

Entretanto formou o seu espirito pelo reg·imen parcellado e tem grata recor

ci.'lção das intelligencias que se descortinaram nas aulas onde dominava esse regi

n,en, e appella PaJ'a quantos brilham, não sómente hoje mas no tempo da mo

narchia, pelo grande cultivo que revelam. 
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Acha que, pelo r-eg-imen eriado, o es.tudante· não póde applicar sua activitlalle 

ás diversas materias que excedem á sua comprehensão; faz, po r tanto, um estudo 

euperficlal, e fi ca mais ao a 1·b itrio de um len te, que pôd , com mais facilidade, 
reproval-o. 

Acontece que, depo is el e todo este .esforço exhaustivo, esses moços vão ser 

examinados por individuas qu quasi todos, são incapazes de soffrer um exame 
dessa natureza. 

Refere se ao estudo daj;; scienc ia.s dizendo que vacilla sobre a competencia dl'l. 

g·eneralida:dé ·dos lentes para se submetterem a um exa.rne de maidureza. Se e lles 

não fizera m seu tirocinio esco lar por esta fôrma com<;> podem presidir a exaines 
por es•e systema? 

O excesso das malerias e dos exames dá, como r esultado unico, o escandalo. 
:J,1os rtuqnlo ma is difficil fôr o ensino ta.nto m a is opportu nidade haverá de a r

bitrio. 

Sabe que muitos o julgarão um espiri to re trogra do ; mas esta retrogradação o 

a nima, porque muitas vez-es está em confl icto ás idéas do seculo, mas a força das 

suas convicções não cede senão deante elas provUjS em contrario. 

E~t•'i. convenc ido de que a instrucção tanto influe pa ra o bem como para o 

mal; o ind ividuo !Ilustrado utiliza-se ela sua i Ilu st ração em beneficio ou em dc

lrimento da huma-nidade . 

O homem não age como pensa mas como sente, e basta isto para reformar to· 

dos estes velhos preconceitos. 
O ~eu ponto d-e v ista é este : apre nda quem quizer, pelo methodo que ent n

der, com o len te que lh e ap1·ouver, com tanto q ue saiba. Acceita o exam e parcellado 

[L fa lta de urn n1eio mais proprio. 

Se é verdade que no exame parcella do pôde faze r bom exame qu em sou ber 

bem um ponto, com maior facilidade a •sorte pôde vir no 1·egimen seriado; os pon

tos pôtll~m s er dados de a nte mão. 
·Conte~ta que no exame parcellado o exame seja um bilh ete de loter ia, em

!JO!g·ando uma hella quantia se elle fôr p1·emiado, ou tendo a rPprovação se fõr 

branco. 
Se o fac to se désse tanto poderia ser -em um como em outro r egimen. Além 

õe tudo são es es mesmos professores que f unccionam nos exames parcellados os 

que devem figurar nos exames seriados . 
A s ua opinião é pela plena libe rdade de ensi no e pe la moralidade· do pessoal. 

Conced:~m - se os dous ·systemas de educação; desde que o estu da nte se instrua f> 

r]ua.nto basta pa r a ser approvaclo. 
Além disso h a uma cons· quencia n eg·ativa do exame seriado. 1"<::' rliffici llmo 

que todos quantos pr ecisam es tudar pos-sam sujeitar-se ao rigor da frequencia 

ct as a ulas, ao computo preciso de anno, não tendo recursos pa1·a faz.er face a essa 

d ifficul<'lade . 
Votaria e vola a favor do projecto do !Ilustre Deputado por 1\Iinas; e diz com 

loda a f 1·anqueza, qu e, quantas vezes apparecerem nesta casa projectos concedendo 

<>'X am es pa,·cellauos, ta n tas yezes dará o seu voto favoravel. (M1oilo bem,· m ·ttito 

h em .) 
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Nlnguem mais pedindo a palavra, são successivamente encerrados em 2• dis

cussão os arts. 1• e 2• do projecto n. 3 A, de 190 , ficando adiada a votação até 

que a Commis~ão dê pare er sobre as emench1s offerecidas. 

"10: SÃO DE 3 DE ffiTE;\lBRO 

Parece•· so1n·e as emendas offerecidas na 2• disc·ussão do ?Jrojccto 11. 3, c~esle anno, 

qnc m1tol"i•a o Prcside11te da Re1mblica a concede?" no co1Tente m1.no uma se

gm!Cla é11oca de e:rames a todos os estudantes de p?·ella?"atol"ios, ab1"in<lo pm·a 

isso o nece.•sm·io credito. 

A' Com missão de Finanças fo•·am presentes as emendas offe1·ecidas peiÔ Sr. 

D pulado .-Hfonso Costa ao projecto a utorizando uma segunda época de exames a 

todos os estuda ntes de preparatorios ou ao substitutivo da Commissão de In tru· 

eção Publica, limitando a concessão aos estudantes que tiverem, pelo menos, cinco 

npprOYãc;ões nas materias exigidas pa1·a a mab·icula nos cursos superiores da 

Republica. 

Uma das referidas emendas manda supprimir do art. 1• do projecto ou elo 

~ubslituth·o a palavras ·'abrindo o necessario credito'' accrescen tar o seguinte : 

"O Governo abJ·iJ·á o credito de 50:000$ para as clespezas necessarias 

aos exames CJUe se autorizam nesta lei e pagamento das gratificaçõe a 
examinado f"('S. ·· 

E:nbora não possa a Commissão calcular em quanto importarão taes despe

zas, que serão maiores ou menores. conforme a pfeferencia que a Catnara -der ao 

projecto ou ao substitutivo, todavia, consid rando que no orçamento vigente a 

verba pm·a as despezas com os exames de preparatorios e expedie nte dos ele ma

dUJ·eza ~ de 35 :300$, par~ndo, portanto, que o credito cuja abertura se autoriza 

Hão excederá de 50 :000$, ê a mesma Commissão de parecer que a emenda pôde 

8er a.p!)rOYada con1 a seguinle modificação: onde s diz "o Governo abrirá o cre

Jllto de 50 :OÓO$ •·. <liga-se: o Governo ficarA au torizado a abrir o credito até á 

quantia ele 50 :000$000 . 

Qu~nto á outra emenda, que determina que cada examinador terá como gra

tificação a quantia ele 10$ diariamente, paga pelo Governo da União, a ommi -

são acceita a pJ·imeiJ·a part , que r duz a cliaria de cada examinador á metade. 

l~s5a <l:,lJ"ia é actulmente de 20$, e com reducção proposta na primeira parte da 

emenda haverá oeeonomia ele metade dessa despeza para os cofres publicos. 

Com ref rencla, porém, á segunda pa.rte da emenda, determinando que as 

uespezDs cvrram por conta dos cofres da União, a Commissão nega U1e o seu a -

sentimento, visto como só nesta Capital essas despezas são pagas pelo Governo 

Felleral. conendo ella nos Estados por conta dos respectivos cofres. 



- 493 ---1 

a'n. das Commissões, 4 de Setembro d lHO . - .b'rcmcisco Veiga, presidente. 

Julio <lc Jlello, relator. - José Eu~ebio. Leov,igilclo Filguei>·a. - Galeão 

Cm·v<tllwl. - Sc•·uio aboia. - 'ubino Bcw,-oso Jtmio1·, vencido por . e1· contrado ao 

proj<>c:to. - Eloy ele Sot~~a. - Home>·p Baptista . vencido por ter sido contra1·io ao 

Jli'Oj<'<'ln, 

Emencla.s cr. que se ,·efere o }Jco·eccr SHJH·a 

Accr~sc~n Le-se: 

_\,. L\ cenificado d app,·o,·ação nos exam s finaes de qualquer materia 

da" que compõem os annos ou séries do Gymnasio ).!acionai ou collegios equipa

rados, aqui e nos Estados, officiaes ou particulares, não dá direito á inscrir1ção 

para os exames de que t r ata esta lei. 

Sa!a das essões, 26 de Agosto de 190 . - Affonso Costa. 

_<\o art. 1° Supprimam-se as palavJ·as: ab,·inclo o necessario crcclito. 

Acc:·e>;c:~>nte se onde conYi<>r: 

Art. U UoYerno abrirá o c1·edito de 50 :000$, pa1·a as despezas necessarias 

aos ~xaincs que se autorizam nesta lei e pagamento de gratificação a examina

doJ·es. 

Sala daH Hes~ões, 26 de Agosto de 1908. - ~l/fonso Gost<t. 

Ful " :;ou conlra1·io á nov<t época de exames parcellados, escandalosissimo 

systema que, abolido pela legislação vigente, ainda ·e pratica todos os annos pela 

condescend<>ncia do Congresso Xacional. Agora, a julgar pelo resultado da 1" vo

tnção dt·~te Jll'ojecto, terernos nova época elos refeJ~idos exames, noYa occasião 

para apreciar. o observador imparcial. con1o se prepuratn exames nesta terr·a e 

como . c. pro\·am competencias e habilitaçõe . 

Con<·edida a nova época, o exames serão pJ·estados ele accõrdo com as instru

c~ôes d{ ~3 <11' XO\' mbro de 1901, decreto n. 4.247, que no seu a1·L. 2u manda con

ceder a cada examinador a gratificação de 10$ di;~rios. Até hoje nos EstadoR essa 

g-ralifi~a<;ão tem ido paga pelos governos estaduaes, o que não ê absolutamente 

justo porque cada in~c 1·ipção de estudante custa 5 500 em sello f<>c1eral. 

rara saJlar essa anomalia Hptesenlo esta emenda: 

Onde com·ier : 

" :\rl. Cada examinador J'E'Ceberá como gratifica<;ão a quantia de 10 OliO, 

diariamente. paga pelo Go\':rno da Uniiio .. , 

Rio. 26 de Agosto de 190 . - ~l/fon.so Costa. 

O fa\'OJ' da presente lei é extensivo aos alumnos dos estabelecimentos federaes 

de ensino st>Nmdario aos que lhes forem por lei equiparados, quanto aos exames 

finaes. que. para este <>ffe i lo. quivalerão a preparatol'ios realizados no regimen 

dos xames parcella<los. 

ala clcts essões. 21 de Agosto de 190 . - Castro Pinto. Lindolpllo 

X a ·"''úio r! e 15 dP • 'cteJl!b>·o ê, sem debate, encerrada a di~cussão do pare~er. 
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];;, 'SÃO DE 24 DE SETE)!BRO 

O Sr. Manoel Fulgencio (para encaminhar a votação): -A !Ilustrada 
<'ommi•são de lnsu·ucção Publica, embora tenha achado justa e equitaliva a 

eonc ssão de uma segunda época de exames aos estudantes de preparatorios, 

apresentou entretanto um substitutivo restringlndo esse favor sómente áquelles 

estudantes que tivessem sido approvados pelo menos em cinco das mnt"t·ias exi

gidas para a matricula aos cursos superiores. 

'ão acha razoavel esta restricção. 

Descle que a propria Commissão t·econhece que estamos aindR no dominio da 

!ei n. 307, de 26 de D ezembro de 1 94. que permitte faze t·em parcelladamente seus 

exames todos aquelles esludant s que tivessem sido approvados, pelo menos, em 
uma rnateria, não é justo que se prive do favor da lei que agora ,·amos votar 

aquellen moços que jâ. foram npprovados em uma até quatro das materia" exig-ida~ 

pat·a os cursos uperiot·es. 

Accresce que para a matricula nos exantes ele pharmacia e odontologia, são 

necessarios de cincoa a sele malerias sómente, e será uma clamorosa injustiça 

olJrigar-se os moços que já t 0 m de um até ctuatro exames a cu rsarem o li-ymnasio 

Naciom~ l com gr al)de perd>t de tempo e enormes despezas. 

Re,1uet·endo. portanto, preferencia na votação para o seu pr·ojecto, que é mais 

amplo, cspeJ·a que a Can1ara, approve o seu requerimento, pralic,ando a.,ssin1 un1 

acto de inteira justiça. (.lluilo bem_) 

O Sr. Affonso Costa (pw·a e11caminha1· a votaçcio) diz qu" a.·ha eer 

cxcusatltJ dizer ã. Cam a ra que é contrar·io. tanto ao projecto do honrado Depu tado 

por 1\finas, que conced uma segunda época de exames a todo e qualquer estudan

l , l nhn ou não obtido appt·ovação. como ao s ubstitutivo da Commissão, que só 

concede este faYor áquelles estudantes qu,e th·erem sido approvados, pPio menos, 
em cinco ma terias_ 

E' tempo de acabarmos om stes exames [larcellados, com este abu~o. com 

este simulacro de exames. ( N eco apoiaclos.) 

l\Ias, se a Camat·a entende, por equida cl e. tue deve conceder ainda uma se
gunda época de exames, faça-o só âquelles que já tiverem iniciado seus estudos 

por· este regimen. 

Xt>~las condições, pen ·a que a amar·a de,-e votar contra a prefer-encia reque
ricla p<>lo nobre Deputado_ (.Vcro apoiados_) 

O Sr. Presidente : - O r·- D pulado )Janoel Fulgencio ro:quer prefe
r.:-ncin pat-a a votação do. seu projeclo concedendo. no corrente anno. uma St'~unda 

época ele exames a lodos os estudantes d preparatorios. ao passo que o Rubsti

lulivo apr·esentndo pela ommissão de Jnstrucção Publica. propõe que e autorize 

c Poder Executivo a conceder uma segunda época de exames aos estuda tes de 

prcpar:~torios que tenham sido Rpprovados. pelo menos. em cinco das materias 

exigida::; para a matricula no cuz· o superior . 

,·o:r pOr a votos a preferencia requerida pelo nobre Deputa elo. 
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Us senho t·es que a concedem queiram levantar-se. (Pausa.) 

Não foi concedida; dou como rejeitado o requerimento de preferencia, tendo 
1 eun ido 24 votos a esq uerda e 23 a direita. 

NestHs condições, vou pôr a votos. o substitutivo da Commissão de Instrucção 
rubl lca. a que já me r eferi. 

O Sr . . Passos Miranda (pant encaminha?· a votaçüo): - Sr. Presi
dente, bem vê V. Ex . que estou na obrigação de dizer a lgumas palavras para 

t'Jlucidar o voto ela Cama•ra, que, sobre este assumpto, como em todos os mais, ha 
<i e ser ponderado e sensato. 

Hd. urna lei datada de 26 de Dezembro de 1904, que prorogou por mais quatro 

annos a nefasta a noma lia da du a lidade do t-.egimen de madureza com o r egirnen 
fundamP.n te a n tagon i co, dos exames parcellados. 

Pela. citada lei, esses exames têm um prazo que; salvo reforma no kalenda

rio, de que não ha ai nde"L conhecimento generalisa,do no mundo cu lto, termina a 26 
de Dezcm!Jro do corrente anno . 

Dentro deste prazo, ai nda não esgotado, o i !lustre Deputado por Minas, o St·. 
Manoel Fulgencio. so licitou, no projecto por elle a presentado, que fosse concedida, 

este anno, como en1 annos anteriores, uma segunda época, uma época -extraorcli
•1aria. pa ra q ue esses exames pudessem ser prestados, a lém da época que se deu 
em Janeiro passado. 

A Comm issão, attendendo a que tal época extraordinaria tem sido sempre 

concedida pelo Congresso, considerando que a época solicitada será a ultima, por

que va.i coincidir com os dias finaes. da lei citada e quet-.endo reparar, de certo 

modo, a s ituação de injustiça q~e existe actualmente entre os estudantes de pre

paratorios - aos. quaes a lei de 1904 precipuamente entendeu, beneficiar - e os 

a lumnos do curso seriado que, dispensados do exame de madureza, têm por valido, 

para as escolas superiores os exames chamados finaes, achou de bom aviso an· 
mlir ao pensamento do projecto, atirando, segun qo já me expressei. um esguiob~ 

de piedade na gafei ra agon izante dos exames parcellados . 

l';'iín ha, dentro da lei vigente, innovação de especie alguma no que preten:le o 

projecto do nobre Deputado; ha, todavia, uma innovação, e esta positiva, no sub

~titutivo da Commissão. 

Póde haver n elle um certo rigor, mas não ha a menor dóse de arbitrio: 

porque a lei de 190! permitte q ue só possam fazer exames parcellados os estL•· 

dantes que tiverem, pelo menos, um preparatorio. Ora, aquelles que, na.quell·! 

época, tinham um exame apenas, deviam ter dous, em 1905, tres, em 1906, quatro, 

em 1907 e cinco, em 1908, na época ordinaria do pdncipío do anno. 

Salvo favor, que se me afigura conaemnavel, concedido ãoquelles que fossem, 

durante quatro annos, negligentes ou desidiosos no cumprimento de seus deveres 

escolares, espero que a a ugusta assembléa votarii pelo substitutivo da Commissão 

que não traz prejuízo maior para a infeliz causa da instrucção, antes constitue, 

pela restricção que offerece, um passo avante para a vigencia unica e formal 
do exame de madureza. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem,· muito bem.) 
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O Sr. E sme raldino Bandeira (pela ontem) senl -se forçado a dar o 
~eu valo ao subslilulivo da ommissão. simpl smenle pelo facto de ter sidn r~

j eilado o proj cto, a seu ver, justo, do eminente Deputado por Minas, que cun

cedla prorogação do prazo a Lodo e rtualquer estudante de preparalorius ]l!l.r'L 

que pudesse fazer seus exames pelo syslema parcellaclo. 

Confessa á Cama1·a que o crilerio do n. 5, para poder o estudante /i> Ler o 

l'avot· ele fazer exames pelo systema parcellado, não Ih conven ·eu . 

.Pensa que, si se concede ao que tem inca p•·eparalorlos a I'Hculchul~ rld 

concluir seus sludos pelo systema parcellado, não ha motivo para que não se 

a conceda igualmente ao que tem tres e dous. (/I paTtes.) 

O illustre Deputado procurou defl'ontar a argumentação de que este n. :; 

não assentava sinão no a rbil!·io; alg·uma razão ele boa logica devia te•· ace;cn

luado esta determinação. O•·a. a razão apresentada pelo illustre collega. do es

tudante fazer um exame por anno, não o convence, porque e lle podia l~r fcil 

um ao tempo em que se penniltiam os estudos p lo syst ma parcell<tdo, e fie u· 

neste um . (AJ)m·tes.) 

Si esta lei que se vae votar é para ap•·uvellar aos qu<>, ao tempo da pro

rogação, tinham um preparalorio, bem se vê que estes podem ficar m um. como 

outros em dous e outros em tres. 

Ma . como não vê absolutamente prejuízo em se aclmitlir os dous srstem::t'i 

parallelos, e como já empenhou sua palavra de votar pelo projecto do Sr. Mano I 

Fulgencio, tantas vezes quantas fôr apresentado, como não tem m edo da pécha cl~ 

proteclor ela ignorancia nacional, 01110 pis ale>·. na falta d<> causa melhor, va~ 

votar 11elo suhslitullvo, explicando o seu voto pelas palav•·as qu' deixa pro(•'· 

riillls. 

F'111 seguida é posta a votos e ap;:>rovado 111 2• discussão o seg·uinte subsli· 

tutivo da ommissão ao pn>jecto n. 3. de 190 , sah·o ns emendas: 

,'l'. 3 A - 1908. 

O Congresso Nacional r eson•e: 

1\ rl. 1." i ~' o Presiclenl da l epuhlica autol'izaclo a conceder no l'Orren êe 

anno uma segunda época de exa111 s aos estudantes ele preparatorios que ti

verem, pelo menos, cinco approvaç;ões nas materias ex igidas pa•·a a matrlcul:• 

nos cursos superi01-es ela Republica, abrindo o necessa1·io red ito. 

§ 1.° Finda esta época, estarão extinctos os exames parcellados, mantido o 

exame ele madureza eq uipa•·ado no Codi!!;o de Ensino respeitada a lei n. 1.531. 

elas que compõem os annos ou séries do Gymna io Nacional ou colleg-ios equi· 

1<1' consid ' t·aclo prej.udicado o proj elo n. 3. de 1908. offer0cid<l p~Io S1·. 

:11anoel Fui!!; ncio. 

I•J' annunciada a votação das emendas constantes do impr sso n. 3 ll. de 190 

IôJ' annunciacla a votação da se!!;uinte emenda d<l 1·. Affonso osta: 

Accrescente-se: 

Art. O ce•·tificado de apprO\':tçào nos exames finaes dt' qualquer materi 

rl0 1 ií cl<' ouluhro df' 1906. 
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parados. aqui e nos l':stados, officiaes ou particulares, não dá direito â in$CI'ip~:io 

pa•· os "-am • de que trata esta lei. 

O Sr. Affonso Costa (pc/11 onlt'lll) acha conyenicnte explicar a ra?.ãu 

de ser desta emenda . 

. A Con1missão. pela volação que at•aba de realizar. de1nonstrou qu\.1 quer, 

de uma v z pot· toclas, acaba•· com o regimen parcellado. Si nós permltlirmo · 

que provem a prestação de exames parcellados us certi(icados de exames gy

mnaslaes, n unca mais acabat·emos com os mesmos exames parcellados. 

Foi po•· este motl\·o que apt·esentou a emenda para a <JU!tl pede o \'Oto rla 

Camara. 

Posta á votos é rejeitada a referida menda . 

.8' rejeitada a emenda do mesmo r. Deputado mandando supprimir as pa

lavras do art. 1°, "abrindo o necessario credito". 

E' approvada a seguinte em nda do •·· Affonso Costa: 

Accrescen te-s onde conviet· : 

"Art. Go,•erno abrir<í o cr dito ele 50 :000$ para as clespezas necessarla; 

aos exam s que se autorizam nesta I i e pag·amento de gratificação a exam.

nacloresn. 

B' lamb 'm approvada a seguinte modifica~ão da ommissão á emenda 

acima, onde se diz: o Governo abrh·á o credito d 50 :000$, diga-se: ·•o GoYern·) 

fica autorizado a abrir o credito até a quantia de 50 :000$000. ·• 

E' annunciada a votação ela seguinte menda do Sr. Affonso Costa: 

Onde convier: 

"Art. ada examinador reC'eb 'rá. como gratificação a quantia de 111$, dili-

riamente, paga pelo Go,·erno da 1'nião. ·· 

Posta a votos. por partes, esta emenda, é a me ·ma appro,·ada até a pala\•ra 

clíar·ialltClltc, ·endo rejeitada a parte final. 

E' annunciacla a votação da s guinte mencla d"s Srs. Castro J lnto e J,ln
tlolpho Camara. 

"O favor da presente lei é exlensh·o aos aiumnos dos e;;tabeleclmentos fc· 

dentes de ensino secundario aos <tue lhes forem por lei equiparados. quant;> 

aos exames finaes qu . para este effeito, equh·alerão a preparatorios realizados 

110 regimen dos exames parcellados. ·· 

O Sr. Lindolpho Carnal a (JJC/(1 orrlPm) pensa que. c'"" a rej~ição da 

menda do r. AJ'fnnso C'osta, fica esta prt>judicada, podendo, por consequenciJ., 

ser retirada. 

o r. ffonso Costa (/> In ol'clr m), entende que a emenda não est'< 

prpjudicada. Queria evitar uma interpretação má. 

i e lia fôr approvada é que eslal'-''Í, ele uma vez por todas, .-nra lzado o s~·b 

tema parceliado; si a Camara votar esta emenda; si ficar conRignado rtuc os 

exames do curso I!'Ymna.Eial val~n1 con1o xarnE'~ d~ preparatorios, nunca nu\iH 
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acabaremos com o systé!ma de exames parcellados (apa.·tes) porque amanhã a 

benevolencia da Camara (continunm os partes; SOCfm os tym1wnos) cobrirá outra 

vez com o seu véo os estudantes que apresentarem certidão de que foram ap

provados no curso gym nasial. 

Ora, si a Camara votou uma reforma abolindo o regim~n parcellado, nã.J 

pÔde approvar a emenda elo no!Jre Deputado porque, importa em restabelecei-o. 

(A.tJarws.) 

A Camara está neste dilemma: ou quer o regimen seriado, com o exama 

de madureza, ou quer a volta aos exames parcellados e, nesse caso, approvar;í. 

a emenda. 

São estas as consid·~rações c1ue tenho a fazer. 

O Sr. Jorge de Moraes (pela onlem) acha que com o procedimento qu~ 
a Camara teve ha pouco, deve ser approvacla a emenda. A Camara achou que 

esses estudantes pr·imores, que só fizeram um preparatorio por anno, devem 

mer cer o favor da Camara. 

Por isso vota a favo r· de la emenda. 

O Sr. Passos M ·iranda (1Ja?·a enc«minhn•· a votação): - Sr. Presidente, 
a Camara, acceitando o substitutivo da ommissão, manifesta-se actualmente 

pelo exame de madureza; quanto aos agouros de prorogação futura dos exames 

parcellados, a Camara vindoura, si annuir nella, responderá deante do pai?. 

pelas graves responsabilidades que decorrer do seu procedimento. No momento 

a Commissão afasta ele si taes responsabilidades por fôrma completa. 

Importa, todavia, ponderar qu~ na fôrma das disposições geraes do regula

mento elo Gymnasio os exames finaes ão validos para as escolas superiore<>, 

sobretudo para aquel les que seguem o curso appe!lidado de propedeutico ou 

facultativo. Si é lei vigente, para não haver surprezas aos que nella se fiaram 

pócle-se aclmittir a emenda, ou a n tes a redundancia pendente de votação, com .. 

tanto que seja !la acceita e interpretada ele accõrdo com os termos principaes 

do substitutivo, ha pouco approvado. 

·O SR. AS JANO no NASC[MENTO: - E, 'isso 1nesmo. 

O SR. PAssos l\11RANDA: - A lei serii. executada em relação áquelles que 

tiverem cinco exames ou finaes ou parcellados, mas não em beneficio dos que 

tiverem menor numero dP. exames prestados. 

TenhJ dito. 

Em segunda, posta a votos, é approvada a referida emenda dos Srs. Castro 

Pinto e Lindolpho Carnara. 

E' o substituth·o n. 3 A, dê 1908, assim emendado, approvado em 2• dis

cussão e enviado á respectiva Commissão, para redigil-o, de accôrdo com o 

vencido. para a 3• discussão. 
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SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO 

Redacç.i.o para 3• disc·1(,SSào etó substitutivo ao Jlrojecto n. 3, deste anno, qt<e 

a1bto1·i:;;a o p,·esic!ente ela R.epublica a conceder, no con·ente anno, tmta se

Ut<Mla época de exames aos estudantes ele 1n-epat·ato1·ios que tiverem pelo 

menos cinco apvrovações nas materias exigidas para a malt•ict<le• nos c1<1·soa 

SUjJe1·io1·es da R131Jub!ica e dá o,.t,·as p1·oviclencias 

O Congresso Nacional r eso lve : 

Art. 1.• E' o President<> da Hepublica autorizado a conceder no corrente 

anno uma segunda época de exames aos estudantes de preparatorios que tiverem 

pelo menos cinco approvações nas materias exigidas para a matricula nos cursos 

super iores da Republica. 

Paragrapho unico. Finda esta época, estarão extinctos os exames parcel · . 

lados, mantido o exame de madureza consignado no codigo de ensino e respei

tada a lei n. 1.531, de 15 de outubro de 1906. 

Art. 2.• O favor da presente lei é extensivo aos alumnos dos estabelecimento·l 

federaes de ensino secundario e aos que lhes forem por lei equiparados, quantr, 

aos exames finaes, que, ,para este effeito, equivalerão a preparatorios realizados 

no regimen dos exames parcella.dos. 

Art. 3.° Cada examinador perceberá como gratificação a quantia de 10$, 

diariamente. 

Art. 4.• O Presidente da Republica fica autorizado a abrir credito até a 

quantia de 50 :000$0ÕO. 

Art. 5.• Hevogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 19 de outubro de 1908. - Joà<J Viei1·a, presidente. -

Passos ele Mimnda Filho. - José Bonifacio. - Ante1·o Botelho. - Leão Velloso 

Filho. 

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO 

O Sr. Affonso Costa: -A opinião da maioria da Camara que approvou 

o pro jecto em debate é, parece assim, contraria a novas concessões de bancas de 

exames parcellados, tanto que acceitou a emenda da Commissão de Instrucção 

Publica, limitando o favor que agora se concede, aos estudantes que tiverem 
já cinco approvações. 

O art. 2• do projecto, ahi encartado em virtude de uma emenda, burla o 

pensamento da Camara, dando, em nossa opinião, origem a novas interpretações 
Inconvenientes aos interesses do ensino. 

Os termos em que está redigido este artigo são vagos, entendendo-se habUl· 

tados para gosar d'o favor da lei tanto os que tiveram exames considerados 'ina·~ll 

nos Gymnasios officiaes, como os que os tiverem, prestados em collegios parr!· 

culares equiparados, o que nos parece um grande absurdo. 

Redacção para 
3.• discussão 

3. • discussão 
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Demais o art. 2• não tem razão de ser. 
Nos cursos gymnasiaes, tanto em co llegios officiaes, como nos particulares 

~ equiparados, apenas tres materias que são - "portugu_ez, geographia e historl:l. 

geral - não siio repetidas no 6• anno, -e assim sómente os exames destas tres 

i!isciplinas podem ser eonsiderados finaes. 
Ora, o projecto exig-e cinco approva.ções; logo o art. 2• é uma inutilidade. 

Assim proponho a sua suppressão com seguinte emenda: 

Supprima-se o a rt. 2° - Ajfosonso Costa. 

Encerramento da 
discussão 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a votação 

até que a Commissão dê parecer sobre as em-endas offerecidas. 

Parecer 
da Commissão 

lnstrucção 
Publica 

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

/'m·ece1· snb1·e emendas ojfe.·ecid(<S nn 3• cl iSC1tSSÜo (lo p1·ojecto n. 3 G, dest·~ 

anno, que a?ttodza o P1·esidente (!C< Re1mblic(t (t concede,·, 110 co'"·ente anno, 

1L1lUL seg1mda éjJOca r!e exames aos e8t1ulant e8 (!e JWejw?·atm·ios quB tive1·e1n, 

pelo menos) cinco Ct1J1J1'0VC!.ÇÕes 'Has ?natm·ias exi.giclas 1Ut1'CL a. m.a.l'J·ic'ltla. nos 

C1W8o8 supe?"im·e8 da Rejmb!ic(!. e dá 01Lh·as 2n·ovic!encias 

A Commissão ele Instrucção Publica, tendo em vista as emendas apresen

de tadas em 3' discussão do ·projccto n. 3 C. ele 1908, e depois de exame atten'o 

sobre a ultima, assim apina no tocante a esta, devendo a outra ser entregue ao 

criterio da Commissão de Finanças. 

O art. 2• do projecto que a em~nda manda suppr imir torna apenas mal> 

positiva a legislação vigente acerca ela validade dos exames finaes no Gymnaslo 

Nacional e institutos equiparados pa1·a a matricula e aclmi são nos cursos su

periores elo paiz. 

Emquanto não entrar em vig-o1· o .::~ xan1e de madureza, dispensados até ao 

fim deste anno, os exames flnaes de cada discipl ina, do 2• ao 5• anno. teem o 

mesmo valor que os exames ·ele preparatorios, pois que estes ultimas visam o 

mesmo fim, que vem a ser a matricula e a admissão aci ma mencionadas. Pelo 

m enos é o que está. no texto elo •·egul·amento elo gymnasio, disposição transi

taria i.n fine. 

Todavia, não se pôde dizer que seja redundante o a rt. 2• do projecto, um'l 

vez que elle começa pela expressão seguinte: "O favor el a presente lei é exten
sivo, etc." 

Ora, o favor da lei attinge sómente aos estudantes que tiverem, pelo · menos, 

cinco preparatorios. Portanto, o artigo cuja suppressão se pede (!(! instm· do qu~ 

se dâ. com os preparatorios, facu.lta a pre tação ele exame na época extraordi

narla que se abre apenas aos alumnos do Gymnasio e estabelecimentos equipa-
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rados qu e jâ tiverem cinco exames finaes das disciplinas estudadas no curs.l 

g-ymnasial. Dada esla innovação, ninguem dit·á que ha r edundancia. 

Não colhem os argumentos apresentados pelo a utor da emenda. Em pri

meiro Jogar, não é absurdo a lgum, pois que é de lei, que os exames finaes dos 

institutos equiparados valham tanto como os exam es finaes do Gymnasio ).'a. 

cional. E de outro modo não comprehenderiamos o valor do termo - equiparação. 

Em segundo Jogar, ha equivoco em considerar exames fi naes tão sOmente aquelles 

que não são r epetidos no 6• anno, entre os quaes, por engano, se fa li a no d.:l 

geographia. E ' outro o criterio pedagoglco. Por exames f1naes se teem aquelle 

que são presta dos no fim do estudo de éada ili sciplina n a seriação do curso. 

Com estas considerações, a Commissão opiJ1a pela r<lj eição da emenda SUJJ

pressiva. 

Sala das Commissões, de novembro de 1908 . - João V iei•·a., v•·esidente. -
Passos ilfi•·ancLa F·ilho, relator. - L eão Ve!loso. - José Boni facio . - Antero 

Botel.ho . 

Emendas otte•·ecidas na 3• discussão do v•·ojecto n. 3 C, de 1908 

Ao a r t. 4•, in fine, accrescente-se depois das palavras "50 :000$" o seguinte: 

para despezas com o exped iente e pagamento dos examinadores. 

Sala das Sessões, 22 de· outubro de 1908 . - Affonso Costa. 

A opiniã o da maioria da Camara, que approvou o projecto em debate, é, 

parece ass im, contraria a novas concessões de ba ncas de exam es parce llados, 

tanto que aceitou a emenda da Commissão de Instruccão Publica limitando o 

favor que agora se concede aos estudán tes que tiverem já cinco a1Jp1·ovações 

O art. 2• do projecto, ahi encartado em virtude de uma em enda, burla C> 

pensamento da Camara, dando, em nossa opinião, origem a novas interpretações 

inconvenientes, aos !nter es es do ensino. 

Os lermos em que está r edigido este SJrtigo são vagos, entendendo-se h:J.

b!litados para gosar do favor da lei, tanto os que tiverem exames considerados 

finaes nos gymnasios officiaes, como os que os tiverem prestado em collegios 

particulares E)quipa rados, o que nos parece um grande absurdo. 

Demais, o art. 2• não tem r azão de ser. 

Nos cursos gymnaslaes, tanto em collegios od'ficiaes, como nos particulares 

e equLpa rados, apenas tres materias, que são - portuguez, geographia e hlstoria 

ger a l - n ão são r epeticlas no 6• anno, e assim sômente os exames destas tres 

disciplinas podem ser considerados finaes. 

Ora, o projecto exig cinco approvacões; logo, o art. 2• é uma Lo utilidade. 

Assim, proponho a s ua suppressão. 

EMENDA 

Suppr ima-se o a r t. 2• - Alfonso Oosta. 
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S@SSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

E' annuncia da a vo tação do projecto n. 3 C, de 1908, autorizando o P r c

bt den te da R epublica a conceder, no cor r ente a nno, um a segunda época de 

exames aos estuda n tes de preparatorios que tiver em pelo menos cinco appro · 

vações nas materias exigidas prur a a ma tricula nos cursos superiores el a R e

;mbllca, e cianclo outras providencias (com em endas; 3" discussão) . 

E' annunoiada a votação elas em endas constantes do impresso n . 3 D , el e 1908. 

E' a nnunciada a votação da seguinte em enda do St·. Affonso Costa: 

Ao art. 4", in fi.ne, accrescente-se depois das palavras "50 :000$" o seguintr:: 

pa r a despezas com o expecli ente e pagam nto dos examinadores. 

O Sr. Presidente: - Devo dar uma explicação á. Camara. 
A Comm issão de Instrucção Publica, em relação á prim eira das emen das 

apr esen tadas pelo Sr. Affonso Costa, entendeu que devia ser ouvida a Commissão 

de Finanças. O Sr. 1" Secretario , porém, assim nã o despachou, porque es la Com

mi ssão só é ouvida sobre as emendas, ctuando elias acarretam accr escimo d~ 

clespeza. 

O projecto consig nava a clespeza ele GO :000$, e a em end a apenas diz o 

seguinte: 

"Ao a rt. 6<>, in fine, accrescenle-se, depois das palav ras "50 :0 00 $" o seguintE'. 

para despezas com o expediente e pag·amento dos examinadores. 

Como se vê, a 'em enda não acal'l'etava ,w g mento ele despeza. 

Nestas condições, vo u submelle r· a votos a emenda ctue acabo de ler. 

Em seguida, é posta a valos e r ejeitada a r eferida em enda do Sr. Affonso 

os ta. 

E ' a nnunciada a votação ela seguinte emenda do Sr. Affonso Cosla ao 

projecto n . 3 C, ele 19 08 : 

Supprima-se o art. 2o. 

O Sr. A ffonso Co s-t a : - P eço a pa lavra peta ordem. 

O Sr. Presid e nte: - T em a palavra o nobre De.putado. 

O Sr. Affonso Cos•ta ( pel<• o>·<!em) : - Sr. Presiden t-e, a Cama ra m cl 
desculpa r.ã si mais uma vez venh o occupar sua attenção sobr·e a em enda qu e 
se vae votar. 

Como V. E x. c a arnar·a sAbem, o projeclo a utoriza o Governo a con ceder 

aos estud an tes de prepara lorios urna 2" época ele exam es, este a rmo ainda, cl es rl e 

que o candidato apresente ce t·lidão de ter· si do approvado em c inco exames exi
g idos para os cu rsos superiores ela R epubllca. 

Por uma em enda elo honrado Deputado pela Parahyba, es tende-se este favo~ 

aos estuda ntes dos cursos gymna•iaes, isto é, permitte.se que os estudantes d? 

so anno do curso gymnasial possam fazer tambem exames parcellados. 
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A mim, que estudo com algum interesse essa,s questões, parecia que erl\ 

escusalla esta disposição, porque não é crivei que o estudante, que chegou ao 

5• anno do cur so gymnasial. qu ira n•bandonal-o para concluir pelo regime!' 

dos exames parcellados. Os interessados, porém, procuraram as columnas d•J 

Jo1'na! do Comme>·cio e a honrada ommissão de Instrucção Publica entende•t 

que cu não linha razão. 

Nestas condições, p ço a retirada da emenda. 

O Sr. Presi·dente : - O Sr. Affonso Costa requer a retirada da su .. 

emenda. 

Consultada a Camara, é concedida a reti rada da referida emenda. 

Em seguida, é posto a votos e approvado em 3• discussão e enviado á Com

missão de Redacção o seguinte projecto n. 3 C. de 1908. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• !TI' o Presidente da Republica auto r izado a conceder, no correntA 

anno, uma segunda época d exame aos ~studantes de preparatorlos que tlvere•'!1 

pelo menos cinco approvações nas materias exigidas para a matricula nos cursos 

superiores da Republica. 

Paragrapho unico. Finda esta época, estat·ão extinctos os exames parcel · 

lados, mantido o exame de madureza consignado no Codigo de Ensino e respei-

tada a lei n. 1.531. cl ] 5 de outubro de 1906 . 

Art. 2.• O favor da presente le i é 'extensivo aos alumnos dos estabelec:

mentos federaes de ensino secundaria e aos que lhes forem por lei equiparados, 

quanto aos exames finaes. que, para este effeito, equivalerão a preparélto!'ios 

realizados no reglmen dos exam s parcellados. 

Ar t. 3.° Cada examinador percebet·á como gratlricaç·ã o a quantia de 10$, 

diar iamen te. 

Art. 4.• O Presidente da Republica fica autorizado a abrir credito até a 

auantla de 50 :000$000. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 

SESSÃO DE 19 DE NOVEl\>lBRO 

Redacção fina! elo .mbstilulivo ao pmjrcto n. 3, deste an?IO, qtt,c autol'iza o P?·e

sicle?lte de~ Re7mblioa a aonoed.e?·, no em-rente anno, mna sernmcln época 

d.e exames aos es tudcmtes de 1n· 7Jan•to1·ios qt~e tivm·em pelo menos cinco 

"P1Jrovações nas mate1•ias exigitlas prwa a mMl'icnla nos c1~1·sos supe>'io1·es 

de< Rep?tbHca e dó 01lf?·as 1n·ovidencias 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• E' o Presidente ela R epublica autor izado a conceder no corrente 

~tnno uma segunda época cl~ E'xames aos estudantes de preparatorios que tiverem 
Redacção fin~l 
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Pelo menos cinco approvações nas materla exigi das para a matricu la nos curso~ 

sup dores da Republica. 

ParagTapho uni co. Finda esta época. estarão extinctos os exames parcel

lados. mantido o exame de madureza consignado no codigo de ensino e respei 

tada a lei n. 1. 531. de 15 de outubro de 1906. 

Art. 2." O favor da presente lei é extensivo aos alumnos dos estabelecime-:tos 

federaes de ensino secundaria e aos que lhes fo r em por lei equipar a1os, qu"lnto 

aos exames finaes, que, para estes effeitos, equivalerão a preparatorlos re1.li

zados no regimen dos exames parcellados. 

Art. 3 .• Cada examinador perceberá como gratificação a quanlia de 10 , 

diariamente. 

Art. 4 .• O Presidente da Republica fica autorizado a abrir credito até •t 

quantiH. de 50 :000$000. 

AJ•t. 5." Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da~ Commissões. 1 de novembro de 1908. - Gouça.l o Souto. - Dueuo 

ele Pah·a. - Clwistiano B1·a.zil. - Cast1·o Pinto. 

E' approvada a redacção, e o prc>jecto enviado ao Senado. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 30 DE ='IOVEMBRO 

A' ComJ;llissão de Instrucc;ão Publica foi pr sente, para dar parecer, a pro

posição da Camara dos Deputado n. 177, de 1908 , que autoriza o Governo a da 

conceder, no corrente anno. uma "eguncla época ele exames aos estudantes de 

preparatorios ctue tiverem. pelo menos, ciPco approvacões elas materias exigida!! 

para a matricula nos cursos superiores da Republica. 

A Commissão é de parecer que seja a]l!1rOVada a ~eferida proposição. 

Sala das Commissões. 28 de novembro de 1908. - Vi•·gilio Damazio, presi

dente. - Al/!·eclo Ellis, relator. - Seue!'ino Viei•·a. vencido. 

SESSÃO DE 2 DE DE~EMBRO 

O Sr. Severino Vieira c•): - Sr. President-e. não venho esforçar-m~ 
pc!o mallogro da proposição em debate. 

L imitei-me a varrer a minha testada, assignando vencido o parecer da 

Com.missão, porque de modo algum concorreria pa•·a C!Ue fosse concedida i\ 

nossa mocidade, ex.bibir por favor os seus titu los de capacidade á matricula 

em um curso s uperior . 

Kão concederia esse favor, porque acho que quanto mais reaes. quanto ma!s 

rompJeta f<>rem as provas de habilitações dos que desejam alcancar um dl

!lioma para exe~cerem a medicina, para professarem o direito, para seguirem a 

carrei1·a ela engenhar ia ou qualquer outra profissão liberal; quanto mais babi

litaçiies exhiblrP.m, tanto maiores serão as garantias em prol do seu futuro e 

lambem em heneficio do progresso e do engrandecimento da patria. 

Basta consignar 11u e. esquecendo tudo isto, é o proprio projecto de lei em 

debate que r~conhece que é um favor que se quer conceder lt mocidade de taz~r 

ainda uma vez ~xames parcellados para a admis ão á matricu la em curso su 
perior. 

YPrdade é. Sr. Presidente, que o projecto con igna que esta será a ultima 

concessão em relação a esses exames parcellad9 ; mas, nOs jã e tamos tão 

acostumac1os a assisti r á ultima concessão, que é licito receiar de que este 

( • ) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Parece r 
Commissão c 
lnstrucção 

Publica 

2.• d iscussão 
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mão veso se r epita, emquanto grande numero de Deputados e Senadores tiverem 

filhos a quem aproveite o favor concedido pelo proj cto ou constantes de pro

iectos de igua l natureza. 

Eu achava mesmo, Sr. Presidente, Que talvez fosse melhor, pa1·a acabar 

':!Om tudo isto, uma vez que não se tem a intuição exacta e verdadeira do q•le 

sej a a instrucção da mocidade, que se ela borasse uma lei permittindo que todo o 

cidadão bras il eiro que souber ler e escr eve r tenha um diploma scientifico á su o. 

escolha. 

O SR. MANOEL DUARTE: - O m elhor seria acabar com a madureza. 

O SR. SEVERINO VIEIRA: - Não; o melhor será conceder-se diploma a quem 

o solicl tar. 

S ej a como fõr, Sr. Presidente, não ê m eu intuito embaraçar a passagem 

trlumphal deste projecto, que procura perder mais isto com muitas outras cousas 

que já estão perdidas. e ciue jazerão assim atê que a Providencia faça re

nascei-as das proprias ruinas em que dia a dia se precipita a nossa sociedade. 

Mas, em todo o caso. no meio de todo esse descalabro, seja-me permittido 

procurar salvar a metade do perdido, e: é nesse intuito que vou mandar á Mes'l. 

uma em enda ã proposle,:ão, aguardando-me para apontar as lacunas e as falhaJ 

CLU ella contém, depo is de voltar !L discussão acompanhada do parecer da Com

missão respectiva. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda: 

Accrescente-se ondP convier o segmnte: 

Artigo additivo - Os exames pen11ittidQS pela .presente lei serão prestados 

nerante commi ·sões- exam inadoras nomeadas pelas congregacões dos estabele

cimentos do ensino superio•· em que se pretender matricular o examinando. senilo 

a inscripção para o exam e r equerida a o respectivo d irector. 

S . R. Em 2 de dezembro de 1908. - Sevm·ino V ·iei•·a . 

O Sr. Alfredo Ellis: - Sr. Presidente, tendo sido relator do parece. 

sobre o projec to em discussão . antes de da r as principaes r a zões qu e me le

varam a fo rmulai-o. devo declarar que estou de accôrdo com a emenda du Jm,u 
illustre collega. 

::-lão desconhe<;n a gravidade da ~ituação actual--em relação a ensino que em 

poucas palavras - não pôde ser peior. 

Ha necessidade de uma reforma completa. O que temo~ absolutamente nà•J 

(: instruccão publica digna de compar ação com a de (!ualquer paiz do mundo. 

O SR. ERICO COELHO: - Estamos pouco acima da Turquia. 

O SR. ALFREDO ELLTS: - E ' lamenta vel que um paiz como 0 nosso tenha 

descurado tanto os interesses da instrucção publica. Não ha quem não reconheça a 

im periosa neces•idade de urna r eforma completa e radical 

0 SR. ERI O C:>ELHO: - Mufto b em. 

O SR. ALFREDo ELLTS : - E aproveito o ensejo de estar na tribuna ... 

0 SR. SEVERtl"O VIEIRA: - Não é só descuramento, é inversão de fins. 
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O SR. ALFREDO ELLIS: - Acceito o aparte do honrado Senador. Devo dizar 

desde já que todas as indicações officiaes teem sido completamente prejudicadas 

em contrario aos intuitos do Governo. 

SI m e fosse possivel, a qui na Camara alta do paiz, reformar a instrucção 

publlca de accôrdo com as lets que regem este gfande ramo do serviço publico. 

nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Sui.ssa, na Aliemanha e outros paizes. 

creio que não poderia prestar como brazileiro, maior serviço á minha patria. In

felizmente, porém, deante de ·dtreltos adquiridos ~ do r egimen perniciose> QUe 

até ho je é seguido, acredito que não será possivel fazer uma reforma complet'3.. 

de accôrdo com o modo de pensar dos que desejam a desofficlalização do en

sino, corno deV€ seT. 

Entretanto, temos para breve entrar em discussão o projecto substitutivo 

do honrado ·presidente da Commissão de Instrucço Publica, ao qual dei minh~. 

assignatw·a, comquanto desejasse mais radical, mais adeantaclo. Attendendo, 

po r·ém, ás c ircumstancias de momento e á ponderação que S. Ex. fez, resolv1 

acceitar essa modificação, nutrindo, porém, a esperança de breve poder com· 

pletar a rerorma. desofficializando-se completamente o ensino em nossa patria. 

O SR. ERrco COELHO: -- Mas é bom que este projecto venha á discussão, 

que não .fique dormindo na pasta da Commissão de Finanças. 

O SR. ALFREDO ELLIS: Apenas para justificar o parecer que dei a pro-

posito da concessão para uma nova epoca de exames, de accôrclo com o substi

tutivo, que apr esentado pela Commissão de Instrucção Publica e votado na 

outra Casa do Congresso, devo dizer que o fiz só por equidade com esses moços, 

que têm cinco exames e mais, como ta-mbem pela lei n. 1. 307, de 26 de Dezem

bro de 1904 , que permittia, pelo a rt. 1•, que o estuda nte que tivesse naquella epoca 

mais de uma approvação nos exames de preparatorios pudesse concluir o curso 

iniciado pelo systema parcellado, e estatuia no art. 2• que o prazo para o exer

cicio desta faculdade seria de 4 annos. 

Ora, Sr. Presidente, terminando este prazo no dia 26 de Dezembro deste 

anno. acho que não tinhamos absolutamente o direito de cohibir o desejo mani

festado por esses moços. 

Foi exclusivamente por assim pensar que acceitei o projecto conforme vciu 

da outra Casa do Congresso. O Senado em sua alta sabedori a votará de accôrdo 

com o seu modo de pensar a r espeito. (Mttito bem; m1•ito bem.) 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte emenda: 

Accr escen te-se onde convier: 

Art. A disposição da presente lei é extensiva aos estudantes que tive-

rem exame de conjunto e cujas provas sejam equivalentes ao numero de exames 

exigi dos. 

Sala das Sessões, 2 de Dezembro de 1908. - Be1fort Vieira. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica suspensa a discussão, afim de ser 

a emenda submettida ao estudo da Com missão de lnstrucção Publica. ( •) 

( •) A proposiç! o volta a debate a requerimento elo Sr. A. Azereclo. 
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SESSÃO DE 7 -DE DEZEMBRO 

O Sr. Severino Vieira explica ligeiramente a sua altitude nesta 
.}uestão, promettendo na 3• discussão dar a prova de que os preparator ianos 

não terão motivos de queixas do orador. 

Refere-se á emenda apresentada pelo Sr. Belfort Vieira tornando extensiva 

a disposição do projecto aos estudantes que têm o exame de conjunto. Parece- lhe 

não haver razão para que o Senado a rejeite. 

A emenda se justifica como meio de exclarecer o pensamento da lei, con

forme em aparte diz o autor della. E' certo isto, mas o orador duvida que o 

Senado approve, por isso que o grande empenho ê fazer passar o pro jecto como 

' 'eio da outra Casa do Congresso, sem emendas. 

Advertido pela Mesa de estar finda a hora e haver o Sr. Senador Alvaro 

Machado r equerido prorogação da hora para se discutir sobre a eleição da Para

bvba. o orador extranha que se vote prorogação para materia que ainda não 

foi dada á discussão, quando ainda se discute materia diversa. 

Depois ele fundamentar a opinião de que aquelle requerimento estava pre

judicado, o orador requereu prorogação ela hora por 10 minutos para term inar 
o seu discurso. 

Consult~do, o Senado concede a pro1·ogação solicitada. 

O orador agradece a gentileza do Senado, dando-lhe ensejo de tratar de 

lgua I genti leza feita ha dias, recusando annuir ã renuncia que fizera do cargo 

que exercia na Commissão de Instrucção, e exgota a hora nas suas considerações. 

Ninguem mais pedindo a palavra, ence!Ta-se a discussão. ficando a votação 
adiada por falta de numero. 

Na sess<io àe 8 de D ezemb?·o a proposição é a pprovada e as emendas r ejef· 
tadas. 

SESSÃO DE 9 DE DEZEMBRO 

O Sr. Severino Vieira ( * 1: - Sr. Presidente. pedi a palavra para 

pôr os pontos nos ii a este projecto e, ao mesmo tempo, para vir em auxilio 

da moralidade do ensino e do aproveital!lento dos recursos da União. 

E' sabido que o projecto em debate tem por fim, especialmente, favorecer 

.t.os estudantes ele preparatorios, exigindo umu attenuação nas provas, que elleM 

têm de exhibir, para a matricula nos cursos superiores. 

Ora, si é esse o intuito do projecto, eu me proponho a ir ao seu encontro, 

favorecendo mais amplamente a esses estudantes. 

( •) Este discurijO não foi r evisto pelo orador. 
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A emen da que tenho a honra de submetter â. consideração do Senado. corta 

a.s vazas a uns certos manejos immoraes que agora mesmo se estão faz endo 

em torno elos exames de preparatorios. 

'son informfldo de que ha pessoas, mais ou menos relacionadas com as mesas 

exam ina doras ou que fazem parte das proprias commissões de exames. que 

nessa occasião, costumam preparar alumnos mediante gravíssimas extorsões 

p~rpetrada.s contra os pat:~ e protectore~ desses estudantes. 

O alvitre que venho propõr acruba com esses Inconvenientes e economiza 

aos cofres elo Thesouro as despezas que têm de ser feitas com os exames de 

preparatorios. 

De accõ rclo com esse intuito envio â. Mesa o seguinte substitutivo (lê). 

E' lida, apoiada e poslR conjuntamente em discussão a s.,guinte emenda 

Substitua-se pela seguinte a proposição aa Camara n. 177, de 1908: 

Art. 1. o São considerados habilitados â. matricula nos estabelecimentos elo 

ensino superior: 

1. o Os estudantes de prepara to rios que tiverem, pelo menos, cinco approva

ções nas materias exigidas para a matrícula n!l!quelles estabelecimentos. 

2. o Os alumnos dos estabelecimentos federaes de ensino secundaria e dos 

que lhes são por lei equiparados, quando tiverem exames finaes, que equivalharu 

ao numero de preparatorios de' que trata este artigo Ha sua primeira part.,.' 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

S. 1t. - Em sessão de 9 de Dezembro de 1908. ·· - Severino Vieira. 

O Sr. Presidente: - Nos termos do Regimento, qualquer emenda a esta 

proposição que tev~ urgencla elo Senado, não suspende a discussão. Desde que 

haja numero o Senado se pronunciará. sobre a emenda. 

Contlnúa a discussão. 

O Sr. A. Azeredo: - Sr. Presidente, qulzera bem estar de accõrdo col'h 

o nobre Senador pela Bahia, que acaba de submetter á consideração do Senado 

um s u bstitutivo originalíssimo. 

Os intuitos do nobre Senador, ao que parece, Impugnando a proposição dl< 

Camar a, tem sido zelar pela instrucção, principalmente pela lnstrucção dos 

moços candidatos â. matricula nas escolas superiores. 

Si é . assim, não sei explicar como o honrado Senador t enha apresentado 

utn substl tutivb, a. u lt im a hor&., 11 um !Jrojecto em 3• discussão, reduzindo os 

preparatorios de 14 a 5 pa.ra que os alumnos de humanidade possam se matri

cular nos cnrsos superiores, dispondo apenas de cinco exames. 

Parece-me que o pensamento do honrado Senador é mostrar a gradação Infe

rior, r. pouco aproveitamento por parte dos al umnofl candidatos á matricula nos 

cursos superiores. 

O SR . .SEVERINo VnllRA: - E' que V. Ex. não prestou a attenção ás ligeiras 

cons iderações qu e serviram de base á emenda. 

O SR. A. AZEREDO: - Prestei, e tanto que la referir-me a ellaa. 
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O honrado Senador receia que esses alumnos, â. ultima hora, tenham de 

recorrer aos proprios professores para lhes explicar em os pontos a que tenham 

de ser submettidos afim de fazerem os exames que lhes faltam e poderem passar 

â.s escolas superiores. 

Creio que foi este o pensamento do honrado S enador. 

Mas, parece-me, Sr. Presidente, que ainda assim seria menos escandalos .. 

que esses alumnos alcançassem os exames das materias que lhes faltam, a terem 

direito, como S. Ex. pretende lhes dar, de · concorrerem â. matricula d'ls escolas 

superiores apenas com cinco preparatorios. 

O SR. SEvERINO VIEIRA: - Si é favor, faça-se-o em regra. 

O SR. A. AzEREDO: - Acredito que, vencedor o substitutivo do honrado 

Senador, não ficaria um só alumno de preparatorios porque nenhum dos pre

tendentes â. matricula nos cursos superiores, têm m enos de 8 ou 10 prepar!<.

torios. 

S. Ex. reduz esses axame sa cinco. o que quer dizer que nem mesmo aquelles 

aiumnos que neste momento não cogitam em matricular-se nas academias supe

riores ficarão fOra, porque raro será aquelle que não conte o numero de prepa

ra to rios !eitos. 

O Sn. SEVERINO VIF.ffiA: - Si se trata de um favor vamol-o fazer em regra, 

sem os inconvenientes da proposição. 

O Sn. A. AZEREDO: - Eu não sou contrario ao pensamento do honr'ldo 

Senador, quanto ao zelo que S. Ex. manifesta pela instrucção publica. 

Não sou, como já disse outro dia, partidario dos exames paroeliados 

não tenho filhos nestas condições, nem parentes - e quando submettl á consi

deração da Camara dos Deputados, de que era membro, um projecto sobre 

exames d" madureza, o primeiro que t.ppart.ccu no regimen republicano, oor!<. 

minha e de S. Ex., que commigo assignou o projecto que mereceu a approvação 

do Congresso, nós propunhamos então que se transformassem os exames parcel

lados em exames seriados, de modo que os alumnos pudessem com mais racl

lldadc passar â.s academias superiores. 

Jâ. vê, pois, o nobre Senador. jâ. vê o Senado que não estou aqui defenaendo 

ns alumnos, os estudantes que dependem de alguns exames. E até tomo um com

promisso: declaro solemnemente que é a ultima vez que voto semelhante favor. 

sendo que â.s proposições anteriormente vindas da Camara dos Deputados uà.o 

tenho dado o meu voto. 

O Sn. SKVERINO VIEIRA: - E' melhor V. Ex. não se compromettet. 

O SR. A. AzEREDO: - E' a ultima vez que . defendo uma proposiçãCJ da 

Camara nesse sentido. E por esse motivo eu pediria ao honrado Senador pela 

Bruhia quo retirasse o seu substitutivo. Parece-me mais razoavel que S. Ex., 

com as suas palavras apenas, deixe o seu protesto, nos Amtaes do Senado, para 

que mais tarde possa justificar o interesse que realmente tem pela instrueção 
publica. 

Penso que o honrado Senador pOde perfeitamente fazer isso, para que o 

projecto passt) como esta., afim de aproveitar apemts aos estudantes de prepa-
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ralorios que estão dentro ela proposição da Camara, deixando que outros, os 

de futuro, não })<lnsem mais ness~ favor, que. r ealmente, deve ser feito agora 

pela ultima vez. (Muito bem.) 

O Sr. Severino Vieira - Sr. Presidente, V. Ex. compt·ehende que tenho 

idéas, a respeito desse assumpto. que não posso renegar. 

Apresentei o substitutivo porque me parece que elle estâ. ao sabor das man> 

festações do Pode t' Legislativo no momento actual ; mas não foi sómente por 

isso e sim tambern porque penso que o substitutivo consulta as tendencias de 

favorecer, de minorar as provas, os trabalhos de estudantes de preparatorios no 

empenho de se mostrarem hrubilitados. 

O SR. A. A?.ERJ'JDO: - Elles não querem se furtar a essas provas. 

O SR. SEvERINO VIEIRA: - E tambem pa ra cortar pela raiz males muito 

graves e fazer esse favor ft·ancamente, amplamente, com toda a clareza, como 

o favor deve ser feito . 

Apresentei o substitutivo nesse sentido e não renego absolutamente as minhas 

idéas a respeito . Assim, vê o honra do Senador que, por isso, não posso relit·al-o; 

sinto não poder fazel-o e elle pertence ao Senado, que naturalmente o vae rejeitar, 

por incoherncia, que sou o primeiro a desculpar, e o ueu honrado collega me 

desculpar á. mais esta vez Bt Jtào o posso attender, como era m eu desejo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Posta a votos, f! rejeitada a emenda do Sr. Severino Vie\ra. 

Posta a votc.s, é approvada 1;1 proposiçàv. 

A respect iva proposição vai ser submettlda â. sancção. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 30 DE AG•OSTO (1909) 

Jsentu ae exam~ do ·madllt?'e>1:a us esLuc1antes '' quem Jc•ltm·c 111 s6ntente ciuus '"e
pm·ato?·i.os e qne ttssi?ll o 1·equeimm até Ma1·ço ele 1910, prestando exames 

1Je?1ante u Gymnctsio Nacionn! OI! q?~oalque?· estabelecimento a este equ~pa

rado ; com jJU.?•eoe?' e substi.tt!tivo da Com missão de Ins tnwçiio Publica 

Foi presente á Cotnmissão de Ins trucção Pubuca o projecto de lei u. 5U, 

do corrente anno, concebido nos seguin tes termos: 

O Congresso Nacional decreta: 

ATt. 1. o Os al umnos que se destinarem aos cursos superiores, a QU bm t a > 

taretu sómtute dou~ preparatorios para a respectiva matricula, flcath Isentos 

do exame em conjunto ou madureza, desde que até Março ( inclusive) de 1910, 

requeiram e prestem exames desses p1·epara.torios peran te o Gymnaslo Naciona l 

ou qua lquer estabelecimento similar equiparado. 

Art. 2. o Ao requerimento de inscripção para esses exames, juntarão' os 

alumnos certidões de approvação em todas as outras materias exigidas para a 

matricula nos cursos superiores. 

Art. 3. o São dispensados dos exames dos ditos preparatorlos os alu mnos 

que, na mate1·ia delles, como matriculados, tiverem tido pelo menos uma appn.. 

vação no curso seriado gymnasial, podendo nesse caso, com a certidão de ap pro

vação, requerer matricula nos cursos superiores. 

Art. 4. o Ficam Igualmente dispensados do exame de conjun to ou madureza 

os a lumnos do Gymnasio, ou estabelecimentos equi pa rados, que terminarem 

seus cursos seriados até Março de 1910. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 22 qe Julh(.l de 1909. - - Manoel F tt!genclo. 

A Commissão manifesta-se contra este projecto, que em these contraria 

a effeclividade da lei, que estabeleceu os exames de madureza, abolindo os da 
exames parcellados pela r eforma Benjamin Constant. 

De ha muito se vem protelando a execução desta lei, que reformou o ensino 

secundar ia em nosso paiz, sob este ou aquelle pretexto, de modo a prolonga, 

·o estado de causas q ue mantém, de maneira mais absurda, a vigencia de dous 

methodoo de ensino antagonicos, um dos quaes condemnado em Yirtude de lel. 

O Congresso em 1904 poz tet'mo a este abuso determinando que sOmente até 

1908 ser ia per mlttlda a pratica dos exames parcella.dos, isso mesmo tão sOmt>ute 

Projecto 

t 
l 

Parecer 
Commissão dt 
lnstrucção 

Pub lica 



Substitutivo 

- 514 -

a alumnos que nesta epoca jã. houvessem obtido. pelo meno uma approvução 

(lei n . 1.307, de 26 de Dezembro de 1904). 

Julga, pois, a Commissão não dever admittir, por condescendencias injusti

ficadas, outra interpretação ao dispositivo claro e conciso do decreto n. 1.307, 

11tte extinguiu definitivamente os exames de preparatorios em . 190~. Pensando, 

~ntretanto, que é necessario simplificar o curso instituído no Gymna~io Nacional, 

a Commissão off!)rece â. Camara o seguinte substitutivo: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o Os alumno~ matriculados nos cursos gymnasiaes, ofr1ciaes ou equi

parados que, com a frequencia regulamentar, forem approvados em todas as 

1nateria~ 4ue os constit uem, ficam dispensados do exame de madureza para a 

matricula nas escolas de ensino superior da Republica. 

Paragrapho unico. Os que pr<':tenderem gozar do favor acima in~ tituido, 

não poderão prestar exame das materias de mais de uma série em cada anno, 
quer se trate de institutos officiaes, quer de equiparados. 

Art. 2. o O curso gymnasial, que durará seis armas, serâ. const1tuido pelas 

seguintes ma terias, convenientemente distribuídas : 

Portuguez. 

Francez. 

lnglez, ou allemão, â escolhh do alumno 

Latim. 

Matbematica elementar. 

Physica e chimica. 

Historla Natural. 

Gêographia, especialmente a do Brasil e Cosmogr:;tphia. 

Histeria, especialmente a do Brasil. 

Desenho. 

Art. 3 . • Os exame~ de madurezt.. constaràv 

a) de provas escriptas de portuguez, f.rancez, inglez ou allem!l.D, latim. 

greg-o, mathematica, g'eog;ra<phia. e h1storia, especialmente do Brasil, logica 

e desenho 
b) de provas oraes das materias que constituem o exame escripto e mais 

physica 

I.Jra.sileira. 

chimica, histeria natural, cosmographia e litteratura portugueza e 

Art. 4. o Os candidatos. avprovados em exame de madureza pela fôrma acima 

estabelecida, receberão o diploma de bacharel em sciencias e lettras e terão 

direito â mutricula em todas as es<..olas ele ensino superior da Republica. 

Art. 5. o A disposição do artigo 1 o entrara. em vigor desde a data da 

promulgação desta lei. independente de regulamentação. 

Art. 6. o O ensino de cosmographia de que trata o art. 2° serâ. ministrado 

nó Gymnasio acionai pelo lente de geographia ou pelo que actualmente alli 

tem a seu cargo o ensino de mecanica e astronomia. 

Art. i. o O Governo, para execução desta lei, modificarâ. c. regulamento do 

Gymnasio Nacional (decreto n. 3.914, de 26 de. Janeiro de 1901) de modo a 
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dar-se a mais conveniente seria(.~ão ás 1nalerias dos diYersos annos do curso e a 

lT'aior silnplificac:ão do exame de n1adureza. 

Art . 8 ." Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 28 de Agosto tle 1909. - ,uvaro Botelho, P1·esidente. 

:Vabuco ele Go"vêa. Relator. - .4./Jonso Costet. - Tcwm·es Cavalcanti. -

José Bonif«cio . 

SESS.'-0 DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Faria Neves Sobrinho : - Quizera, Sr. Presidente, para melhor 
merece t· a bencvolencia da Camara, que fossem, não de impugnação, po1·ém ele 

applauso, as primeiras palavra~ que venho proterir neste recintt. 

Lamen to, portanto, com sinceridade, que não o sejan1, pois, nesta primeira 

discussão, destinada a apurarmos a conveniencia ou inconveniencia das mecliilas 

que nos são propostas, não têm ellas outro intuito senão o de indicar as razõe~ 

que ditam meu voto contrar io, não já sómente ao projecto ofrerecido á nossa 

cot•Sideração, pel<> venerando representante de i\linas, cujo nome respeitosa 

men te declino, o Sr. Manoel Fulgencio .. . 

0 SR. MANOEL FULGENCIO : - Agradecido a V . Ex. 

0 SR. FAR IA NEVES SOBRINHO: - ... mas ainda ao proprio substitutivo 

elaborado pela operosa e !Ilustrada Commissão de Instrucção Publica. 

A' tenacidade com que o digno representante de ;\finas tem renovado nesta 

Casa do Congresso projectos attinentes a prorogar a vigencia do regimen de 

exames parcellados, tenacidade que revela da parte de S. Ex. a convicção, senão 

da nocividade, ao menos ela improficuidade do nosso actual systema de ensino, 

a essa tenacidade rendo a devida homenagem e tanto mais a respeito quanto, 

si é cer to que não sou err. absol u to adversario deste mesmo systema, nutro, 

entretanto, duvidas muito sérias, muito fundadas, .multo ponderosas, relativa

mente á sua apr egoada efficacia, maxime attendendo-se á sua applícação ao 

nosso meio. 

Na explanação destas duvidas, porém, não vou fazer um longo, um pro

fundo estudo do problema cÍo ensino; não vou igualmente fazer uma larga disser

tação sobre todas as causas que têm concorrido para a decadencia da instru

cção secundaria entre nós ; nem apontar ent.r~ o~ melo!!> tendentes a remediar 

essa decadencia aquelles que, a meu vêr, sejam os mais efficazes. 

O projecto em discussão parece-me não offerecer esta opportunidade ctue 

melhor se daria, si, porventura, visasse elle a reforma integral e completa do 

ensino. 

UM SR. DE.PUTADO: - Muito bem. 

O SR. l~~RTÀ NEVES SoBRINHO: - Accresce que a minha incompetencla (mui

tos não apoiados) me a dverte dos r iscos de uma grande quéda, si me aventurar 
a taes al turas. 

1.' d iscussão 
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O Sn. CnACCHO CAR DOSO: - ='lão apo iado. V. Ex. é muito versado na ma

tc•·ia. 
o SR. FARJ,\ ='lEvEs SoBltiN RO: - Muito agradecido. E' bondade de V . Ex. 

Algumas ponderações que vou fazer, fal-as -hei forçado pela natureza elo 

assumpto e com o in tui to modesto de apenas justificar conceitos emittidos. e 

ainda assim, medrosa, timidamente, faliando como fallo, em ·um recinto onde 

choam as vozes de um Castro Pinto, de um P edro Moacy r, de um José Boni

(acio. de um Passos Miranda, de um Affonso Costa, de um Arthur O~lando , de 

um Teixeira Brandão, de um Barbosa Lima, nomes que pronuncio, nlLo com 

a venia im posta pelo preceito regimen tal , mas com o aca tamento, a considera

qão e o r espeito que me merecem a verdadeira competencia e o verdadeiro 

talento. (A}Joia<~os.) 

Disse eu, Sr. Presiden t~ que nutre duvida~ muito sérias ~ ponderosas, reJa

li vamen te á efficacia do nosso ·actua l systema de ens ino. 

Essas duvidas nascem , umas, da não correspo ndencia pratica á concepção 

theorica do systema; o"utras, de sua applicação ao nosso meio; e outras ainda, 

da organização, do mecanismo m ediante o qual o systema funcciona entre nós. 

Sab ido é, nem eu preciso repetir perante a Casa , que a desmoralização a 

que cheg·aram, no tempo do Imperio, os exames commummente chamados -

parceliados - desmoralização resultante. de uma parte, da preoccupação qHa al 

exclusi\·a dos pais de conquistarem os filhos, o mais rapidamente possível , a 

matricula nas escolas super iores, e, de outra parte, da acquiescencia benevola 

de lentes e professores a toda especie de solicitações e empenho havendo a té 

províncias que pareciam ter o monopolio das approvaçõs escanda losamente 

faceis, levou o espírito claro e fecundo de Benjamin Constant, a procurar da•· 

um remedio a tão deploravel estado de cousas; e então veiu a reforma que tem 

t seu nome. pel& qual fo! convertid'o o Gymnasio ::\'aciona i em estabeleci mento 

mod lo da instrucção secundaria, sendo instituído o curso seri ado e integra l, ulti

mado pelo exame de madureza, que deu o nome ao novo regimen . 

Estabelecido este, as reformas subsequentes não o feriram em sua esse ncla. 

Consagr a -o a que está em ,;igor, e que tem a data, creio, de 26 de Janeiro de 

1901. do decreto expedido pelo então Ministro da Justiça e Negocios Intel'iores, 

o S1·. Epllaeio Pessoa; respeita-o o projecto de reforma do ensino aqui di scutido 

em 1907; mutila-o, porém, o substitutivo, offerecido á consideração da Casa 

pela ommissão de Instrucção Publica, presentemente em debate. 

Dessa permanencia do actual regimen. não attingido em sua essencia pelas 

reformas que têm sido feitas po teriormente á sua decretação, parece resultar 

que está anaigada no espirilo de todos a convicção ele sua superioridade sobre 
o antigo. 

O SR. PA~sos MrnANDA: - V. E:x. accrescente: elo actual •·egimen legal; 
não o regimen de- condescendencias. 

O SR. FAHIA NEVES SOBRINHO: - Mas o actual regimen respondo ao 

aparte de V. Ex. - organizado como está, não póde impedir as condescendencias. 

Depois mostrarei a V. Ex. 
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O SR. MANOEL FULGENCIO: - E tem-se dado mais do que no tempo dos 

exames parcella.dos. 

O SR. FARIA NEVES SOBRINHO: - Parece resultar, disse eu cautelosamente: 

mas não affirmei que resulta, e isto pela simples razão de que as excepções 

abertas no actual regimen pelas medidas que aqui têm sido votadas, prolon

gando a vigencia dos exames pa~cellados, deixa· suppôr que essa convicção 

não existe. 

E, então, susp i to eu: Será que hajam influído no animo dos Srs. Deputados, 

para que tivessem decreta,do e·ssas medidas de excepção, as mesmas razões que 

suggerem ao meu espírito duvidas quanto a efficacia do systema de ensino 

e1n vigor? 

Esta~ duvidas, já disse eu, são de tres ordens. Resultam, umas, ela não 

COJT esponclencia pratica á cancepção theorica do systema; outras, ele sua appli

cação ao nosso meio. e ainda outras do mecanismo pelo qual funcciona elle 

entre nós. 

Em verdade, não ha systema que mais seduza, por sua bella e ordenada 

apparencia architectonica, elo que o do curso gymn<tsial. O estuclo seriado, pro

gressivo, das materias componentes de um curso. o ensino gradual, cada vez 

mais amplo, mais desenvolvido, mais complexo. que dessas materias vae sendo 

ministrado aos alumnos, parece. effect ivamente, ser o que melhor convém 

ãs intelligencias que igualmente se vão desenvolvendo. E' racional, é logico; 

mas é theorico. Na praticR., parece-me, a mim, as cousas não se passam com 

tamanha faciliclnde,; surgem difficuldacles que e.xigem muita ponderação e muito 

estudo. 

Em primeiro logar. não julguemos da alma das crianças por nossas almas 

de homens. Não obedece ao mesmo processo intellectual a acquisição ele um 

conhecimento. num homem e numa criança. Na criança, quasi nunca é o racio

cínio que a conduz ao conhecimento, é a intuição. A criança vê, observa o facto 

e adquire a noção que o f acto evidencia, mas não o facto em si. elo modo ma

terial pelo qual o facto se opera, não do porquê, ela causa elo facto, elas rcla

rões que o podem ligar a outro facto. Só mais tarde, com o desenvolvimento das 

faculclacles intellectivas é que essas relações são percebidas por seu entendimento. 

E note-se. tão profunda é a impressão deixada no espírito infantil pela primeira 

noção adquirida, que mais tarde, já na idade adulta, si se apercebe de que essa 

primeira noção é falsa, quasi sempre, no primeiro momento, é essa noção falsa 

que lhe acode ao espírito, e carece de esforço intellectual. para repellil-a P 

substituil - a pela verdadeira, que posteriormente adquiriu. 

Assim, pois, parece resultar dessd. obse:rYação psychologica a seguinte con

clusão: a seriação estabelecida no curso gymnasial, em virtude dos nexos, das 

relações, que as disciplinas têm entre si, para o cerebro infantil é como se fõra 

inexistente. 

Nós, adultos, em razão do nosso desenvolvimento intellectual, percebemos 

essas relações, esses nexos,· a criança, não. 

Depois, ha ainda a considerar a organização cerebral, as tendencias intel

lectuaes dos alumnos. Ha os intelligentes, ha os medíocres, ha os faltos de 
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intelligencia, ha os atten tos e os desattentos, ha os cerebros precocemente clesen

,·olvidos, claros, abertos, facilmente assimi l aclor es elas noções que lhes são com

municadas; ha os tardios, os demorados em aprenclel-as, cl i fficeis no r etel -as 

L' const:rval-as; ha os acctssiveis, os inaccessiveis ás abstrações mathématicas, 

ús profundas indagações philosophicas; ha os appl icados e os vadios; ha o~ 

que mais facilmente aprendem linguas elo que sci enci as. 

Posso lêr-vos, a proposito, r eceiando etnbora abusar da Yossa paciencia. 11111 a~ 

palavras de Boutmy. (Lê.J 

"E' un1 facto Yerificado, diz o enlinente escriptor francez en1 sua mono
gTaphia sobre o Bacha1'ela,do e o Ensino Secu11l~a:rio) que certos espíritos, al iás 

distinctissimos, são inaccessiveis quer á parte purarnente abstracta, quer á parte 

fig·urada das mathematicas, que outros o são ás concepções philosophicas, ou, 

pelo menos, não se ab1·em a estas altas especulações, senão muito tempo depois 

da idade normal do bacha,·elaclo. ·• 

Esta observação não é, pois, excl usivan1ente tninha, nen1 poderia ser, 

refe1·e-se a um facto que é por todos nós sabido. Ora, pergunto, como submetler. 

a uma mesma regra, a uma mesma norma, a uma n1esma seri açrLo preestabele

cida nos conhecimentos que lhes devem ser ministrados, intelligencias, organi

Y.flções ce r ebraes tão clifferenles, com tendencias a aptidões tão clissemilhantes? 

A estas duvidas que su r gem no meu esplritc,, relatlvam en te ao que cu di sse 

ser a 'Hão correspondencia pratica com a concepção t heorica do systema, jun

tam-se - e passo a occupar-me deltas - as que resultam da sua applicação 

ao nosso n1eio. 

A Camar a sabe, e eu já clisse, que foi a desmoralização a que chegaram 

os exames parcellados que nos trouxe o regimen actu al. 

O m al em profundo, ex ig ia remeclio ener gico; mas, ao ser este applicado, 

foram esq uecidos o~ nossos habitos, os nosso~ costumes, nossa inJole ;nesma, 

a condições ele nosso meio, extensão territorial, clifficuldacle de communicações, 

pobreza da população, do custo elo en ino. 

Estabelecido o regimen vigente, passou o Gymnasio Nacional a ser o esta

belecimento modelo ela instrucção secundar ia do paiz, e os col leg ios que quizeram 

ler seus estudos considerados validos pelos poderes publicos, tiveram de se 

moldar, cl~ se modelar por ~sse typo. 

Foram assim creaclos os equiparado ·, estabel ec idas as no1·mas e as r f'gJ·as 

ele equiparação no Cocligo de Ensino. 

Ora. ê facil de vê, á prin1ei1·a vista. que entr ave trouxe o novo regin1en á. 

cliffusão elo nsino secundario. 

A menos que haja em cada centro populoso um gymnasio, um instituto equi

paJ·aclo, a instrucção secundaria só poderá ser obtida pelo alumno que tiver 

meios ele deslocar-se para onde os houver, pois a frequencia elo curso é essen

cial ao regimen. Não é possivel negar, comparando-o ao a ntigo, o augmento de 

despezas trazido pelo regimen novo. 

0 SR. MANOEL FULGElNCIO : - Apoiado. 

O SR. FARIA NEVES SoBRINHO: - Anteriormente, no reg imen dos parceliados, 

ni'lo e1~a assim. O alumno podia estudar seus preparatorios na localidade de sua 
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resldencia habitual ; ministrava-lhe o ensino o proprio pae, o vigario, um pro

fessor qualquer, e a des locação sO se tornava neccssaria na epoca dos exames. 

Incontestavelmente, isto era mais barato, exigia menor sacrificio de dinheiro 

do que actuaimente o exige a frequencia de um curso gymnasial. (Apoiados. ) 

Reprovado o alumno em algum preparatorio, sem grave prejuizo do tempo, 

juntava-o ao numero das disciplinas a estudar no anno seguinte; ao contrario 

do que hoje occo iTL, pois a reprovação pOde trazer-lhe o prejuizo d e todo um 

anno. Que se não tenha em COI(ta de insignificante esta circumstancia. Seu valor 

avultõ. quanao se considera que, sendo ele seis annos c. curso, o accrescin•o de 

mais u m an n o, em consequencia de reprovação, contraria em muito o açodamento 

com ~ue geralmente os pais procuram matricular os filhos nas escolas supe

riores. 

Este açodamento, aliás, resulta menos do desinteresse pela proveitosa instru

cção dos filhos, do que do interesse de alliviarem-se clé despezas, que tanto 

menor es serão quanto menor fôr o tempo que nessa instrucção fôr gasto. Dahi, 

a preoccupação da matricula; dahi, o dobrado esfôrço, hoje empr egado. para 

evitar qualquer insuccesso nos exames de promoção, insuccesso que importa em 

grande perda de tempo; clahi o continuar, no •·egimen ,-igente, a acção tlesmora

lizndora elos mesmos elementos que trouxeram o descredito elos exam s parcel

laelos; as so licitações ele toda ordem e a benevolencia elos mestres. 

Di ante da a li egação do prejuizo de todo um anno ele estudos pa1·a o alum

no, corn sacrifício dos Ininguados r ecursos paternos, o sentimentalismo, a piC'· 

dade natural dc.s protess0res cede aos em)Jenhos, ahrancla-lhes o ri goroso pro 

posito ele justiça, P a ap!)rovaci'to é obtida. com maior prejuizo ela instrucção. 

poi3 no curso s liac1o a .passag n1 imn1erecida el e un1 anno para outro prejudica 

o e11::;ino ela h i no r õiante. 

"BJ~tas C'onsid rações, é ex.cusa.do dize1-o. nãn a$ taça como indicativas rlQ 

preC r (•ncia rninha pe-Jo ~tntig-n r~ egim<' n, incontestavelmente desordenado e im 

perfeitissin1o. n1as lJ()l"C!UC flen1on~tran1 que o actual não attende de perto ác 

condiçC:es do nosso meio, sobretudo ás rel a tivas á •PObreza da população e ao 

n1ennt~ eustc• rlo ens!no . 

O S~< . lliA•'OEL Ft:LGENCI O . - U:: · t e é e sempre foi o meu modo de pensar. 

o s". GRAC IIO CARD0SO: - Jft me bati aqui por isto. (7'l'OCILIJI-se ll!llitos 

011/l'OS ((jJM'tes. } 

O :~R. FAR tA NFJVES SOBIHNHO p·cspo1J<l.c>!<lo a um S1·. D czJFtac/o): - O sub

stituti vo ot'fei·eciclo pela Commissão rle rnstrnccd.o rublica não é mais - per

mittam P'Je V . Ex. e o <J cma i ~ collegas o termo - elo que n pcrrcel/i~rr~;<io d ,, 

ensino ::eriado. 

O Sa. AFFoNso CusT': -- )li\ o apoiado. 

0 SR. PASSOS MIRANDA (d;,·igindo-se ao 01'UCI01'): - Neste ponto \ '. Ex. 

está cotnmig·o. 

O sa. FARtA I\EYES SormtNHO (co11tinncwclo): - Xão é mais do que a />a•·

cel!i'llaç!'in do ensino seriado, com todas as desYantagens c1 s parcel!ados e sem 

uma só de suas vant::tgens r elativas. 
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Vou agora a outro ponto, passo a occupar-me das duvidas que quanto á sua 

effioacla géra em meu espirito o mecanismo pelo qual funcciona entre nós, obe

dect> nd') aos preceitos. r egulamentares, o nosso actual systema ele ensino se

cutHhr>o. 

Aoro o regulamento do Gymnasio Nacional e leio no art. 36 o seguinte: 

··,,o externato a matricula será limitada a 50 alumnos para cada anno 

do curso.'' 

Esta disposição rage, não só o Gymnasio Kacional, como todos os colle

gios r,quiparados. 

50 alumnos para cada anno do curso." 

Que este m1.ximo é quasi sempre attingido, duvida não pôde havet'; p elo 

meno~. no Porte, o numero de estabelecimentos equiparados é insuffic(ente para 

as necessidades do ensin-o secundaria. 

Ora, é b:'l.sico no systema gymnasiat que o lente acompanhe o desenvolvi

ment:l graclual da cultura. do alumno. A média das notas lan<:adas á caderneta 

é o elemtn lo quP. iaflue no resultado dos exames de promo-;:ão. 

Diz textualmente o art. 14 do regulamento do Gymnasio Nacional: 

""'o julgamento dos exames de promoções, que será rei to por cadeira ou 

aula. :leverá ser tomad::t Pm constderação a cont::t de anno do alumno." 

Nem podia ser de outro modo ; porque no curso gymnasial a m.édia das na

tas deve ser o E:Xj)oentc !la cultura mental do alumno. l\Ias, para que a média 

das notas seja, com v ard!tde. o expoente da cultura mental do alumno, forcoso 

é se•· elie frequentemente chamado á li~ão, pot·que só ass im. com criterio se

guro, poOerá o mestrP julgar c1o apro,·eitamento do en!!lno 'que progressivament~ 

lhe vai ministrando. 

E agora pergunto: é praticamente possível a arguição frequente de todos 

os alumnos em classe tão numerosa? 

Não o é; A tanto não o é, que o proprio Codigo (!e Ensino, cogitando da hy

pothese, fixa em tres, no art. 113, o minimo de arguições que mensalmente tle

vem ser feitas a cada a1nmno. São expre~sões textuaes do art. 113 do odigo 

de E1 •sino: "Os alumnos matriculados deverão assistir a todas as aulas e exer

ciclos praticos. responder ás arguições dos lentes e dos professores. as qJ<aes se 

j(t1"Cio 71clo 111enos frcs ve::~cs 1nensahneute .. etc." 

As11:m, é a propria lei quem reconhece essa impossibilidade. E, se assim 

é, como n1inistrar ensino, com certe?.a de aproveitamento~ a tão g rande nu

mero de alumnos? 

O SR. Jo.'l.o VESPUCTO: - D epende do methodo de ensino. 

O ;:,R. FARIA NEvEs SOBRINHO: - Não h a methodo, por m elhor concebido e 

arcllite•'tado, que não ~eja pr ejudicado praticam nte por esse defeito, que nin

guem c1eeconhecc, por esse de feito que tem toda criança: a desattenção. E' pro

verbial a desattenção das ct·ianças. Arguidas umas, a a rguição não aprovelu 

âs outras. pprque, em geral. estão desatten tas. 

)\Tnitas até n'i.o se limitam a ser clesaqent>ts; ~''1 çonsequ~nQia c1a iJnposl!i 
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bllidade de serem frequentemente arguldas, calculam approximadamente quando 

lhes t:hegarâ a vez da chamada, e só então preparam suas lições. 

Eis , Srs. Presidente, as duYidas <tu e, quanto â efficacia do actual systema 

de ens'. no, r esultam, para mim, do mecanismo, mediante o qual elle funcciona 

entr e nós. Trouxe-as ao conhecimento da Camara, descendo a minucias do of

ficio de ensina1·, não, repito , porque él!as determinem preferencia minha peitJ 

antig-o regimen: mas porque evidenciam as falhas, os gra\·es defeitos do actuai, 

fa lhas e defeitos que não são remediados, que são, antes, aggravados, qu t>r pelo 

projeclo apr sE'ntado pelo digno Sr. Manoel Fulgencio, qu er pelo substitutiY 

offer ecido pE;la ommissão de Instrucção Publica. 

Quanto ao projecto do Sr. :Manoel Fuigencio, ha de permlttir-m o m eu 

ve nerando collega dizer, qu e dos males que dell resultam o primeiro é a simul 

laneid::uJe elos dous -r g ime11s (<tpoiaclo.~ geraes): o regimen parcellado e o re

gimen gymnasial. 

0 SR. GRACCHO CARDOSO: - A ti tu lo provisor io. 

O S n. FARtA NEVES SOBRINHO:- A titulo provisorio, sim. ;\las sabe V. Ex. 

o q'l 3 tem acontecido? E' que as repetidas excepçõ s abertas á regra pelo 8on

g ,·es;;o, têm afrouxado o ~sti mulo daqu ell e que seguem o curso ;.rymnasial. 

0 . R. DELPHIM MOREffiA : - E' um provisorio definiti vo. 

O SR. FARIA 'EVES SOBRINHO:- Perf ita mente. E' um provisorio com ca

racter éiefinitivo. se formos ab1·indo outras xcepções. E o S!Ue sobr emodo a~;"

l"rava o p rnicioso effeito da nova excepção, que o projecto em debate qu nr 

abrir, é que por es te sã.o consi derados exames fin ae=' sim ples, exatnes de passa

li m no cur~o "eriaclo. pois em tanto impo1·ta o que dispõe o art. 3•: ·• São dis 

pensados dos ex,.mes dos ditos preparatol'ios os a lumnos que, na mate1·ia rlel

les . com ntatricula.dos. tivtrem, t.id01 pelo menos, unta ap1n·o~;açci.o no curso sc

t'iaclo [JYmlwsial . podendo. Jh'SSe caso. ~om a c rtidiio de approvação, requ <'r r 

matricula nos cu r o~ supcriore"" . São textuaes as palavras que acabo de ler. 

Ma , 'r . P1·esiclente, não se1·ft. talvez. t,Sle .o maior mal resultante do pro

j acto . l\I&ior, muito maior, por que nã_o clizei-o'! ê que, appro,·anclo-o. convertido 

e li e cn! IE'i, t er emos rl P.cr etado a approvação dos alumnos nos dous ultimos pr' 

paratorios d · qne o m esmo projecto cogita. 

Convém notar, p a ra que não veja a Camara nenhum exa;;;.;ero em minhas 

palavra•, c; u (: o projecto obedece ao intuito compassivo de fornecer a esses, a 

quem faltam õous prepar~torios, o E'nsejo de matricularem-se nos cursos supe

riores. E, pois, compassivamente votado e conver tido em lei, é natUJ·aJ que as 

solicitações dos examinandos e a benevolencia dos examinadores se dêm as mãos 

para o effelto, correspondente ao seu compassivo intuito. de não ser co1·t<ula a 

matricnla, - é a expressão consagrada - lle r apazes aos quaes sómente faltam 

dous preparatorios. (lf a v arios apartes. ) 

E o substitutivo? O substitutivo, Sr. Presidente, estabelecendo um curso cl· 

bacharelado e ou tro dP matricula nas escolas de ensino superior,· converte, sup

primindo neste o exame dP m a dureza. em r eg-ra definitiva a r egra transitaria qn~: 

çonst:t óo a rt . 4• do pr ojecto do Dr . :Manoel Fulgencio, 
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Piz o· art. 4• do proj ecto: "Ficam igualmente dispensados do exame de con

juncto ou maclur~za, os alumnos do Gymnasio ou estabel ecimentos equiparados, 

qn~ terminarem seus cursos seriados até Março de 1910 ". 

E', como se vê, uma medida transitaria. 

A Commissii.o estabeleceu no art . 1• do substitutivo: "Os alumnos matt'i

culados nos cursos gymnasiaes, ofCiciaes ou equiparados que, com a frequencia 

regulaml'T•tar, forem a])provados em todas as materias que os constituem, f icam 

dispensados do exame de madure7.a para a matricula na-s escolas ele ensiiiQ su

perior ela Republica". 

:u;·, portanto, a me~m<t r egr a, transitaria no projecto do Dr. Manoer Fui 

gencio. convertida em clefinit,va no projecto substitutivo ... 

UNI SI . DEPUTADO: - Mediante urna condição. 

O Srt. FAP.IA _ EY&S SOI'RJNHO: - Bem sei; m ediante a condição imposta 

no paragT ap11o unico. que :tssim dtspõe: "Os que preten derem gozar do favo"' 

acima instituiclo, não podel'1io prestar exame das materias de mais ele uma série 

en1 cada anno, qnPr se tra e de institutos officiae.s, itu er de equipai·aclos , .. 

Acha ''. Ex. rtne esta n1edicla é snlificientemente garantidora ? 

o sn . .TO • .\ o \-ESPUC/0 F. OUTROS SRS . DEPlTTAOOS: - E'. 

O SR. Ft.!1 JA :i\'1~vr.·o: Soor~n<Ho: - Não o é, não pôde ser, mantido o actu:d 

mccanismc do nosPo ensino . Nas con lli ç.ões actuaes do seu funccionamento, não 

é su ffi. .:ientemente :ocarantidora a exigencia contida no paragrapho unico. J á 

não mostrei á Camara o qne valem os exam es de promoção? Não mostrei que . 

influindo a média das not~t~ - nem, dado o systema, poderia deixar ele influir 

na approvatãn elos nlnn1nos, DS8a média, entretanto, não representa o expoent~ 

da cultura mental dos me~mos alumnos? Não dei ·· á Camara as razões pratica" 

pelas (]uaes não é repre8entativa da y,~rcl acleira cultura mental dos a lumnos a 

média <lf'88as notas, que até, em a ig·uns casos, podem ser filhas da b enevol en· 

cia dos l entes? 

t_;-,,, SR. DBPU'fADO: - A condescendencia do l ente se dá com todo o systema. 

O SR. PARSOS l\ltiRAND.A: - Acfl.bemos com as condescendencias em mRteria 

ele ensino: precizamos clifficultar e não condescender. Isso é uma conclescen

dencia e um rccúo no qu~ está conquistado. 

O SR. FARIA NEvEs SOBRtNHO: - Sobretudo não elevemos l egisl ar aos reta

lhos em ma teria de ensiPo . ( Apm·tes.) 

Chamo a aLtenção da Camara para a modi.ficação operada no modo ele pen

sar da Commissão, apena~ decorridos dous annos, de 1907 para cá. 

No projecto cl& reforma ilo ensino, então cfferecido á Camara, e que pend·1 

ainda da delibe:·ação elo Sen~tdo, a Commiss'lo, dividindo o curso gymnasial e:m 

dons cycios, urn fundamental, ele quatro, e outro complementar, de tres anno>. 

não só Pxig·!a um exame ele con juncto no fim de cada cyclo, como ainda clefen 

dia, com tenacidade e esfor c:o, como demonstram os clebat~s então aqu i trava·· 

elos, a necef:sidade ele m;.is nm exallle de adn1 issão aos cursos superiores. ver

~ando ~obre as m~r-arias hasic::u~ do curso escolhido pelo matriculando. Agora, 
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nem um, nem outro: nem exame de conjuncto, nem exame de admissão. A mu .. 

dança é radical. (Apal·tes.) 

Bem conheço, Sr. Presidente, a critica feita ao valor dos exames . Sei que 

muitos o considerarr, uma verdadeira loteria; sei ainda ·que para seu exito con

cor rem, em grantle numero d casos, a presen.:;a de espírito, a calma, o sangue 

frio, a faci!idacla de expressão, que muitas vez·es não silo predicados de quem 

tem muior cultura. 

Comprehendendo mesmo q ue em um curso gymnasial bem ot·ganizado, em 

que aej a possivel :1.0 mestre acompanhar de perto o desenvolvimento intellectual 

do discipulo, em que a média das notas seja realmente o expoente de sua cultura 

mental, possa o alumno ser dispensado do exame de promoção; mas do de ma

dureza, •que é a cupoln, o fecho do systema, que. segundo muito bem diz o ar

tigo 16 do regimento do Gymnasio Nacional, é "destinado a verificar se o alum

no tem assimilada a somma da cultura intellectual necessaria"! Francamente, 

dentro óo regimen gymnal'tial, dentro do regimen de ensino seriado e integral, 

não comprehendo. (H a va1·ios apartes.) 

Querem os nobres Deputados saber qual o meu proposito? 

:-.lão tr ouxe para a tribuna o intuito de dizer quaes eram, precizamente, as 

minhas idéas sobre uma rerorma integral do ensino; não é opportuno o mo

mento. (Apoiar!os . ) 

Se alguma vez trntar esta Camara de um projecto nessas concliçõJs, terei 

ensejo ue mostrat· minha incompetencia, occupando.-me do assumpto. 

O SR. PAssos MIRA ND .. '-: ão apoiado ; V. Ex. está mostrando o con-

trario. (ApoiacLos gm·aes. ) 

O SR. FAP. lA NEVES SoBRINHO: - A ver dade é que a suppressão do exame 

de madnr eza, con~ervada a actual organização do ensino, é a eliminação do unico 

estimulo que ho je existe para que os alumnos se app!iquem um pouco, porque é 

este temor elo exame final que ainda os força ao estudo. 

UM SR. DEPUTADO: - A Commissão não supprime o exame de madureza. 

O SR. PAS~os MIRANnA: - Supprime; e o mais é br incar com a Cama r a! 

(H a '"u-i tos oM>·os c.pct?'t~s.) 

O SR. FAR IA l\'EVES S()BRINHO: - A Com missão não supprime expressamente 

o exame de madureza; torna-o facultativo, o que quer dizer, impraticado . 

Por este lado, portanto, o substitutivo aggrava a situação do ensino. Elle 

como já tive occasião de d izer, nada mais é do que a pctn:ellização do ensino 

ser iado .. . 

O Srt. AFF'ON8o CoSTA : - Nós responderemos a V . Ex. 

O SR . FARIA NEVES SOBHJNHO - ... com todas as desvantagens dos exa

mes parcellados e sem uma só das suas relativas vantagens; elle não é mais do 

•JUe uma concessão a esta tendencia ao bacbarelismo que tem afastado do com

mercio, da industria e da agricultura tantas aptidões; tendencia C]ue ainda mais 

se qu er favorecer, deixanrlo-se no esquecimento o ensino technico e profis8ion~l. 

num P.aiz que tanto car ece delle e onde, é doloroso c.onfessal-o, nada, bem se pó

de dizer, ha de or"anizado a respeitQ. 
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O SR. AFFoNso COSTA: - Isto é outra questlio; é apresentar projecto nest ~ 

sentido. ( Trocmn -se vm·ios apartes.) 

O SR. FARIA NEVES SoBRINHO: - Ha ainda, Sr: President , a considerar 

no substl tulivo , a s implificação do programma, que, a liás, d e certo m odo appr o

vo, citando, na hypoth ese, as palav•·as do illu s trado collega Sr. Passos Miranda, 

que, como eu, entende que "perde de pro{undeza o ensino quanto gan ha em ex

tcnsilo e super ficie ., ; em todo o caso, a simplificação, na pane em que r elega 

para o curso do bacharela do o es tudo da log·ica e da litttJr atura, não mer cu 

meus applausos . 

·~uanto á logica, haja embora quem julgue o seu ensino dispensavel, pois no 

estudo dos principias 'constitutivos de cada sciencia vai o a lumno educando, aper· 

fe içoan do a faculdade do raciocin io, não é possivel desconhecer-lhe o ca ntc lcr 

de grande disciplina dora do espirito. (H a muitos apcwtes .) 

Le;o, a proposito, as seguintes palavras: 

é de bom conselho de probidade e de p edagogia, reduzir o estudo phl

losophico á logica tão qómeute, que ensina !"- direcção das oper ações intellectu a es 

na investigação e na demonstração da verdade. Qu e se estude a logica appli

cada, o methodo qu~ serve de g·uia á intelligencia na sua 1narcha, previne 0!'5 

desvios, estimula a attenção, su ·tenta· a memoria, augmenta os conhecimentos. 

pelos clous grandes processos: o indu cti vo ou analytico , com a ob~en• ação, n. ex

perier;cia, a c la~sific;;.ção, a hypothese, e o deductivo ou synth etico, com a d e

finiç[tv . a di·visão , os axicmas, a cl mon~tração; ou pelo processo philoEophico. 

qn.e.. n:su lla ela comhiJla!)ão do~ dous processos anterior es." 

São phrases aqui proferidas, h a dous n.nnos, pelo Sr. Pas~os i\llirand<l. l::J 

não porl eria cliz-er m a is, nent m elhor. 

Quanto á Jitteratura, por que Lrumbem r~Iegal-a para o curso <le bacharelado'? 

s~rá accei tavel que o estudo de nossa lingua seja desacompa nhado do e~· 

tu do de nossa li tteratura? 

U'r SR. · DEPUTADo : - Como se f az este es tudo ? V. Ex . sabe. E' hi storJa 

da litter a tura unica mente. 

O SR. FARIA NEVES SOBRINHO: - Nem ao m enos o projec to substitutiv:> 

conjuga o seu e-nsino ao da lingua vernacula, como, aliás, propunha o nosso ill us

t r ado collega Dr. Affonso CostR, na exposição de motivos que acompa nha sua 

assignatura, dada ao projPcto de reforma do ensino de 1907. Seria pratico, sim

pl s e util. Aprendendo a fallar, a escr ever a Jingua m a ter na, ir ia o al u mna. 

ao mesrnc tempo, não só aprimorando a faculdade de expressão, com o conheci

mento cl P nossos m elhores poetas e p~osadores, como ainda vendo de qu e modo 

esla lin ,;ua, hoje tão ductil, tão mal leavel, t ão sonora, tão beiJ a, t em sido feita. 

Smto-me fatigado, Sr. Presidente, e m a is elo qu e eu dev e est a r fatigada 

a banevf)la attenção dos meus co !legas. (Não apoiarlos . ) 

g• tempo de pôr um termo á exhibi.ção rla minha incompetenc ia . 

azJoiatlos. ) 

(Não 

lD, incompetente que sou, e conhecendo por experiencia propria os grave~ 

r esultados da incompetencia, é j usto que diga, como remate ás mi n has palavras. 

que a approvação, quer do projectQ elo Sr. Ma n qel Fulgencio 1 que1· do substitll-
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tlvo, .:>fferecldo a nossa consideraç1o pela illustrada Commissão de Instrucçào 

Publica. augmenta sobre nossos hombros o peso da responsabi.lidadé que já te

mos de estar entregando este paiz a uma geração de incompetentês. 

Tenho concluido. (.llf11ito bem; rnttito bem. O oraclot· é crnnprimentaclo e 

abraçado pot· vat·ios ele sct<s collegas.) 

O Sr. Affonso Cost a (nela ordeml: -Vejo, Sr. Presidente, figurandv 

no avulso como em primeiro turno o projecto em discussão e, sendo elle oriundo 

da Commissão de Instrucção Publica, pergunto a V. Ex. se, de accOrdo com o 

Regimento, e li e não deveria ser dado Jogo para 2• discussão. Tenho duvidas 

sobre esta doutrina, porque h a tambem o projecto do Sr. Manoel Fulgencio, e 

assim, ciesejava que V. Ex. me esclarecesse sobre esse ponto. 

O SR. PR.FlSIDENTE: - O projecto da Commissão é substitutivo do que foi 

apre3etüado pelo Sr. Manoel Fulgencio, nã.o é de iniciativa da Com missão; e. 
nestas condições, está em 14 discussão. O substitutivo só será tomado em consl

deracão na 2• cliscussã.o. 

0 Sn. AFFONso CoSTA : - Mas, se o projecto que está em discussão é oriun 

do ela Commissão ... 

O Sn. PRESIDF.NTIJ: -- :lias está apenas substituido o projecto elo Sr. Ma

noel Fulgencio, que é da iniciativa de um Deputado. 

O Sn. AFFONSO CosTA: - Bem. acceito a explicação el e Y. E.x. e nest<' 

caso reservo-mP para usat· da palavra na 2• discussão. POI'que na 1• apenas se 

trata de conhecer d:t corl\·eniencia e constitucionalidade ou inconstitucional! 

dade l1f'S projectos. 

Ninguem mais peclindo a palavra, é encerrada a 1• discussã.o do project" 

n. 56 A. de 1909, e adiada a votação. 

N2. sE:ssÃo DE 10 DI'! SETEMBRO é approvado o projecto em 1• discussão. 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Tavares Cavalcanti : - Sr. Presidente, o acanhamento natural 

que sE-mpre me tem af~stado desta tribuna, a esperança de que as idéas enuncia

das no substitutivo ela Commissão de Instrucção Publica serão bl'ilhantemente 

defen lidas, não só pelo digno relator. como pelos honrados membros ela Com

miss~.o lambem signata~ios, cujos nomes fulguram ele ha muito entre os dos mai~ 

clistinclos parlamentares, Srs. Affonso Costa, José Bonifacio e Alvaro Botelho. 

e a confiança que tenho nas luzes desta Camara, que ele certo saberá dar a me

lhor •oluç:ão ao assumpto em debate, seriam bastantes para manter-me ainda 

afasta:lo desta discussão, se não fosse a necessidade de produzir algumas con

siderações juslil'icativas ela emenda que vou ter a honra de submetter á apre

ciação da Carnara. ( Sussm·ro . ) 

O SE PRESrDENTF.; - A ttcnção! Ha um orador na tribuna. 

2.• discuss3o 
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O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Desde, porém, que occupo a tribuna neste 

turno da i:liscussão, devo fazer algumas considerações sobre as razões que, no 

meu ~ntender, militam em favor do substitutivo apresentado pela maioria da 

Commís~ão . 

De\'f: declarar, antes de tudo, qtJe as idéas do nosso substitutivo não são 

minhas sEnão porque as acceitei e subscrevi; ellas partiram principalmente do 

honra <lo relator e do illustre Deputado por P ernambuco, o Sr. Affonso Costa. 

Devo igualmente declarar que sinto as difficuldades oriundas, já da emoção na

tural ~m quem pela primeira vez usa da palavra neste recinto, já tambem de 

ter de fallar depois do brilhante discurso que sobre o a/Ssumpto proferio o nobre 

Deputado por Pernambuco. cujo nome declino com todo o acatamento e sympa

thia, por ser não só o ele um dos m a is distinctos membros desta Casa, como o 

de uma elas mais brilhantes individualidades litterarias do norte, o Sr. Faria 

Neve3. 

C> SR. FARlA NEVES SOBRINHO:- Obrigado, é bondade ele V. Ex. 

O SR. i'AVARES. CAVALCANTI: - Não venho, Sr . Presidente, r eproduzir aqui 

os argumentos theoricos de ha muito 'invocados pa1·a este cl ebale. Considero a 

causa 'lus exames de madureza decididamente victoriosa no espírito ela Camara; 

penso :nPsmo que não haverá duas opiniões a re~;peito e prefiro fazer consiclP

raçõcs d~; caracter pratico, estudando, analysando o que se lla feilo e o qu e 6 

precizo fazer, a r espeito, no momento presente. 

Teu os sabem, Sr. Presidente, que o regimen da madureza vem desdn os pri

meiros dias do regimen rPpublicano; sabe-se mesmo que foi uma das medida~ 

ele que s& serviram os fundadores deste ragimen para a remodelação social e 

política do nosso paiz; e, se neste momento ainda é precizo dJscutir-se -a respeilo 

é porque a execução tem sido sempre tímida e vacillante e estas vacillaçõe.s ain

da nc;;ü, momento se traduzem no projecto apresentado pelo nobre Deputado 

por Minas, cujo nome peço licença para declinar, o Sr . Manoel Fulgencio. 

:-<o anno de 1900, Sr. Presidente, suppondo-se que era chegada a occasião de 

se re~olver definitivamentP a questão entre os exa.mes parcellados e os de ma

dureha, se reso1veu que o regimen dos primeiros não vigor!Lria senão até 1904 ; 

nesse anno, porém, ain da o Poder Legislativo entendeu que se impunha uma nov .~ 

prorogaçfio e veio :-t lei qnc protelou a e>:ecução defini ti v a do regimen da madu

reza, até 1908 , fazendo depender, porém, à direito de prestar examas pelo sys

tema parcellado, el a circumstancia ele ter o estudante pelo menos um prepara 

to rio. 

Em 1908 nortanto clt>v!a ter terminado definitivamente o cyclo elos exames 

parcellados. Esse anno, porém, uma nova prorogação, uma nova época de ex~

mes ... 

UM SR. DEPUTADO: Não houve uma prorogaçâo, houve uma nova época 

de ex a •nes, como se fez no anno anterior. 

O SR. TAVARES C.WALC<I.NTJ: - E' uma pro rogação de f:tcto. 

0 SR. PASsos MIRANDA: - Eu protesto. porque o prazo da lei era de quatro 

anno~ não se fallava em quatro épocas. (Apm·tcs.) 
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O SR. TAVARJcS CAVALCANTI: - Eu creio que a nova época de exames im

portava em uma prorngacA.o; foi concedida para os es tudante · a quem faltas

sem einco prepanttorios. Agora appat·eca o projec to estabele.cendo uma proro

gaç:io oa wna nova época de e...-xan1es aos es tudante. a queJn faltarem apenas 

dous preparatorios. 

Ora, essa va.cillação, que como já tiv occasião de dizer ao principiar essas 

considerações~ vetn desde o inicio do regin1en da tnadureza, essa tin1idez. essa 

contampi)rização, que indicam senão que ao espirito do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo 3e afigurava que o Brasil ainda não estava def initivament t 
I 

livamente preparado para implantação delinitiva do regimen da madureza? 

E d<O'ixando essa interrogação, eu me sirvo della como ponto de partida para 

as considerações que vou iniciar . Agora pergunto: já se achat-á o paiz defini

tivamente preparado para implantação do regimen da madureza? 

Esta é a primeira questão . Para a sua resolução devemos soccorrer-nos apa

nas t1a pratica que tem tido entre nós o regimen e das observações que nos 

tem std.:. dado colher. 

Não hesito em responder que ainda no presente momento o paiz não está ele 

todo preparado para entrar, definitivamente, sem a mini ma contemporização, sem. 

1. minima transacção, no regimen da maidut·eza, tal qual está disposto na. legislação 

vigente. 

E de que me devo servir par·a demonstrar? Eu me devo servir, já que mlnhcl 

observação pessoal não é um argumento sufficiente (não a11oiados) para valer 

no espirito da Camara, devo firmar-me na obset·vação dos competentes, já tantas 

vezes manifestada, devo firmar-me 11as reclamações que de toda a parte vêm, pe

dindo !)roviclencil!Js, a bem dos que estudam. 

O SR. PASSOS MIRANDA: - A bem dos que vadiam. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI - A observação de V. Ex. póde ser justa, m as, 

nem sempre podemos distinguir a causa dos que estudam e a dos que vadiam; 

todos são estudantes e suppõe-se que todos têm o intuito de apr en der e preparar

se para o serviço da Patria. 
Ag-ora, procurando -se saber quaes são as difficuldad es qué o r·egim en da ma" 

dureza encontra, no actual momento, após tantos a nnos de ensaio neste paiz, en

contrarE-mos allegações relativas aos seguintes pontos: primei ro , difficuldades 

inherentes de exame de madureza; segundo, o abuso que têm feito dos exames de 

adm issão, de modo a falsear amplamente o intuito do regimen, fazendo-o ca.hir 

,1uasi até ao nivel a que desceran~ os parcellados; (a1JOiac!o) terceit·o, o abuso d as 

eq uiparações, mão pelo facto em si, mas pela falta de observancia das disposições 

a que são obr1gados os estabelecimentos que dellas g-ozam. 
o sa. MANOEL FULGENCTO: - Esta madureza é uma burla. comple tamente 

inexequi\•el (apoiados e não apoicu!os). 
o SR. TAVARES CAVALCANTI:- Desde já devo dizer a V. Ex. que não penso 

do mesmo modo: o regimen da madureza ê perfeitamente exequivel, e ha de da~ 

os melhores fructos neste ·paiz. (11T~tito bem.) 
A minha questão é a sua adaptabilidade no momento actual ; estou estudan-

do-a soh o ronto de vista pratico. 
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Sr . Presidente, voltando á ordem das idéas que vinha seguindo, quanto ás 

difficuldacl s prat-icas inherentes ao regimen da madureza, parece-me que essas dif

r:culdades são perfeilamenle demonstraveis. 

N.lo sei se em L.lguma oulrn. parle, no paiz, já se realizaram esses exames; 

sei, porém, que se fiz&ram no Estado que tenho a honra ele representar, em um 

estabelecimento de c ja congregação Lenho a honra de fazer parle, o Lyceu Para

hybano. Apresentaram-se oito estudantes candidatos a estes exames, não que ti

vessem f.eito o curso integral, mas sim porque se soccorreram ela disposição do 

•u·t. 38~ do Codigo do Ensino, que faculta estes exames aos alum:10s vindos de 

oulro qualquer ensino, quer o official ou o officialmenle reconhecido . 

Ne.>Ba occasião, verifiquei as difficuldades praticas inherentes a estes exames. 

V i, que e lias eram, em muitos casos, qua.si invencíveis. 

UM SR. DEPUTADO: - Invencíveis, desde que se queria fazer de taes exames 

um concurso. 

O Sn. TAVARES CAVALCANTI: - O aparte ele V . Ex. veio em meu auxilio. 

Segundo o espírito do legislador e pelo regulamento, o exame de madureza e 

apenas um exame de conjuncto, para se verificar se o alumno Lem assimilado a 
cultura intellectual necessaria aos cursos superiores. 

Entr etanto, como de limitar a área destes exames, como saber sobre que lles 

devem versar, quando elevemos arguir e examinar sobre as questões Lechnicas? 

O SR. PAssos MIRANDA: - :\1·as é preciso que a madureza tenha entrado m 

nossos habitas, para que seja executada. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI ; - Além desta difficuldade de delimitar O ponto 

de vista sobre que deve versar estes exame·s, occorre aint.la a difficuldade tJara o 

alumno no ultimo anno de fazer a reca.l)itulação completa de todas as materias da

das. Isto seria possível se, depois de completo o curso, houv-esse para o estudante 

um anno complementar, simplesmente com o Um de se fazer est.a recapitulação. 

(Apartes. ) 

Como se vê, nesta parte, a execução da madureza vem encontrar clifficuldades 
talvez invencíveis. 

A materla da segunda arguição, o abuso nos exames de admissão, tem se 
f ti to sentir, penso que em Lodo o paiz. Não é só nos Estados, onde a cultura in

telleclun.l é inferior, onde o nível desta cultura não pôde subir muito; mesmo nos 

centros <'I e grande instrucção ella faz experimentar as suas clamnosas consequen
l'ias, a julgar pelo qu diz-em autoridades merecedoras do maior respeito. 

A outra parte, a relativa ás difficuldades de fazer observar 0 regulamento nos 

equiparados, não pertence propriamente ao substitutivo; mas outro projecto da 

commissilo do qual ê relator o i Ilustre Deputado por Minas, o Sr. José Bonifacio, 
Lraz a solução do assumpto" pelo menos quanto a'o modo por que essa solução pôde 
ser encontrada pela maioria da Commissão de Instrucção P u blica. 

01·~. voltando ás du~s arguíções, a relativa ás difficuldades nos exames de 
madUJ·eza e a relativa aos abusos nos exames de admissão, parece-me que 0 sub· 

slitutiYo que está em discussão, offer ece o necessario remedio, porque di spensa. 

do exame de madureza áquelles estudantes que tiverem feito o curso integral, isto 
ê, que tiver-em cursado desde o 1• até o 6• anno. 
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Vê V. Ex., 81:. Presidente, e vê a Camara que é mais facil suppõr essa cul

tura intellectual necessaria á matricula dos cursos superiores em alumnos 4.ue 

]./assaram por todos esses annos ou materias do curso, do que v-erificai-a em um 

exame difficil que muitos consideram impratioavel. 

0 SR. PASSOS MIRANDA: ....:.. Q11e é diffici!, não ha duvida; inde i.1·oe I 

0 SH. MANOEL FULGENCIO dá um aparte. 

O SR. TAVARES CAV"fCANTl: - Parece-me, portanto, que o substitutivo evita 

o n1al üo exame de admissão a annos su periores, trazendo un1a vantagen1 real 

para os alumnos que tiverem <'Ursada todos os annos. 

O SR. F-ARIA NEVES SOB!liNHO: - O substitutivo não diz respeito propria

mente 20 exame de madureza; é um mixto, é um meio termo entre os dous re

gimens. 

O S!l. PASSOs MIRANDA: - Acaba corri o exame de madureza tornando-o 

facultativo. (Ha o·!<tros apa1·tes.) 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mll.s <Iesde o momento em que se concedem 

vantagens reaes, offectivas aos a lumnos que cursam todos os annos, que fazem 

todas .;s •Séries do curso gymnasial, parece-me que deste modo se cerceam os 

abusos que se têm praticado nos exames de admissão. 

Peç0 permissão agora, Sr. Presidente, ao nobre Deputado por Pernambuco 

para r ésponder ás considerações com que S . Ex. fulminou não só o pro jecto 

do Sr. Manoel Fulgencio como tambem o substitutivo da Commissão. 

O primeiro a1·gumento que S. Ex. apresentou, se não me engano, foi o da 

inopportunidade. 

S. Ex. considera inopportuno o projecto e sobretudo o substitutivo, porque 

presentemente o Senado estâ occupado com um projec to de reforma geral en

viado desta Camara. 

O SR. FARIA NEVES: - Sobretudo porque o substitutivo pretende fazer re

formo d~ instrucção a. retalho . 

ú SR . TAVARES CAVALCANTI: -Responderei a V. Ex. 

Devo dizer ao nobre Deputado, respondendo ao seu primeiro argumen to. que 

a r esponsabilidade da f'scolha do momento não cabe á Commissão de Instrucçã0 

Publl,,a · e lla pronuncio.u-se sobre um projecto submettido a seu estudo, e sobre 

reclamaç:ões que até a ella subiram. 

Pronunciando-se sobre este projecto e sobre estas reclamações, o que tinha 

a fa:<f.r a Commissão era ver até onde as idéas do proj2CLO e as r eclamações po

diam ~~r attendidas; e fo i o que _fez apresentando o seu substitutivo. 

O SR. FARTA NEVES: - Convertendo em regra definitiva o que era transito

rio no ]Jrojecto . Apenas isto. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Parece-me, portanto, que sobre este ponto a 

~ommi ss!l.o está defen dida; não escolheu o momento Piira apresentar o seu ])ro

jecto. 

Ma~ S. Ex. trouxe ainda dous argumentos: disse que se C]uer legislar so

bre instrucção publica a retalho, e que o substitutivo converteu em regra defi

nitiva o que era transitorio no projecto. 
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Quahto ao rrimeiro at·gumento, l! claro que elle não procede, desde que, neste 

momento, a Camara não e preoccupa com a reforma total do nsino. 

O SH. FARIA ::\E\'Ii:S: - :\Ias PStc argumento prende-se a outro: que no Se

tudo havia um projecro rle r eforma geral. 

SR. TAVARES CAVAJ.C.\NTI: - O que a Con1tni:::são visou, principaln1ente, 

foi tort!hl" effeclivo o re; .. dmen g:ymnasial tot·nando xequh·~t o c urao seriado e 

eomo lazel-o se•tfio aplainaudo .ts clifficuldades que lhe foram apo.nt,tdaH, sen:io 

nwlhot·ando as disposições no qc; era possível melhorai-as? 

!Cslii. claro, portanto, que, desde q,te não se trata,·a de novo regulamento, 

de r or~aniza<;ão total do ensino, as icléas emitlidas pela Commissíl.o só podiam 

vir em 1,rojecto de lei, destes que o riobt·c Deputado considera um retalho nas 

dispo.·ir,u s t·espuctivas. ( Tt'OC(L>/1-SC mnitos apartes.) 

.'\. rir<'umstancin de havet· projecto pendente do Senado não p dia incutir no 

.tninto da Comntissão o sentim nto d que ella não tinha o direito de se pro· 

nun\!iar sob1·e R reclan1ações que lhe for;am apresentadas. ( Trocam.-sc ·1l ,,mm·o

so apm·tcs elltt·c os Srs. /i'(u·ia Neve· Sobt'i111W, A!fo11so Costa c 011tros St·s , 

JJcpntadns.) 

A ommissão não Unha meios de actuar no animo do Senado, nem ele fa 

zer om que eile apt·,•ssasse a solução do assumpto. O que podia et·a vi t·, com 

us suas idéas, apresentar um pt·ojecto ft consiclet·açào ela Camara: foi o qu~ 

fez, con1 o substitutivo porque concluio o par~~l?r. 

Agora, •m um apat·te, {: clitol qne o fim do projecto é apenas facilitar a ma

tricula aos estudantes que or!l. concluem o seu curso gymnasial. 

O pt:nsamento do pt·oj elo ni'io pôde ser este. mesmo porque elle nada in nova. 

F.' IH'rc.~o pat·tit·mos deste principio: o suh. titutiv nada in nova. ( Pt·oteslos.) 

'.'cu explicar. 

11rt. 32 tlo r egulamento vig'nl' do Gymnasio ~acionai estatue que, para 

o alur.mo que não se !]uizer bacharelar em sciencias e lettras, é facultativo o es

tudo Je ingle?: ou allemão, de mecanica e astronomia, el a gt·ego, de lltteratura e 

de loglca. e uma disp sição tran~itot'ia dispõe que até entrar em vigor o regimen 

cl:l madureza se cont'int o gt·ão de bacharel em sei nelas e l ettras aos alumnos 

appro\·ados no 6• anno e os exames fin:tes dêem direito á matricula nos cursoe 

supet·iores. ( r,·ocam-se apa>·tes.) 

O SR. JOSÉ CARLOS: - Ouçamos o ot·ador, aliás, muito agradavel de ser 

ouvido. 

O Sa. TAVARes C.\\'ALCANTT: - orno dizia. desd~ !]Ue o regulamento vi

gente tornava facultativo, está claro !]ue o substitutivo não inno\·a, dispensando 

ainda pnra a matricula nog <'ursos sup riores o grão de bacharel em sclencias 

e lettrns . 

( T.·acallt-sr 1111<ilos apat·tr.<. oa11t os tympanos.) 

O • n. PREf<lDENTF.: ~ Attençào! Lembro aos nobres Deputados que ha um 

orRdo• 11a tribuna. 

O R. TAVARr.:s CAVAr.rANTT: - O substitutivo da ommissão dispensa exa

támente e tas mo.terias para os alumnos que se quizerem matricular nos cursos 
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superion's, sem passar pelas provas àa madureza, isto é, sem receber o grão de 

bach·trd m sciencias e leLti·as. 

O .::>R. FARIA Xb!VF.s "<>HRINHO: Não. 

O (!Odigo de ensino exige o titulo ele bacharel. 

( ~·;·occon-se tllltitos out1·os a21<1!"les.) 

O SR. TAVARES C.WAJ.CANTt: - O que V. Ex. queria (<li>·igillrlo-se ao .'11·. 

Fada Yet·cs Sobl'inho) era que não e altl'ras e cousa alguma no r~;;imen ,].> 

Gymnasio. 

O SR. FARlA ::-<mvFs SOBRINHO: - Não h<'l tal. Queria que se remodelasss 

por completo o ensino, obedec ndo a um criterio unico. 

O SR. TAVARF.s CAVALCANTI: - Seria muito bom fazer isto se esta I'emodela

çãu mio enéontrasse tambem difficuldades, até o presente, insuperaveis. \. Ex. 

sabe ,,ut' ha um::t r<>forma qu., passou por esta. Camara e que hegou ao Senad0, 

onde não caminhou mai . Por que? 

A Commissão não t.em àe enb·ar na indagação dos motivos. Queremos c1·er 

que o , enado guarda u tJPJ.iccto para. estudai-o~ emendai-o e corrigil-o ; mas, da

qui atl· que o esrude, cm!!n<le e corrija, os t,.mpos irão correndo e as nec ssida

des J~ certas providencias continuarão se fazendo sentir cada vez mais vivas 

e po~itivas. 

O SR. Eou~RDO SOCRATES: - O anrumento não tem muito valor porque este 

proj~cto t m de ir ao Senado. 

O SR. TAVARES AVALCANTr: - Porém, desd que não se trate de uma remo

delar;ão geral (apartes), desde que este 1projecto, como diz o nobre Deputado 

por .\li nas (1·eje1·indo-se no 1>1· . AI ao,. P1'ata). corresponde a dadas nec ssidades, 

pó de .woutecer que o Senado ntenc'ht do mesmo modo. ( Tt'OcfLm-se 111Cl1161'0S08 

apCI!'Ies.) 

• 'l.l o subslitutiYo deforma o regimen gymnasial. esta deformação vem, como 

acabo ,le dizer, do ref,"lllamento que está em vigor no Gymnasio e estabel-ocimen

los equiparados. Esta ê 111e é a verdade incontestavel. 

... •ão, c substitutiYr n:"i.o o deforma. 

t:M 'R. DF11'UTAOO: - Deformado jã está, h a muito tempo. 

11111itos apc11·tes.) 

( T1·oca 1n-se 

O ;:;n. TAVAllliS C\VALCANTI:- O nobre Depntaào por Pernambuco fez lam

bem a~cusaçiies de outr;t ordem n.o suostitutivo da ommissão. S. Ex. disse qu.; 

elle e a parcellizaçilo do pnsino. (fia 07Ja?'fe3 . ) 

O qu~ caracterizA. o re;.;-imen elos parcellados é considerarem- e as materias 

conn independentes ent,·c si, é não estabelecer entre ellas nenhum vinculo. ne

nhum n3xo de inler-dependencia. A.ssim é que se consideraYa, antigamente, as 

matoêr!.ls nos cursos d<: preparatorio •. A principio, ainda se exlgio o exame da 

língua· materna, antes d~ qualquer outro; afinal, o.té a precedencia do exame 

da littl;lia materna foi disr,Pnsada, àe sorte que o alurnno podia princioiar os seus 

exameR de preparatorios e conclui r pelas ma terias que bem entendesse. D projt!

cto ", discussão mnntém o curso de seis annos. O projecto em discussão deter-
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rnin2 tju e .em regulamento posterior sejam as rna ter ias clistrih11idas p~os annos 

do cur so, c que o curso s e effectue de accôrdo com essa s~ riação. 

;:,çndo ass im, não t emos, absol utamen t e, o que S . Ex . chama a parcell:za

çào de ensin3. 

Se temos a di·sp~nsa dos exames el e madureza, essa di s pensa Yem ainda elo 

reguJr,mc·nto elo Gymnasio Nacional e elo Cocligo ele Ensino, os qnaes já clispv.

nharrl que, etnc1unnto não entrasse e n1 vigor o rcigimen da n1adureza, não sú as 

approvações e m todos os !1.nnos d e c urso daria m direito ao g rão ele bac h a r e l em 

GC ieneias e letlrtH, como tambem que os exames fi naes da riam direito á matrl

..;ula nos cursos s uper1ores. 

Come ê, portanto, que o subs titutivo em discussão innovou , para parce lliza r 

o en::nno s eri ado? 

O substitutivo mantêm a ser iação e di-spensa o;; exam es ele m adu r eza ao 

alumno qu e a tiver, ni'lo fazendo mais do que m ante'r a r est.ricção. 

O SR. 'EASSOS MiRANDA: -Só para m anter a r es triccão nào havia necessi-

clacld d2 le i . 

u~1 SR. DRPUTADO : -- M o difica para m elhor . 

v Sk. PAssos MIRANDA: - Acho que para peior; ê o meu mo elo ele ver. 

C Sr<. FARJA NEVES: - Em resposta á c rit ica que V . Ex. está fazen do. em· 

preguei no sentido ele que se tratava ele um conjuncto ele causas em um laço 

que a~ prenda . .. 

O Sn. TAVAHES CAVA L(' A ' TI: - E u respondo a V. Ex. que se Yai faltar 

esse laço com a appr ovaç;iio do subs titutivo, este laço tambem falta com as clis

pos içüe.5 vig·en tes no Gymnasio Nacional. 

\' ou demonstrar que com o dispositivo em vigor os alumnos pode m pedir o 

exame el e adm issão ao 6° anno, cu r sa r este sóm ente e, obtidas as app ro vações 

nell~, r eceber o grão de I acharei. Com a approva<}ão elo ·substitutivo, o a lumno 

poderá. matricular-se no Ô0 a nno, ser approvado, tnas não receberá o g rão de 

bachare l se não passar pelo exame de madureza. 

J"- vê V. Ex . qu e o substitutivo nào peora, pelo con tra rio melhora. 

O SR. Ail'EONSO COSTA:- E' um favor qu e obtê m os m a triculados . 

O SR . FAlHA NRVES : - Ainda bem que V . Ex. emprega a palavra um 

favor . E' exactamente o que eu digo, o projecto quer favorecer a m atricula. 

O SR. PASSOS MIP.ANDA: - Por q u·e nào favorece a todos! 

O Sa. TAVARES CAVALCANTI: - Não favorece a todos, porque a presumpçàQ 

é qu~ aquelles que frequentar am o curso estão habilitado , devem ter a c u ltura 

integral. 

O SR. PAssos MIRANDA: - A presumpção é que estão em condi<}ues ele se 

matl'icular nas academias aquelles que tê m os exam es fin aes p los. parce ll a clos . 

A Sa. TAVARES CAVALCANTI: - Neste caso V. E x. está d e fendendo os 

parce!lados . 

0 SR. PASSOS Mm.<i.NDA: - Não apoiado. (Apa?·tes.) 

O Sa. BARBOSA LIMA: - A ques t ão é d a moralidade do juizo, e isto é uma 

C\) USa que não se decreta. 



- 533 ---< 

O SI<. TAVABJJS CAVALCANTI: -- O nobre Deputado t em muit:;t r azão, a ques

Uo ni!.o ê d e processo, é de moralidade. Mas d esde que se apresenta alguma 

cous-::1 {t nossa consicleraç;ão, devemos escolher o processo· que n1ais presun1pções 

estabel eée m favor· desse estudo, e foi justamente o que se fez. 

üu SR. Dil:rUTADO : - Precizamos a ttencler á pratica. 

O 8B. TAVA!<ES CAVALCANTI: - O nobre D eputado por Pernambuco notou no 

substitutivo este defeito: a ausencia dos exam es de Jogica e litter atura . 

D<~vu dizer á Camar a que ao ter de assignar o substitutivo ela Commissão, 

tive tamben1 · un1n certa r epugnanc ia ern acceitar a eliminação dessas ma terias 

do cur so gymnnsi;t l , mas terminei afinal concordando com a maioria ela Com

nlissão pelas razões qu e passo a ex pôr . 

En1 primeiro lu ga r·, ainda ahi, como j â. fiz sentir, o substitutivo nada in

novava. A dispenPa dos exam es dP litter atur a e de log ica j á existi a d facto no 

t"aglJlamento do Gymnasio _-acionai para os a lumnos que se não quizessetn ba 

charela r em sciencias e l ettras . 

.Em segundo lugar , o substitutivo não proscr evia o estudo el e litteratura e 

logica desde qu" x igia os r esoectivos exam es para aquelles que tivessem d e 

submP. ttbr-se aos exames ele m adureza. 

Em ter ceiro l u~ar, er a precizo a ttencl er ãs r eclamações qu e el e toda parte 

vinhan·. ex igindo a simplificação do curso pela elim>nação ele algumas materias 

e para esse fim o que se f z foi justa m ente esco lher aquellas mMerias qu e são 

m enos usaõas na viria pratica, e que, por conseguinte, de menor proveito podian1 

ser para os estudos posteriores dos ca.nclida.tos á m atr icul a dos cu rsos superior es. 

Creio, 'Sr. Presidente, ter exposto, embora sem o brilho da palavr a . .. 

ÜS SR S. PASSOS MIRANDA, AFFONSO COSTA E OUTROS:- Não apoiado. V. Ex. 

defendeu perfeitamente. 

O SB. TAVARES CAVALCANTE: - ... e com as confusões muito naluraes em 

qu em não tem a inda a pratica ela tribuna, creio ter exposto as icléas no tocante 

ao substitutivo da Comm i ssã o de Instrucção Publica . (Apoiculo s ). 

Agora vou of[erec~r á consideração ela Camara a emenda que me fez vir 

á ti·ibun a. 

Esta em enda diz (lê) : 

O SR. PAssos MIRANDA: - I sto já está no Codigo de Ensino par·a o curso 

zu perior. 

O SR. TAVARE S CAVALCANT r: - Pois ben1; a disposição da. en1enda, diz o 

nobre D eputa do, j á pertenc ú. nossa l egislação r ef er ente ao ens ino; mas, ap

plical-a ao 'curso secundaria ê, não só, uniformizar n este ponto a nossa legis

l ação, quanto ao ensino, como a inda ev itar abusos a que a falta dessa providencia 

poderia rlar Jogar. Um desses abusos é a benevolencia que, de orclinario, t em 

os examinadores qu an do veem ele uma só m atari a pócle depender a m atri cuh 

no anno seguinte. Todos como que se sentem constrangidos em V>rna r mais 

longo o curso e pr·opor ionar maiores incommodos aos estudan tes. 

Ar.auxs Sns. DEPUTADOS: - A em enda é justa. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: -Por conseg·uinte, a em enda, n este ponto. vlba 
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facilitar o curso, não o tornando mais longo e eYitanclo essa contingencia em 

que muitas vezes se encontram os exam inadores. 

Depois acontece, n1uitas vezes, nue os alumnos v ndo-se nestas condições, 

abandonam o estabelecimento que até entiio cursavam e vão pedir exam e rJ.! 

admissão no anno exactamente superior, em estabelecimento differente. 

Desta sorte fica burlada a disposição legal. (.lltúto bem.) 

S1·. Presidente, sinto ter abusado por tanto tempo da attenç;ão da Camara. 

(Neto apo·iculos.) 

O SR. ALAOR PRATA : - V . Ex. tem desenvoiYido o assumpto com muita 

vantagem . (Apoiados.) 

O SR. T AVARES CAVALCANTI: - Pedindo as cleviclas desculpas e enviando li 

Mesa a minha emenda, ponho termo á missão que m trouxe á tribuna. (Mnito 

bem; muito bem. O orado1· é muito cmn]n·i~nentctelo.) 

O Sr. João V espucio: - r Presidente, muito se tem discutido a pro
posito elo problema da instrucção secundaria. 

Entretanto, taes attractivos tem elle para aquelles Que já exerceram o ma

gisterio, e el e tal importancia se r eveste, que não pude fugir á tentação de trc\

zer-lhe o meu desautorizado concurso. (Não apoiaclos . ) 

De ha longos annos estabeleceu-se a luta nas· opiniões entre os dous pro

cessos geraes a seguir-se para o ensino secundaria: o processo de em~ino pat·

cella do e o J)rocesso ele ensino séria elo. 

Procurou-se condemnar o systema parcellado, arguindo-se contra elle di

versos motivos, attribuindo-se-lh e diversas falhas, como fossem. pcrr ex8mplo, 

não preparar convenientemente o alumno, prestar-se a toda mystificação no 

processo propriamente do exame, já porque algures desses exames não eram feito~ 

com a necessaria seriedade, já porque o patronato podia influir nas approvações 

e já em fim porque 110UYe nos ullimos tempos a formação elos chamados "syn

dicatos ele exames··. 

Entretanto, Sr. Presidente, o systema de ensino parcellado durou por muitos 

annos neste paiz, preparou as gerações que o tem aclmin>strado (a2JOiaclos) e 

ainda hoje tem ingerencia na politica geral, e não podemos dizer que prepa

rámos gerações de ignorantes e ele impatriotas nue viessem comprometter. os 

destinos de nossa patria. 

O que houve foi a falta de fiscalização, foi a falta de moralidade nos ul
timas tempos em que vigorou este regimen. 

E' verdade, di1·-se-á, que já de longa data nos relatorios dos ~inistros do 

imperío, no antigo reg~imen, e do interior, no r eg·i n1 en actual. se vem assign':'!.

lando a decadencia de instrucção publica e attribue-se exclu sivamente ao re
gimen dos exames parcellaclos. 

Mas apontava-se como causa da decaclencia a insufficiencia das bancas 

examinadoras, ou antes, o mau funcionamento dellas por falta ele pessoal com

petente, ou por falta ele fiscalização. 

Mas si as causas eram estas, os ministros em vez de se deixarem le,·ar pel•) 
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sentimentalismo morbido que caracteriza a raça latina, apontando a causa do 

mal, devifl!m igua lmente apon tat· o remedio pa ra elle. Si havia falta de mora

lidade, si muitas vezes o Governo foi obrigado a suspender bancas de exame m 

alguns Jogares, porque não tomava providencias tendentes a acabar com esle 

abuso, nomeando fiscaes idoneos, examinado1·es competentes? 

AlJ~o lutamen tE' não, lirn i tanclo-se a fazer como o prophcta bíblico. lamen

tar as :1esgraças ela patria e predizer outras . 

~ão s;ç tomava. qualquer 111edi cla que corrigisse estes 111ales. 

~'J :egimen repubUcano, da rnesn1a (6rtna; e li alg-ures que utn dos l\Iinis

tros elo Interior convidou um nosso illustre e distincto collega des ta Camara 

para uma conC~orencia a p roposito dos exames parcellactos, perg'Untanclo-lhe se 

de racto elle não conhecia um meio de acabar com os escandalos de taes exa

me~ Esse no~so collega d~u a resposta mais cabal, mais completa sobre o as

sumpto : " Conr·rua-me V. Ex. a facil idade ele escolher examinadores sérios, qua 

terá exam~s parcellados tnmbcm sérios··. 

r~ra evitar o inconv!'niente elos exames parcellados, preconizou-se o systema 

do ensi no sE::r iado con10 SPndo o mais racional , por ir preparando gradualn1ente o 

alun1no nas cliffercnten ma ter ias; e tan1bem o syste1na gytnnasial, corno n1eio de 

Ú~vcu· a f:'ffe i to o f'J1Sino seriado. 

Contra o ~.ys!en1a g·yrnnasial levantou-. e enorme grita no fiJn ele alguns an

nos, e ma bri;hante o1·gão de publicidade, ·jornal qu,e me habituei a ler desde a 

adolesc<;ncia, quandú nelle se pr égava a Hepublica, pela penna luminosa ele 

QuinLino Bocayu,·a, abrio inquerito a respeito dos inconvenientes elo ens ino gym

nasi.:tl , em 1906, se não rrte falhá a 1nemoria.. E por este inquerito foi evidencia

de. plenamen te, i:neiramcnte provado, qu o systema gymnasial não satisfazia 

de; modo alg·utn as :1ecessidades do ensino secundaria, que, se o systen1a eloS exu

mes parcellados irazia grandes escanclalos, maiores ainda trazia o systen1a s~

r iado ou gJ'll1llasjal . 

Não vi que suJ~gisso contestação alguma a esta séria de inleJ'Vicu:s . não vi 

que os campeões do en8ino seriado, do ensino gyn1nasial viessen1 á falla a fira 

de provar que as asserc.;ües :1ãc; eram verid icas. Ao contrario, silenciaratn. 

E não é sómenle entr<> nós que o r egimen gymnasial, do tY·PO classico, que 

infel izmente adopt:imos aqu i, estâ sendo conclemnado. Por toda a parte se s~"ta 

a necesi.Juac!e de rero,·mar por comple to este systema de ensino seriado pel' typo 

classico. que jÉ\ cahio con1J:·IC'lt?..nJente en1 desuso, que te1n produzido os n1ais fu

~estos resultados, não !::6 110 no~so pai zJ n1as em todos os outros, do Yelho con

tinent~. elos quaes fomos jr;11ta '-o . 

Não:. faço a(firmn~ões gn: tuitas, não venho enunciar exclusivamenl~ por 

conta propr ia estas cniniões; te elos os que se interessam pelos aRsum;)to de 

in~lruc ão publica jâ têm lido ;, saciedade o que estou avançando. 

Ainda ~llrimamente, o Governo francez, percebendo o grão de decaclencia em 

que ia o ensi no F-ecundaria, devido â instrucção ministrada pe los gymnasios do 

typo classico, ôlOm<•ot' uma commissão parlamentar de inquerilo, para aYerlguar 

quaes as causas õe~sa decadencia, e a commissão ouvio profpssores, quer do en 
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sino primario, quer do secundario, quer elo superior, ouvio homens ele lettras e 

d ~ scienci.a, e te rminou condemnando absolutamente o systema do ensino do typo 

classi•;o, a]Jr esen tando a r efo rma que, em g rande parte, foi o anno passado imi

tada por um projecto ela honrada Commissão de Instrucção Publica desta Casa. 

No ;nquerito Coram emitlidas dive rsas opiniões el e valor sobre o ensino se

ri<.do do typo classico; en tre ellas, peço permissão á Camat·a para l er alh'Umas. 

Eis a opinião de Lavallêe: 

·•os vtcios ele que soffr e o ensino secundario, typo classico, o condenmam a 

produzir não um escol de homens dignos desse nome, mas uma multidão de as

Jliranle- aos empregos publicos e de litt ratos de vigesima ordem. 

Ju nta i a isso a ·prova final que o termina, o exam e em conjuncto (bachare

~aJ(.t) c que, em consetjuencia n1esrno do gran de numero de concurrentes e da ré\.

pidez das arguiçües, torna-se cada vez 1nais uma loteria ; os a lumnos bem o 

sabem e sahem elo coll eg·io cnnvencidos de ctue a vida pratica é como o bacha

relado, em que tudo se dtcide pela sorte e pela protecção. " 

Jt.i; a opinião de Courbertin, encanegado elo es tudo dos cliversos systemas 

ele educação : 

"gsf:.a ansPncia ele força viril, d perseverança, esta inha bilidade a susten

tar un. ~sfo rço fi conduzil-o a té o f im, a compa ração de nossos adolescentes com 

os de muitos outros paizes fazem c laramente resalta r. I sto se manifesta primel

!"l nten t0 pelo modo por que o F rancez escolhe sua carrei ra. 

Não é precizo insistir nesse ponto; basta sahir de França para se a juizar 

do erro de nos8os adolescentes quando escolhem uma carreira; Yoltam,se par:1, 

aquell::t que julgarn n1enos penosa e que pensam terminar o m ais suavemen te 

possivd . " 

E i:; afin a l a opinião ele Armand Gautier: - "Uma mesma quantidade de 

trabalho e el e vontade applicada a um conjuncto ele materias e programmas cad:J. 

vez nutis variados e amplos, produz como r esultado inevitavel uma m ediocri

dade cada y~z mais evidente sobre cacla assumpto, excep to sob1·e aquelles que o 

alum 1~0 prefere e apprehenrle bem. 

Aug·1nen ta r indefiniclatnente os prog r amm as é a rn edronta r os Umidos, os fra

cos, o~ mecliocres; é habituar o estuclante a saber para o ex ame e por uma sér ie 

de anificios que quasi nada deixam no esp íri to passado o di a ela prova; é pro

mover o desenvol\•imento ela memoria á custa ela intelligencia e elo r aciocinio ; é 

prepa1·a r um. 1Jlal]né qne tenha um dia. ao menos uma hora, o aspecto do ouro 

solido e puro. 

P.wtl lho da opinião ele maior parte ele meus co llegas e elos • r s . Bochard e 

JlaJ·el; ·, m pa J·Lirular, qu:1ndo pedem a s im·plificação do exame ele marlureza 

(bacha reJa do) . 

V'lH 1'Pesn1o além, porque, sen1 pezar\ Yel'ia clesapparecer es te exa1n e, prin

cipal causa sob sua fôrma actual, ele nossa supramenagem escolar do trabalho 

em busca do dioloma, ue, te ocsadelo incessante dns ultimas >tJlllOS passados nos 

Jyceu3; a preparação ao baol101, palavra bem achada em seu envolucro de des

prexo para caracterizar um resultado, em si proprio, pouco valioso. 
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Se esta pro,·a (o exame de madureza) não é levada a sério pelo a.lumno 

que nella ~:ão vê apénas um bom desaperto para o docente que a apresenta 

como uma amarga pillula que é difficil mas necessario deglutir; para o exami

nador que se sente cada vez màis disposto á bondade e a transigencia perante 

essa 1nediocrida.:le geral . " 

:c; ~ ahi, S r . Pr·esidente, opiniões diversas sobre o ensino seriado pelo typo 

classtco e pela prova final que termina com o exame de madureza. 

A 1.ém destas opiniões de illustres homens de sei ncias e lettras que se inte

r e'Osam pelos assumptos relativos á instrucção, tenho a minha pratica adquirida 

no tirocínio elo magistPrio em m eu Estado . Fiz parte de bancas de exames de 

pe(luena madureza, note-se b€m, de pequena madureza, não entrando todas a~ 

nr.tteria~ q ue constituen1 o progratnma do Gymnasio e apenas uma pequena 

porção . 

.1-\S instrucçõcs _ ex 11edidas pelo Ininistro regulando est es exatnes estabelccianl 

que os õe 1ing1JUS Sf' f izes3em etn duas provas, escripta e oral, sendo a prin1eira, 

a escnpta, f·eita em d:as separados e a ora l consecutivamente. Quanto ás scien

cias, as •provas seriam a11Pnas oraes e no mesmo dia. de modo que o alumno 

era suiJme tli<lo aos exam<?s successiYos de arithmetica, algebra, physica e chi

ntica c lljstoria natur:~l . 

Ora, todos nós fizemos exames, iomos alumnos e sabemos o estado n en ·oso 

en1 !'lUe fi ca o examinando, ainda o mais con1petente, nestas provas; e como 

qu er er ciu e alun1nns que tên1 de S€'1' examinados en1 sete e oito rnaterias, não sa

bcn,lo que pergunta.s ll1 ~s suão feitas, possam respondel-as? 

:.'-laluralmente as primeiras ·matarias seriam bem respondidas, mas as ul

timas serão acrifica das. Entreta,to o Governo tinha a certeza de que o modo 

de exmni nar era Üllpo·ssivel, era inviaveJ qne em um artigo do regu lamento de

t~?rrnina \·a (J i..t e a hanca exan1inadora deveria te r toda a benevole nc ia para com 
oa examinandos, 

Ora, !magir;emo" o que se daria no exame de madureza, de todas a s mate

ria- cons1 ilutivas elo curso gymnasial. Se fôr acloptado semelbante reg ulamento 

.; impoRsiYel qu e um nlumno po sa fazer successivamente exame de toclas as 

matula.s. Em Ltm dia, de scienc,ias e em outro dia ele línguas. (il.pm·tes.) 

O exam e de madureza está conclemnado em toda parte, mot·m en te p<}lo pro

cm.::::.·o I']UE- empregaznos at2 aqui, que aliás é um processo revogado na Allenla

nha. onde r exaiPe ele madm·eza não se faz por este processo, fa~-~e isc•lada

m en t .. , pro\·a por prova, con1o é mais racional , e não em conjuncto~ Ci)nlo n6s 

adoptnrnoc;. Para poder j ustificar a exigencia do exam e de madureza , es•.abelcc" 

c r cg ula rn anlo que no 6• anno do Gymnasio ·e os demais gymn:'l:.;Jo s a ell e equi 

pararlos, haverá rr·p~l·ção de todas as materias que foram da daõ clurant~ o~ seis 

annos do cur~o gylflnasial, haverá urna rev:são. 

Vou encarar pelo hdo a que estou mais habituado, pelo la do el a mathema

tica; 110 2° anno estuda-se arithn1etica; no 3° e 4° algebra, geon1etria e trigo

nom~tria rectHinea; no 5° anno, trigonometria espl1erica, m ecanica e astrono

mia. Em cad,t um desEes annos se faz o estudo durante tres horas por sem a-
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na; portanto, são 12 boras por semana . X o 6° anno do CLil"SO gymnasial s" es

tabelece que a repetição de mathematica seja feita em duas horas por semana. 

O proressor consciencioso que fõr encarregado de J"epetir semelhantes matel"ias 

ficará puplexo. Fazer rPll lir tlleoricamente é impossível. Praticamente?! ~e 

der um problema pratic0, que faça revelar todos os conllecimen'tos ue mathe

matir.a, à~;sde arithmetica até mecanica, o alumno não terá tempo para estudar 

todas aL materias. E a repetição se faz de todas as ma t~rias. 

UM Sn. DEPUTAO ': - E' uma synthese . 

0 ,'H. BARBOSA LlMA: Mas, tambem V. Ex. sabe que em uma questã.o 

de astronomia, se o examinador quizer, obriga o alumno a fazer exame desde a 

arithwetica. {1'1·ocam-se vm·ios apal"tes . ) 

O Sll. JOÃO VESf'UCJO: - \'. Ex. vem em meu auxilio. Sabe\'. Ex. que 

uma questão destas não ~e reso lve em meia hora, demanda raciocínio e multo 

tempo; mormente uma questão ast.ronomica. 

o SR. BARBOSA LIMA: - Por is~o tem duas horas pot· semana, em um 

anno inteiro. 

:..> ...;n. JOÃO YESPUCJO: - V. Ex. sabe lambem que essas duas horas não 

são con,;eculiva , são clislribuidas em dias clifferentes ela semana, além ue 

que. (Apc<l"tcs.) 

l'or cutro lado, ell estuda l';eogJ·aphia nos 1•, 2° e 3• annos; abandona o" 

estudos por con,pleto e no 6• vai repetir geographia conjunctamente com as mg,. 

terias do anno, e as mais da revisão, havendo assim utn accutnulo de znaterias 

que ·~ hnpossivt?l manter na memoria. 

Sv.;temn condemnado, omo bem disseram homens ele sciencia, que, perant 

un1a con1n1issão depuzeran1 1.10e elle sO servia para fazer incapazes, inuteis, 

aquelles que nada poderão produzir, que se verão forçados a se acolher á som· 

bra d·J um emprego publico . 

. \gorcl vou responder ao aparte do n1eu digno colleg-a, que disse estar eu 

combatendo o projeclo. 

o sn. PA-l::OS l\fJRANDA; - Perdão; não torçam o que eu di se. ;'\'ão disse 

que V. Ex. stava comba:tenclo, perguntei Stl o combatia. 

Sn. ,JOÃO VESPUClO: - ~ão estou combatf'ndo. O projecto substitutivo 

apr sentado pela Commis ão supprime o exame ele madureza para os alumnos 

que fizerem o curso gymnasial elo 1° ao 5° anno, que não se destinem ao bacha

relado c manl~m o exame de madureza por um espirito liberal. 

O Individuo póde manter, fóra do Gymnasio, um profes or que julgar pre

ferível, r- si\ no ultimo anno a:l•·esentar-se para os exames. 

O SR. 'PASSOS :O'.IlllA. 'DA: -· Seriam preparalorios por atacado. 

O R. JOÃO \"F.SPléCJO · - Dando tal\•ez melhores re ultaclos do que estas pe

ouenas casas cotnmerciaPR de exatnes. 

A 'ommisEão estabelt>~e que o Gove1·no modificará o regulamento para o 

exnn1e de n'ladnt•t::.za. tnantendo, sen1 incoherencia, 11ara aquelles que cli~pensem 

O b'l.char!'l:tdO. c,uf' ê J't'l"feitR.m~nte dispensavel. ( r l )Jal"tCS.) 

J..,t::!lflC seria prt:-fer!vP1 o p~u·ct?ll::tdo ao seriado; para n1iJn preferiria que n 
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ensino secnr.dario fosse int,;iramente livre, ensinasse quem pudesse, aprendess~ 

quem q•~ize€se, sendo o: exames de admissão fe itos perante as academias. 

O S~<. :--rARt.:CO DE Got.:VCA: - Apresente um projecto neste sentido, que ter··, 

o mctl voto. 
O SR. J oÃo \"ESPL"CJ(): - Só se poderá. verificar qual o processo melhor para. 

a adroissão pondo tnn em frente do outro. 

Isto de estarmos ·utui dogmaticamente dizendo que este é melhor do qu'l 

atJuelle, nada vs.le. O sy!'tema ·sr; plide triumphar pela luta, e será vencedor 

aquelle que. cler melho:·es resultados, e aquelles que merec rem o apoio dos pais 

que tjuizenm ,-~r seus f ilhos instruidos. 

Não >..!Jr<'Se'lto pro jecto nf,ste sentido porque existe no Senado um projecto 

elo ::lr. Erico Coe! h,, q~te resoh·e a questão em parte. Esper() qu e o seu digno 

autor apres:.nte-o nOY"-ffi·~nte, para que eu ·possa estudai-o convenientemente e 

apr~sentar as emt~nt.las que julgar convenientes. (Apartes.) 

O projecto 56. aprescr.tauo pela Commissão, tem para mim alaumas peque. 

nas lacunas, facPis de se preeJOclter. 

1'•,-ão ,·enho õiscutit· o t; rojP.cto em si porque já o fez !Jrilhantemente o Sr. 

Tavares Cavalcanti. 

i'enho apenas justificar as minhas emendas. 

No art. 2• eslat>eleço as dis<:iplinas que devem constat· do curso gymna

sial. Entretnnto, 'lO art. 3•, tratando do exame ne madureza cito as materia~ 

que fazem J>arte do cur:;o gymnasial, inclusive litteratura logica. Parece-me 

que seria n1ais conveniente incluil-as no programn1a. 

O SR . .AI'Foxso CosTA: - V." Ex. me dá licença para um aparte. O proje

cto não é uma reforma. Estas cadeiras existem no Gymnasio e essas ma terias 

são lá Pnsinadas. 

O SR. Jo.C\o YESPUCIO: - Se o Conselho de Instrucção enumerou as materias 

do curso, dizendo que são taes e taes, ijJso /ctcto exclui o as outras. (Apoia-

clos, não apoin.c/os, apartes.) 

Incluinào na relação das materias o estudo de litteratura e logica, diz o pa

ragra.pho (lê) : ··o estudo da logica e litteratura só é exigido para os candidatos 

ao bacharelado " . 

O SR. AFI'OXSO CoSTA: - A emencl" de Y. Ex. é de· clareza e nós acceita

mol-a. 

O '3R. Jo,\o \'E~Pr-cro: - 'X o art. 3" a.~sim se exigia para os candidatos ao 

exam~ de madur~:za. Pen3o qJe os candidatos são aquelles que estudando fóra, 

dcsajavam prestar exames no Gyn1naf::iO. Obrigavan1-se a isso. a prestar exame 

de litterr.tura e loglca, embora não quizessem tirar o titulo de bachat·el em let

tras. Kão achei justa esta proYidencia, razão por que formulei tambem a res

pei to uma emenda (lê) : •· O. candidatos ao exame de madureza, que não de

sejarem o diploma de bacharel, são cli. pensa,·eis das provas ele logica e litte· 

ratura , .. 

O SR. Ar-Fo. ·so Co 1'A: - Perfeitamente; a commiss1o acc"'ita. 
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O l:!R. Jo_i.o VF!SPUCIO: - O art. 4° resente-se da falla de clareza; então 

proponho-lhe um a substitui ~ão: 

"Pela f6rma ari1na es tabeleoi(l(t - velas seguintes "de accôrdo com o ar

tigo 3•, a!ine(ts a e b. •· 

Ag:>ra para comple ta r o projecto substitutivo que apresentou a i!Iustrada 

Commis.~áo de Jnstrucção Publica e m esmo para tomar em consideração uma 

c ircu msta11cia espPcial que ahi existe e a que se r e fere o projecto elo Sr. Manoel 

l<'u!g~n clo, proponho que sPjam incluidos como artigos adclitivos a o projecto apre

senta<lo pela Commissão ele Instru~ção Publica, os arts. 1° e 2° do projecto do 

Sr. Manoel Fulg·encio . 

O ~R. MANOEL F l.'LGFNCTO : - Já lo a emenda na 1\Iesa nesse sentido. 

O SR. JOÃO VESPUCIO: - Nós devemos considerar qu e os estudantes qu e fi

zeram lxam es pelo sys tema· parcellado e qu e dependem. de duas m a terias para 

terminar o curso, não poden1 P~gora vo ltar a tra z e ma tric ular-se no 4° anno 

do Gymna~io. 

l-'ois é justo que eliQs qu e estucla1·am pelo regim zn pa r ce llado sejam con

aemnados sómente porque lhes faltam duas materias a seguir o c,Jrso seriadQ 

para :t matricula no curco superior? 

O SR. IIIANODL F ULGE'IC!O: - Ha muitos moços a quem falta o exame e en 

tra m co1n o c uvintes . 

0 SR. •Buco DF. Gouvr:., : - O que é verdade é que todos os a nnos este f a-

cto é apontado . Para o anno havemos de encontrar a mesma causa e daqui 3 

oito ou d&z an nos o mesmo. 

O Sn. JoAo VESPUCIO: - Xão acho justo isso; acho que nos clev·amos in

teressar p-Ia sorti' d esses alumnos aos quaes falta m os dous ultimos prepara 

to r ios 

l'or ls"o apresenta r ei tambem emenda neste sentido. 

J\s minhas emendas não podem levan tar grande tempestade nesta Casa, pro

curo <tpenas intE-rpretar de fó1·ma a mais conveniente o projecto a presentado pela 

Comm issào rl ~ Instrucçiio Publica !apoia(los) e de algum modo a mpa r a r a sort~> 

daquc·!iPs q ue depend&m dos exames parcellaclos. (A7Joiaclos; nwito bem. ) 

Não faço questão de vel-as approva das só por espirito d e vaidade; procura 

collabo1·1.r, àesautorizadamente embor a (não ctpo iaclos) como faço no projectQ 
de inst rncção puhli ca: 

l<'ac;o-o exclush·amentc porque entendo que é precizo cogitar do desenvolvi

mento da instrucção s~unitari a entre nós. (Milito bem; tnttito bem. O o>·aclo1· é 
vivam"llle Clt111Jn-imentaclo.) 

O Sr. Manoe l Fulgenci o : - Sr. P residente, não me proponho, em hora 
hora tão acleantada, <Juando o esp i1·ito elos poucos col legas qu e nos ouvem se 
acha fatigado (não apoiados) ... 

O SR. NABuco DE. F REITAS: - Vamos ouvil-o com muito prazer. 

SR. MANOEL FULGENCTO: - . . . e luc idar a importante ma teria dos doua 

p1·ojectos que se acham em Çliscussão. E uma das razões principaes é que est,t 
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questão tem sido discutida nesta Camara pelos mais !Ilustres oradores. quer dr, 

um. quer de outro systema de exames, e eu nada mais posso adeantar sob:·e 

Pila; seria reproduzir mai (ncio apoiado) aquillo que tão brilhantemente ja tem 

sido dito por esses distinctos collegas. 

Em apoio da minha opinião, conhecida da Camara desde longus annos, sobn' 

a proeminencia dos exames parcellados em relação aos exames de madureza, en 

tenho, Sr. Presidente, um argumento que me parece de toda sorte procedent : :t 

experiencia, que é sempre a melhor mestra. Em nosso paiz, desde o Brazil co

lonial H té hoje, os homens pJ·incipaes, os nossos estadistas ve1·sados em todos 

os J•.dmos da sciencia, se fizeram pelos exames parcellados. E os proprios coi

IPgas que os combatem com a1°dor, ,por elles se fizeram tambem. Vê, portant.1, 

V. Ex., Sr. Presidente, que elles não podem ser hoje declarados completamente 

sem proveito. 

Em •·elação aos exames de madureza entendo qu elles são completament.e 

inuteis pela seguinte razão: ou se os ha de faz r com o rigor necessario para 

que o moço prove perfeitamente que tem conhecimentos vastos em todas as ma

terias, ou não. Se si fizer com o rigor com que se deve fazer, estou certo qn~ 

muito poucos poderão salvar-se. E si é apenas POJ' uma simples formalidade, 

então elle é completamente inutil e deve ser banido da nossa legislação. 

meu fim, portanto, não é discutir agora os dous systemas. A minh:t 

opinião é cnnhecida; e eu declaro pe1·ante a Camara que ficaria contente que ~c 

estahe1eces~e en1 nosso paiz un1 ensino con1plelamente livre; o pais quE? lnan

dassem seus filhos estudar onde e como tuizessm, ficando a cargo do Gove1·nc 

a fiscalização completa do ensino. 

Assim, Sr . Presidente, todos podiam estudar, aquelles que não dispõem de 

recursos, c aquelles que os tem, e a instrucção não soffreria, porque, descl que 

se estabelecesse uma fiscalização rigoro.·a, só seriam app1 ovaclos os que egli

Yessem no caso de o ser. 

<.:on)O, porém, estas idéas não são, talvez, adoptadas pela Carnara, eu me 

contcnta1·ei de fica<' com ellas e c1 modificar tanto quanto fôr possível o pro

jer.lo, de maneira a favorecer os moços que ahi estão, precisando de uma meclid:t 

do Congresso, que os venha salvar do exames, tão rigorosos, de madureza 

ARsim. :1cceitando o substitutivo da illustrada Commissão de Instrncção P•J

blica, com as emendas apresentadas pe!os distinctos Srs. A ffon2o Costa e .Toão 

V!'spucio, as quaes resalvam as idéas principacs de meu projecto, vou mandar 

tambem á :VIeza outra emenda, que me parece de inteira ~ustiça. 

Sabe V . Ex. Sr. Presidente <1ue estes moços que se destinam ás escolas ele 

pharmacia c de odontologia podem fazer os exames em conjuncto afim de ~e m •

tricularem nos respeclivos cursos. E' justo, pois, que aos que quizerem se matri

cular nas escolas superiores lambem seja permitlido fazer em conjuncto os 

exames que lhes faltarem para isto. 

Mandando á 1\Iesa a emenda, espero que a digna Commissão de JnslJ·uc~5.·> 

Publica a tome na devida consideração e opportunamente se pronuncie, fa

zendo juetiça aos estudantes a que acabei de m e referir. Limito-me a estas poucas 
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palavras e esto u certo ele que a Camara dos Srs. Deputados, por occasião d' 
resolver a que tão importante que prende a nossa attenção, a cloptaréL não ciÓ 

o substitutivo como as emendas ·a ell e apresentadas, que consultam interes~es, 

que devemos zelar, de nossos campa tricios. 

Era o que tinha aclizer. 

(j!Iwito bem, muito b em.) 

O Sr. Eduardo Saboya: - St·. Pt·esidente, não preciso ele muita· 11:1 
lavras para justificar a emenda que tenho a hom·a de apresentar ao proji'cto 

c1ue V. ·Ex. annunciou continuar en1 discussão. 

Reputo muito m ais legitimo que, em vez de se retaliar, em materi<L de 

instt·ucção publica, cousa tão séria em todos os paizes. cultos, in augurando-se 

annua lm ente r egi mens de excepção, aclopte-se ele vez uma medida, embora ex

cepcional, que desde log·o dê inicio a uma legislação fixa, a uma leg·isla, ão crite

riosa e dig·na, ou então revogue-se definitiva·mente o que está feito. 

Apresento emenda dispensando dos exames os alumnos que se queiratTJ 

matricular e aos quaes faltem a.penas clous preparatorics. 

Parece-me muito mais hon esto do que obrigai-os a um exame excepcional, 

a um exame parcellado. (A?Ja?·tes.) 

Ficam dispensados e podem -se matricular. 

Em seus efl'eitos praticas o projecto, ao qual a illustracla Commissão aprP.

sentou substitutivo, chega ao mesmo r esullado; mas, favor por fayor, a minha 

emenda, ao menos. tem a virtude ela franqueza. 

O Sr. Nabuco de Gouvêa: - Vou ser breve, Sr. Presidente . sobre 
Ludo depois dos bem orientados e abalizados discursos elo me u digno compa

nheiro ele Comn1issão o Sr. Tava.res Cavalcanti e do n1eu illustre cotnpanheirl) 

de bancada o St· . João Vespucio. Não concordo, como relator, com todas as emen

das apresentadas pelo meu illustre companh ·a iro ele bancada, apenas rliverginr1D 

clelle n a approvação do a rts. 1° e 2• do projecto n. 56, sujeito .i considet·açã<. 

da Camara pelo Sr. Manoel Fulgencio; e a razão ê muito simples. De ha 16 

annos para cá, desde a época em que o Congr·esso aboliu por completo os exame~ 

J:arcellados, se vem protelando anno a anno a execu~ão da reforma Benjamia 

Constant. Ha quatro anno , o Congresso procu rou cerceat· este abu"o com a 

lei n. 1.307, que estabelecia, como ullima época de exames parcellaclos, a de 

1908. O anno passado, por uma concessão da Camara. o Presidente da R pu

blica foi autorizado a conceder uma n~va época ele exames, porém, com o se

guinte paragra.pho: "finda esta época estarão extinctos os exames parcellados 

e mantido o ele madureza consignado no codigo e respeitado pela le i n. 1.531, 
d ~ 1906 ". 

Vê V. Ex. que esta lei é lettra morta e dahi para cá vem s-2mpre este es

ttlbil'ho - é <t nltima época elos exct?11es 1Jw·cellculos - e vemo , infelizm nt ~ . 

tedos os annos se prorogar indefinidamente tal situação. 

E' esta a razão pela qual não acceito o art. 1." do pt·oj_ec to do Sr. l\Ianoel 
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.J<'ulgcnclo. Quanto ao que pensa o m eu nobre collega em relação á suppressão 

da madureza .para o a1umno que fizer o curso gymnasial, acho justo, porquant<o> 

ao alun1no que durante seis annos se subrn ette ás exigencias do programma. 

deve ser feita esta concessão como premio e não assim para aquelles que não 

se quizerem sujeitar á disc1plina, ao oont1·ófe dos riscaes. Tendo, afinal, a d~· 

fe-sa do modo de sentir da Commissão neste assumpto sido brilhantemente feita 

pelo meu illustre collega, o Sr. João Vespucio, nada mais julg·o nece3sariu 

accrescentar. (llfnito bem! Jlf1uito bem. I) 

O Sr. -Bdua11do Socrates: - Vou submeller, Sr. Presidente, á conoi
deração da Camara uma emenda ao projecto sub:;titutivo <h digna Commissáo 

de Instrucção Publica. 

Lançando um go lpe de vista ao programma constante do arl. 2• desse 

substilu"!ivo, verifique~ que nelle estava onlit.lido o estudo U~ chorograpll!a 

10atria, materia n.l1ás inclmd~ no curso elo Collegio Militar. 

Não precisare. encarectr a importancia desse estudo, que não póde ~er 

supprido con, 0 da geogTaphia geral, especialisado em relação a elo Drazil. 

úutro ponto que me impressionou foi o seguinte: manter a Com missão o 

diploma ele bachar I em sciencias e lellras aos alumnos que concluem o se•• 

cuno com o exame de madureza. 

O titulo de bacharel em sciencias foi conferido pelo regummenlo r1ue r~

crganisou o ens ino n1ililar en1 1890, aos alumno~ que concluisse1n J cur~o geral 

da antiga Escola 1\1 ilitar do Brazil Comprehende \\ Camara :tue não é curial 

ma11ler-se este titulo a alumnos que 9.pena~ >:>::hlbem :;:.rovas de habi!itaciio ~m 

materias secundana8. Apresente ~ESlTr. Um:\ emtncla supprimindo no ltrtigo 

co;·respondente as pala\Tas - sciencta o f:ica portanto bacharel em l&Uras 

o alumno que sa tisf1zer essa formalidade 110 exame de madureza. 

Uma ob)ecção que lambem tne assaltou o espirito, lendo o projecto, jii fvi 

levantada pelo nosso illust1·e companheiro, Deputado o Sr. João Vespucio e é 

a segumte: eu cheguei á conclusão de que o substitutivo acaba com o eli.ttme 
de maduraza. 

o SR. AFFONSO COSTA: Não apoiado. 

Responderei a v: Ex. em duas palavras. 

0 SR. EDUARDO SOCRATES: - 0 art. 1• do projecto diz: 

Este substitutivo dispõe que o programma do Gymnasio Na~ional constar<~. 

ó.a3 seguintes materias : 

Portanto, desde que a Comm issão ll.Pr esenta um novo programma pr.ra " 

Gymnacio Nacional declarando: "ocurso gymnasial, que durará seis annos. 

Séi'á constituido 1Jelas seguintes ma terias", está claro que dispondo o are. 8• 

qua ficam revogadas todas as disposições em contrario, é claro, é crystallino que 

este subslitutivo excluiu do curso gyrnnasial as outras materias, que no en

tretanto exige para o exame de madureza. 

O SR. AFFONSO COSTA: - Isso sim, que exige para o exame de madureza. 
isso sim.· 
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O B. EDUARDO SocnATES : - Agora. vou tirar as conclusões das pre1nissa:i 

que eslabel c i. 

E' facto que este novo programm_a substitue o actual programma, cleroga-o 

positiYa.menle, ele modo a não deixar du vida alguma. 

0 SR. AFFONSO COSTA: - :"esta parte. 

O Sn. EDUARDO S~CRATBS: - ?\essa parte, não; em absoluto. 

O Sn. AFFONSO OSTA: - Em ab ol u to , não; a lei eleve ser entendida em 

termos habeis. 

CJ SH. EDUARD:> SOCRATES: - Mas, concordam os meus nobres coll?gas qu·3 

este programma do substitutivo fica sen do o progyamma do Gymnasio Xacional 

e c1 todos os estabelecimentos a elle equ~parados. 

O Sn. AFF:>Nso OSTA: - Sim senhor. 

O SR. EDUARDO SOCRATES: - Portanto, fica derogaclo o actual prngTamnu 

elo Gymnasio Nacional, i to ê, são excluidas do ensino elo Gumnasio X:1cional 

as seguintes disciplinas . .. 

O SR. ~\FFO 'S:> CosTA: - As ma terias p reparatorias. 

O SR. EDUARDO SoCRATE : - .. . litteratura, grego. mecanica, astronomia e 

logi,~a. l!:slas nHtteiias não conslarão do programma approvaclo que seja o 

suh:>titutivo. 

O Sn. AFFONSO OS1.'A: -Quer dize•· que para a matricula não são exi 

gidas essas n1alerias. 

O SR. :"ABUCO DE Gouvt;:A: - Fica facultativo. 

O SR. EDUARDO SOCRAT}'S: - Agora vou tirar as conclu õcs, i -to é. o e.·amc 

de madureza foi eliminado do ensino official. 

O SR. NABUCO DE Gouvt;:A: - Isso é que não. 

O SR. EDUARDO SOCRATES: - O Gymnasio não terá cadeira para grego, 

loglca, litteratura, mecanica e astronomia. 

Estes professores ficarão em disponibilidade, si o Sr. \'ice-Presidente ti:t 

Hepublica em exercicio entend r que lhes deve respeitar esses direito , isto .::, 

mantel-os ·no goso da vitaliciedade, direito qu já elle poz em duvida. 

O Gymnaslo não tet·á absolutamente professores para o exame destas me

rias. 

O SR. AFFONso Co TA: Po•·que? 

O SR. EDUARDO S•JCRATES: - Quem é obrigado a examinar logica, littera

tura, grego, mecanica e astronomia, quando estas materias não constam d·) 

programma do G)·mna io, não existindo mais as respectivas cadeiras? 

O SR. AFFONSO Co. TA: - ão necessarias para o exame de madureza; 

V. Ex. não conhece 

o SR. EDUARDO 

o SR. APFONSO 

conhec~ a disposição 

o R. JDnl,tARDO 

do progran1ma. 

o progyamma nem o regulamento do G~·mnasio. 

OCRATES: - Eu OS tenho aqu i . 

OSTA: - Grego e allemão são facultativos. Y. Ex. ni'i•> 

do art. 42, que torna facultativo o ensino destas materias. 

, ocnATES: - Agora nem ê facultativo, porque se exclu~ 
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Vou tirar as conclusues: o substitulivo da commi são acabou eliminando, 

matando o exame de madureza. Qual o estudante c1ue, pela simples vaidade: 

de ser bacharel em sciencias e l eltras, vai se sujeitar a estudar grego, litte

ratura, logica, noções de mecanica e astronomia ? (:L',·occwt-se azHwtes.) 

Qual o effeito pratico? A aspiração de todo estudante, ê muito sabida. 

Esta tentativa que todo anno aqui se repete, facultando-lhe o accesso ás 

escolas superiores precisa essa aspiração. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Cada vez mais facil. 

O SR. EDUARDO SocRATES: - Portanto, a aspiração do alumno que seguir 

o curso gymnasial e nelle se habilitar, ê naturalmente de matricular-se n<tS 

academias, qu r officiaes, quet· livres. Está, portanto, eliminado o examQ de 

madureza. 

Ainda ha pouco acabamos d ouvir nesta discussão que o ensino livre vam 

attender á aspiração de alumnos, que· não podem vir estudar nas cidades ou 

nos Jogares onde existem os equiparados. (Apartes.) 

Pergunto: qual o alcance do illustre relator ela commissão xigindo o 

exame de I?1aclureza desses estudantes desafortunados, que não se podem m t

tricular no Gymna io ou nos equiparados"? 

O que é bom d ve caber a todos. 

O SR. NABuco DE Gou~A: - O exame de madu1·eza !óra do cut·so, é um 

exame contrôle. 

E' claro, é Jogico que o nlumno que clurante o 6• anno clã. provas de sua 

compet ncia aos examinadores, prova que está preparado. 

O SR. EDUARDo SoCRATES - Ha pouco fallou-se aqui que dispensa do exa

me de madureza aos almnnos qu seguissem o cu1·so gymnasial importava em 

•Um premio, em uma recompensa elos sforços feitos durante o s u curso e em 

provas exhibidas anno a anno, perante os nossos examinadores. 

O SR. NABuco DE GouVEA - Eu disse que era premio por isto: porque era 

o gal ardão conquistado pelo alumno cltn·ante seis annos e em provas muito mais 

importantes do que a de um simples exame. e accrescento qu esses alumnos fi

c·am sendo conheci dos do lente. 

O SR. En ·ARDo SoCRATES - Si essa educação preparatoria do alumno é tão 

bem conduzida atra,·és dessas pt·ovas, que aliãs conheç:o, porque jâ fiz parte 

é!o magisterio, não serã de sacrifício para o alumno sujeitar-se ao exame de 

madureza, que é um e..'<: ame de synthese. 

O SR. NABuco DE GoUYEA - ];;· uma superfectação. 

O SR. EDUAFno SoCRATES - Não é uma sup rfectação: é um modo ele apa

nhar o alumno que conseguiu muito gostosamente, por meio ele manobras co 

Hhecidas attingir ao ultimo anno, sem estar devidamente preparado. 

O SR . NABt.:Co DE GoUVEA- Isto é uma heresia. Si V. Ex. permitte, pos

so proYal-o. 

O SR. EDUAJIDO SoCRATES - V. Ex. não conhece o instituto da co lia? 

O R .• LAOR Pt:ATA - Pôde dar-se no exame de conjunto, onde ha prova!' 

<'Scriptas. 
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O SR. EDUARDO SoCRATE:S - A madureza não consta só de exames escri

ptos : consta tam bem de proYas oraes. 

O SR. NABl'Co DE GoUVEA- V. Ex. sabe muito bem que para uma exame 

oral é bastant uma commissão r estricta, ao passo que o exame de madureza 

ex ige maior numero de lentl'!s. (H a ont?·os OjJm·tes) . 

O SR. EDUARDo SoCRA'l'ES - O meu intuito, Sr. Presidente, vindo á tribuna, 

não foi n de justificar apenas as emendas que deixei sobre a Mesa. mas lam

bem o de emittir a minha desvalida opinião sobr e o exame de madureza, que 

ry projeclo em discussão fulmi na de mone. 

O SR. NABUCo DE GoUVEA - Creia V. Ex. que o exam de madureza Yal 

ser feito pelo proprio l ente, porque con hece as .provas anteriormente dadas por 

C'sses alumnos durante: o a.uno. 

O SR. EDUARDo SoCRATES - Mas eu ponderarei a V . Ji:x. que não é lJOS · 

:;ivel t1ar-sc essa exclusi\·a hypothese, porqu" ell e não fará exame de uma unico 

r.aU.ria, mas sim de todas as disciplinas especificadas no programma. 

O SR. NABUCo DE GoUVEA: E' de lei. Então V. Ex. não conhece a l ei. 

O SR. EDUARDo SocnATES : - O que é ele lei é o que estou dizendo. A ma

dureza se estende por todas as materias que o programma de ensino· exige, ma 

terias ás quaes o substitutivo accresceu outras, aliás facultativas algumas, no 

programtna ora en1 \'igor. 

O SR. NABUCo DE Gouvr:A- Yai ser um exame de superfeetaç:t ... 

O SR. EDt:AHDD SoC<:ATES - Nesse caso tambem no systema seriado o exa 

me é uma :;uperfectação. 

l\ias não sei, Sr. Presidente, a razão porque a Con1n1issão Yai elin1inar a 

superfectação. 

O SH. NAnuco DE GoUVEA - J'orque ê desnecessaria. 

o sn. EUUARDO SoCH.ATES -- Eu r;enso que, se a Conlrnissão .CJUet· elin1inar 

o exame de madureza, deve fazel-o positivamente, com franqueza, e de modo 

absoluto, para todos, e el iminai-o de facto no art. 1° para logo depois, nos dous 

artigos subsequentes no substitutiYo, alludir a esse defunto. 

Por ·outro Jad<:>, desde que o exame de madureza prevalece tão sómente pa

ra. os alun1nos que não fizeran1 o cu r so gytnnasia l, 1nas sin1 que o seguiran1 

isoladamente, perante professoreo; particulares, nós chegaremos a esse resulta

do: que nesse exame de madureza os examinadores absolutamente não conhu

cem os alu1nnos; os alun1nos são extranhos a e ll es, os alumnos vão s ubordi

nar-se a provas exigidas pelo regula1nento, sen1 que possan1 contar com a vau 
tagem de serem conhecidos do examinador es. 

A Commissão figurou a hypothese de ser o al umno conhecido. Esta hypo

these está fóra da questão, po1·que vieram perante ella alumnos que não et;r!:!a

ram as a.uln.s do Gymnasio. 

O SR. NAnuco DE GouVEA - Então V. Ex. não me comprehendeu e en l e

nho necessidade de repetir a minha asserção: o exame de madureza constituG 

cont?·ôle de fiscalização para os alumnos que não frequentaram o curso gymna

"ial, que, por conseguinte não deram nenhuma prova de habilitação para o cut

so superrior; ao passo que os que frequentaram esse curso e deram uma seria 
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de provas, approvados por seis annos consecutivos, esses dispensam inteirament.a 
esse exan1e. 

E' um exame de cont1·ôle. 

O SR. EDUARDo SoCRATBS : - A commissão condemna o exames de madureza 

mas não tem coragem de e liminai-o comple ta m ente do projecto s ubstitutivo . 

Podia a Commissão crear um outro a ppa r e lho, um outro systema para :.t)Hl. 

rar a habilitação dos alumnos que não fizeram o curso gymnasia l. 

O exame de m a dureza, em principio, está condemnado; porque mantel-o só

mente para certos alumnos infortunados, como disse, que ficam depen de1:do 

dessa formalida de pa ra matr icular-se nos cu rsos superiores? 

Terminarei, portanto, Sr. Presidente, fazendo esta observação: está bem 

clart>, s er impressão minha que a Commissão condemna o exame de madureza, 

entretanto o m a ntém pa ra a lumnos que por qualque r ci rcum stancia não pude

tam fazer o curso gymnasial. 

.Aos a lumnos que seguirem pcwi pa~st~ o cu r so gym nasia l se dispensa o ex!l. 

me de madureza; mas aos infortuna dos, que fizeram co m muito sacrific io ~;eu 

preparo junto de professores pa rticula res, a estes é imposto este apparelho, que 

a propria Commissão condem na para aquelles, aos quaes tambe!" r estringiu "-D 

tnater ias ! 

O s ubs titutivo devia ter cogitado de da r outra so lu ção; desde que a Com 

missão éondemnou os exames de madureza, cumpria attender á s ituação dos 

alumnos que tivesselll estudado nos cursos liv r es, que não devem a r car com 

aquillo que e lia dispensa aos outros. (Apc1·tes). 

Eu é qu·e n este momento não me sinto habilitado a indicar outro appârelto 

oütro a lvitre, co mo )lede o nobre D epu tado que me apartea. 

P.od1amos, talvez, voltar aos exames parcellado3 neste ca~ ... 

UM Sn. DEPUTADO ·- Estão sendo tão preconizados . . . 

U SR. EDUARDo SoCRATES - Sim, a propria Comm issão condemna o examt 

de madureza, mantendo-o apenas pa r a esta classe de a lumnos . 

São estas as observações que m e propuz trazer á conside ração da Camara 

na discussão do pr ojecto, sem a preoccupação de convencei-a da mesma opinião 

(JYh•ito bemJ· ?nt<ito bem ). 

O Sr. Preside nte : 
~;er lido : 

Acha-se sobr e a Mesa um r equerimento que vai 

l.!lm seguida, é lido, apoia do e posto em discussão conjunctamente o segumte 

1 equer imento: 

REQUERIMEN TO 

Requeiro que o projecto n. 56 A, deste anno, e as emendas apres,m tacla~ 

sejam enviados á Commissão de Ins trucção Publica para dar parecer a r espeit'l 

das mesmas emendas, sem prejuizo da discussão . 

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1909. - Affonso Costa. 

1'\inguem pois, pedindo a palavra, é encerrado em 2• discussão o art. '1• e 
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successivamente os a rts. 2• a 5° do pro jecto n. 56 A, de 1909, ficando arliadn. :) 

votação. 

Na sessão de 16 de Setemb1·o é approvado o requerimento do Sr. AfCons•. 
Costa. 

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO 

Parece1· sob1·e as emendas o[ferecidas na 2• disc~tssão elo p1·ojecto n. 56 · A, dest~ 

anno, que isenta elo exame ele maclureza os estudantes a q1tem taltm·em oó· 

m~nte dous 2Jre2Ja1·atorios e que assim o requei1·am até Março de 1910, 2J?'O

~tanelo exetmes 21 erante o Gymnasio Nac·ional ou 'q ttalquer estabel ecimento a.· 

es te eq~1i2Ja1·ado 

1.• - Substitutivo do Sr. Passos Miranda: 

Substit•ta-sc: 

O Congresso Nacional decreta : 

Art . 1.• Os a lumnos matri culados nos cursos gymnasiaes, officiaes ou ecp1, 

J}arudos que, com a ferquencia r egulamenta r, forem approvados, em todas a~ 

materias que os constituem, ficam dispensados neste a nno do exame de ma

dureza. 

Art. 2. 0 No anno vindouro, o Governo r egulamentará préviamente as m t:tt}

ria& que devem constituir o exame de madureza, estabelecendo, outrosim, as ne

cessarias revisões e r ecapitulações a fazer nas disciplinas dos cursos gymna

siaes. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 1909. - Passos 1lli1·anda. - Aggti

pino Azevedo. 

A Commissão não aceita o substitutivo do illustre Deputado paracnse por

que está convencida de que o projecto satisfaz ás justas necessidades do ensino 

secunda rio no paiz . 

O art. 1• do substitutivo é identico ao do pro jecto, notando-se simplesmen,., 

que o digno Deputado pelo Pará pretende que a providencia que elle constgr." 

seja provlsoria, quando a m a ioria da Commissão julga convenien te da r-lhe " 

caracter de permanente. 

u t ~ .• tl~-1:-!n te que, matriculado em um cursv gymnaslal, trequen ~.t dllrante 

seis r.n nos, as a ulas respectivas e é approvado em todas as seri es que consti

tuem o mesmo curso, não podendo aentro do mesmo anno prestar exame das 

materias de mais de uma serie, tem a seu favor a presumpção de achar-se ha 

bilitaoo para a matricula nas escolas de ensino superior. O exame de m adureza 

em taes casos, não passará de m era formalidade. 
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Aquelle, porém, que não se acha matriculado em nenhum curso gymna~;uu.· 

t; faz seus estudos parlicularmente, só por meio de exame das varias materias 

exigidas para a matricula nos cu r sos superiores, poderá provar a sua habili
tação. 

E' por isso que o projecto mantém o exame do conjunclo para os que nau· 

fazem estudo gymnasial e para os que, habilitados tambem em logica e grego, 

desejarem receber, depois de approvados, o grão de bacharel em sciencias e let
Lras. 

A constante r elutancia que, ha 20 annos, se tem levantado á pratica do re

gimen instituído pela reforma de Beujamin Constant, e os justos clamores er
guidos contra o grande accumu lo de ma terias do curso gymnasia l existente, ela.· 

mores apoiados tambem pelas reclamações de muitos professores que não tecm 

tempo de vencer todo>J os progrununal:l ue suas cadelral:l, juslificavam, de sobra, 

o projecto da Commissão. 

O art. 2° do substitutivo a utoriza o Governo a fazer, mais tarde, r, qui: a 
Commissão pensa se deve fazer já. 

Ass im, pois, a Com missão aconse lha á Camara a reje ição do substitutivo. 

2.• - Substitua-se todo o projecto pelo scguiutoo; 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 Os alumnos aos quaes faltarem somente dous .Preparatorios pttr~ 

iniciarem qualquer curso. superior ficam dispensados da prestação de exames 

delles para a rElspectiv~<. matt·lcul"'- em qualquer das faculdades ou academias 
do pai>,, 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

S. R. SaJa . das Sessões, 14 de Setembro de 1909.- E<ltta?·do Saboyu . 

A Commissão não aceita este substitutivo por lhe parecer altamente incon · 

Yenienle aos interesses do ensino publico. Seria um jubileu. 

3.• - Substitua-se o art. 2° pelo seguinte: 

Art. 2. 0 O curso gymnasial, que durará seis annos, será cons tituído pela•l 

seguintes materias, convenientemente distribuídas: Portuguez, Francez, Inglez 

ou Allemão (á escolha do a lumno), Latim, Mathematica elementar, Physica, · 

Chimica, Historia Natural, Geoit-aphia (esp€'cialmente do Brasil), e Cosmogra

!J]lia. Hi storia (especialmente do Brasil); Logica, Litteratura (portugueza e bra

sileira) e Desenho . 

Paragrapho uni co . O estudo de Logica e Litteratura só é exigido para os 

candidatos ao bacharelado. 

A Commissão não aceita a emenda. 

As materias que, pela emenda, devem constituir o curso gymnasial, são a1.1 

mesmas que figuram no ,!Jrojecto da Commissão, com excepção elo grego, cuja 

~uppressão não nos parece conveniente. 
Si o estudo do grego pócle ser dispensado para a matricula nos cursos de 

ens ino superior, como presentemente o é, nãc .nos parece que deve ser eliminado 

do numero das disc iplinas a serem exigidas aos que pretenderem bacharelar-se 

em sciencia s e lettras. 

Monticlo em todos os cursos de bacharelado do Gymnasio Nacional, desde 11 
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reforma de Benjamin Constant, o grego não deve ser dispensado hoje, corno 

não é o latim no curso do bacharelado . - João Vespucio. 

4.• - Art. Os candidatos â. admissão nas escolas de ensino superiet·. 

que não forem matriculados nos cursos secundarias officiaes ou equiparados •J 

l<ão quizerem obter o titulo de bacharel em sciencias e lettras, farão, nas épo 

cas regulal11entares, exame de conjuncto ou madureza sómente das disciplinan 

quo constituem o curso gymnasial instituido pelo art. 2 .•. 

Sala das Sessões, 12 de Setembro de ln09. - Affonso Costa. 

A Commissão aceita a emenda porque ella vem completar o pensamento clv 

nrojecto. 

5.• - Ao art. 3• accrescente-se: 

J.>aragrapho uni co. Os candidatos ao exame de madu reza, que não deseju. 

r ern o diuloma de bacharel, serão dispensados das provas de logica e littera 

turn. 
Prejud icada pela acceitação da emenda anterior que estabelece a dispens,_ 

de que cogita esta emenda. - Jocío Vespnc·io. 

ti.• - No ar t. 4• su(;stituam-se as palavras - pela jó1·ma ac>tma estabele

clclu - pelas seguintes: de accõrdo com o art. 3•, alineas a e b. - João Ves-

2HLCio. 

A Commissão acceita a emenda por ccu1sideração a seu autor, por isso CJU..: 

~n toncle que a redacção do projecto é bastante clara, como se poderâ. verificar. 

7.• - Onde convier: 

Art. Os alumnos que se destinarem a os cursos superiores, a quem fal-

tarom ómente clous prepa~;atorios para a respectiva matricula, ficam isentos d•: 

exame em conjuncto ou madureza, desde que até Março (inclusive) de 1910, r e

queiram e prestem exames desses preparatorios perante o Gymnasio Nacional ou 

qualquer estabelecimento official equiparado. 

Sala das Sessões, 12 de Setembro dt: 1909. - Affonso C os te.. 

i• Commissão acceita a emenda contra o voto do Sr . Nabuco de Gouvêa . 

Ji:nten.de a maioria da Commissão que, não se permittindo mais iniciar ~ 

tudos preparatorios pelo systema de parcellados, nenhum prejuizo advirâ. ao en

sino ela approvaçao da emenda. 

A. emenda é mesmo uma consequencia <io voto da Camara, dado em o ann. 

passado. 

A Camara permittiu que os .estudantes que, ao tempo du. lei, jâ. coõltav~'" 

clnc•J approvações, pudessem concluir os seus estudos pelo re~;"imen de parcell'l.

dos e lhes concedeu uma nova epoca de exames, sendc, entr ... Ulllto natura< pre 

ver JUE' nem todos poderiam em tão curto prazo concluir estudos e prestar exa

me de mais de metade dos preparatorios que ainda lhes faltavam, na epoca ela. 

lei, para a matricula nas escolas de ensino superior. 

Desde que não se admitte mais o inicio de estudos de preparatorios por tal 

Ío!ystema, é claro que esta serã. a u_Jtima concessão. 

8•. - rtigo. Os a lumnos que se destinarem aos cursos superiores, a quem 

faltar sómente dous preparatorios para a respectiva matricula, ficam isentos dll 

xame em conjuncto ou d madureza, desde que, até Março de 1910, requeiram 
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c;: pre~tem exames desses preparatorios perante o Gymnasio 'acionai ou qua!

'l".:;r estabelecimento similar equiparado. 

Sala das Sessões, Setembro de 1909. - Jo cio Ve,'~pucio. 

Esta emenda está prejudicada pelo parecer dado á anterior. 

Tanto esta como a emenda anterio r perrnittem aos estudantes de prepar ... 

torios pelo systerna de parcellados, concluirflm os seus estudos por tal regime~0 . 

desde que só lhes faltem dous preparatorios dos que são exigidos para a matri· 

cuia na~ escolas de ens ine; super ior, 

H a, entretanto, urna differença notave l entre as duas emendas; a primeira 

só perrnitte que se prestem esses exames em gymnasios officiaes e esta o per

mitte em qualquer estabelecimento equiparado, offícíal ou não. 

A Commissão acceitou a primeira e julga prejudieada esta uitima. 

9.• - Art. Ao r equerimento de inscripção para esses exames juntar&,:. 

os candidatos certidões de approvação em todas as outras materias exigidas pa.

na. matriculas nos cursos superiores. 
Sala das' Sessões, em 13 de Setembro de 1909. - João Vesznwio ele A breu e 

Silva. 

A Commissão acceita esta emenda que deverá figurar immediatamente depo is 

da de n. 7, desde que seja approvada. 

10• - Ao art. 1.• Accrescente-se, depois das palavras "ficam dispensados": 

da revisão no 6• anno e do exam e de madureza. O mais como está. - Affonso 

Costa. 

A Cornmissão acceita a emenda. 
Dispensados os estudantes dos cursos gymnasiaes, uma vez approvados 

em todas as materias que os constituem, do exame de madureza, que só é exigido 

dos que pretendem o bacharelado ou fazem t>s seus estudos particularmente, 

desnecessaria é a revisão de certas disciplinas no 6• anno. 
11• - Ao art. 2•, lettra a. Depois da palavra "logica··. accrescente-se: e 

graphlca de desenho. O mais como está. - Affonso Costa. 

A Commissão acceita. a emenda que melhora a redacção do projecto. 

12• - Ao art. 2•, lettra b. Depois <ias palavras "exame escripto ... accres

cente-se: menos desenho. O mais como está. 

Sala das Sessões, Setembro de 1909. - Affonso Costa. 

A Commissão acceita a emenda, por isso que pela prova graphica de desenho o 

estudante dã a conhecer o seu preparo nessa disciplina. 

13• - O art. 5• substitua-se por este: 

Os estudantes do 6• anno dos cursos gymnasiaes fi cam, desde a promulgação 

desta lei, dispensados da revisão e do exame de madureza para gozarem do favor 

do art. 1•, devendo esse exame ser ainda regulado para os que quizerem receber 

o titulo de bacharel em sciencias e lettras, na proxima epoca, pelas disposições 

do decreto n. 3. 914, de 26 de Janeiro de 1901. 

Sala das Sessões, Setembro d!l 1909. - Affonso Costa. 

A Comrrussão acceita a emenda que, dando maior desenvolvimento ao art. 5•. 

torna mais claro o seu pensamento. 
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14•- Ao art. 6•: Suppriroam-se as palavras "de geographia ou pelo". 

Sala das Sessões, Setembro de 19()9. - .Affonso Gosta. 

A Commissão acceita a e!Jlenda. 

Pela disposição do projecto, art 6°, o lente de mecanica e astr'onomia. do 

Gymnasio Nacional poderia ficar em disponibilidade, sendo cosmographia ensi

nada pelo lenle de geographia. 

A emenda evita essa disponibilidade. 

Não figurando mais no cu rso creado pelo projecto a cadeira de astronomia 

e mecanica, o professor destas disciplinas passará a leccionar cosmogNLphia, 

cujo ensino é exigido ago ra. 

A emenda ê, pois, conveniente. 

15• - Ao art. 7.• Depois das palavras "annos do curso", accrescente-se: a 

revisão das disciplinas ·no 6• anno. O mais como está no projecto. 

Sala das Sessões, 3 de •Setembro de 1909. - Affonso Costa. 

A ommissão acceita a emenda, que lhe parece necessaria. 

Os estudantes matriculados nos cursos gymnasiaes que não prêtendem rece

ber o grâ(} de bacharel em sciencias e lettras, e, portanto, não fazem o exame 

de madureza, não carecem de r ever, no 6° anno, certas disc iplinas do curso. 
E' o caso da emenda n. 9. 

Os estudantes, porém, que matriculados nos cursos gymnasiaes desejam ba

charelar-se e precisa.m para isso do exame de madureza, carecem da revisão 

de taes disciplinas no 6• anno para encontrarem maior facilidade nas provas 

do exame de conjunto a que se submettem. 

16• - _ os arts. 2• e 3• accrescente-se e chorographia do Brasil. 

Onde diz: geographia, especialmente a do Brasil, diga-se - geog1·aphia, 

especialmente a da America. 

A Commissão não acceita esta emenda. Esta emenda e a seguinte fo"ram 

àpresêntadas pelo Sr. Eduardo Socrates. 

O projecto exige o ensino de geographia tanto para o curso propedeutico 

como para o exame de bacharelado, mas recommenqa a geographia espeoiaZ

mente do Bn1sil. 

Nestas condições a emenda do digno Deputado ê desnecessaria. 

O ensino de chorographia do Brasil se fará fa talmente, como já se faz e 

sempr se fez. 

Quanto ao estudo da geographia da America, ê claro que elle não será 

esquecido, por isso que se acha comprehendido no estudo geral da geographia. 

1 7• - A rt ·L • Supprimam-se as palavras - se iene ias e. 

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 1909 . - Eduardo Som·ates. 

A ommissão não acceita a emenda. 

Pretende o digno D putado, autor da emenda, que o titulo a ser conferido 

nos que forem approvados em e:\.-ame de madureza, pela fórma estabelecida no 

projecto, eja - bacharel em lettras, ao envez de - bacbaréT em sciencias e 

iett.ras, como j!t ê e sempre foi pelos regulamentos mais nntigos do Gymnasio 

Nacional. 
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Por que s implesmente bach a1·e! em lett1·as t 
No curso não figuram sciencias? 

18' - O alumno dos cursos gym nas iaes reprovados em u ma só mataria de 

qualquer dos annos poderá cursar o anno immediatamente superior e prestar 

os exam es deste, em qualquer das epocas normaes, depois de approvado no exame 

do qual ficará dependente. 

S . R . - Sala das Sessões, 13 de Setembro de 1909. - TOIVm·es Cavalca?l ti. 

A m aiori á da Comm issão a cceita es ta emenda. 

A providencia que a emenda consigna j á figura no Codigo do Ensino, art. 151, 

n. 4, e não parece á Commissão que de sua pratica possam resultar inconve

nientes. 

1 9' -Ao art . 4.• Depois da palavra "Republica", accrescente-se: devendo 

ser preferidos, quando se encon t rem em ig ua ldade de condições com os que 

concorrerem aos cargos das repartições federaes e estabelecimentos de ensino 
secundario da União. 

Sala das. Sessões, 12 de Seten·"bro de 1909. - Aff onso Costa. 

A Commissão acceita a emenda que estabelece uma preferencia justa a favor 

dos que se d iplomarem -no Gymnasio Nacional e estabelecimentos equiparados. 

Essa vreferencia figurava no regulamento do Gymnasio Nacional, mandado 

observar pelo decreto n . 2 . 857, de 30 de Março de 1898, sendo conveniente res

taura l-a. 

20• - Accrescen te-se onde convier: 

Art . E' permit t ido aos graduan dos nas Escolas de Pharmacia e Odontologia, 

fazerem em conjunto perante o Gymnasio Nacional, ou qualquer estabelecimento 

a este equiparado, os exames dos preparatorios que lhes faltarem para a matri

cula nas escolas de cursos su periores . da Republ ica, dispensados do exame de 

madureza. 

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1909. - Manoel Fulgencio. 

A Commissão não acceita a emenda, por julgai-a inconveniente aos Interesses 

do ensino, além de considerai-a prejudicada pelo parecer dado á de n. 8, que 

a Commissão acceitou. 

Os candidatos á matricula nos cursos de Pharmacia e Odontologia prestam, 

pela lei em vigor, um exam e de conjunto das disciplinas que siill ex igldas p<tra 

taes cursos, mas esse exame não tem a extensão que se requer nos cursos 

gymnasiaes. 

Demais, os graduados em Pharrnacia e Odontologia. preoccupados com esses 

novos estudos e exigencias da vida pratica, abandonam naturalmente as disci

plinas do ensino secundaria e só 'POr um novo exame geral de todas ellas poderão 

provar a sua habilitação para o Inicio de outro:< estudos nos cursos superiores. 

Si vencedora fosse a faculdade que r. emenda pretende conceder a esses gra

duados, a lei que creou o exame de conjunto para os candidatos á matricula 

nesses cursos menores de nossas academias de Medicina, prestar-se-hia aos mais 

escandalosos abusos. 

A Commissão, pois, aconselha á Camara a rejeição da emenda. 

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 1900. - Alvm·o Botelho. - Affonso Costa. 
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- N nb1,co . de. Gouvên, vencido por ser cont rario á emenda que concede uma 

nova epoca de exames preparatorios. - Tctvnres Gnvalcnnti. - J osé Bonifacio, 

com restricções 

SESSÃO DE 25 DE SET EMBRO 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o projecto, salvo as 

emendas. 

O Sr. Affonso Costa {peln o1·dem) : - Sr. Presidente, venho renovar 
hoje o requerimento que fiz na ultima sessão, pedingo a V. Ex. que consulte 

á Ca a se concede pr eferencia para o substitu tivo apresentado pela Comrnissão 

de Instrucção Publica ao projecto do Sr. :Manoel Fulgencio. 

O Sr. Presidente: - Vou subrnetter a votos o requerimento de ordem 
do Sr. Affonso osta, pedindo preferencia para o substitutivo da Comrnissão de 

Instrucção Publica ao projecto n. 56 A, de 1909. 

Os senhores que YOtam pela preferencia, queiram levantar-se. (Pau.sa.) 

Foi concedida. 

O Sr. Passos ' 1iranda (pela ordeu>) - Requeiro verificação da \O-

tação. 

Procedendo-se ã Yerificaqão da Yotação, reconhece-se terem \'Otado a faYor 

75 Srs. Deputados e contra H; total, 119. 

O Sr. Presidente: - You subrnetter a votos o substiruti,·o da Comm.i<;;são 
de Instrucçüo rubli a, ao projecto n. 56 A, de 191Hl, concebido ne Ees termos: 

Cong1· o 1\a ional resolve: 

Art. 1.• nlumnos matriculados no cursos gyn:ma.sia.es, officia ou equi-

p . rudos que. com a frequencia regulamentar, forem approYado em toda a 

materi:1s que os ~on tituem. ficam di pensados do exame de madureza para a 

matri ula na -rolas de ensino superior d:t RepublicA. 

Paragrnpbo urtico. s •que pretl"nd<'rem goz.ar do fa\'Or acima instituído não 

poderã pre ta.r e.:came das mat!'rias de mais de uma. -~rie em =da anno, quer 

~ trate d!' institutos officiae. quer de equiparados. 

rt. ~." O curso gymnnsia.l. que durarA seis a.uno~, serâ constituido pela 

:>t'guint s mlil<'ri s, on'l"enientemeute di trlbuidas: 

Portugu ~ 

Francez. 

1 ngl<'Z. ou allemào, ó. e caiba do aluruno. 

L.<ttlm. 

::.\fntho.'matien elem!'nta.r. 

Physic \ ' cbi ni a . 
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Histeria Natural. 

, Geographia, especialmente a dq Brasil, e Cosmographia. 

H isteria, especialmente a do Brasil. 

Desenho. 

Art. 3 . o Os exames de madureza constarão : 

a) ue provas escriptas de portuguez, francez, inglez ou allamão, latim, grego, 

mathematica, geographia e histeria, especialmente do Brasil, logica e desenho; 

b) de provas oraes das materias que constituem o exame escripto e mais 

physica e chimica, histeria natural, cosmographla e litteratura portugueza e 

brasileira. 

Art. 4. o Os candidatos approvados em exame de madureza pela fó1·ma acima 

es tabelecida, receberão o diploma de bacharel . em sciencias e lettras e terão 

direito á matricula em todas as •escolas de ensino superior da Republica. 

Art. 5. o A disposição do art. 10 entral'á em vigor desde a data da pro

mulgação desta lei,. independente de regulamentação. 

Art. 6. o O ensino de cosmographia, de que trata o art. 2•, será ministrado 

no Gymnasio ·aciona! pelo lente de geographia ou pelo que ac lualmente ali! 

tem a seu cargo o ensino de m ecanica e astronomia. 

Art. 7 .• O Governo, para execução desta lei, modificará o regulamento do 

Gymnasio ?<acionai (decreto n. 3. 914, de 26 de Janei ro de 1901) à e modo a 

dar-se a mais conveniente seriação âs matarias dos diversos annos do curso c a 

maior simplificação do exame de madureza. 

Art . 8. o Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. .anoel F u! gen c io (pm·a encnminhar a votação ): - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para declarar que acceito o substitutivo apresentado pela 

illustrada Commissão de Instrucção Publica, desde que a proprla Commissão 

acce1tou a emenda que restabelece a parte principal do meu projecto, a qual 

concede permissão para que os estudantes, a que faltam dous preparatorios, 

possam fazer os seus exames até 10 de Março do anno seguinte. (lia varias apar

tes que interrotnJ)em o oraMr.) 

Era no momento o que tinha a declarar a V . Er.; por occasião de Her votada 

uma outra emenda minha, terei, então, o ensejo de dizer algumas palavràs a 

respeito deste assumpto. (Muito bem.) 

G Sr .. Affonso Costa : - Sr. Presidente, devo explicar f<. 'amara dos 
Deputados em que consiste o sub8tltutlvo da Commlssão. A Camarn sabe rtue 

ha 20 amtos se levanta contra o regimen de madureza e curso aetlaclo a ma.ls 

terrível das campanhas ... 

LM SR. Dill'TITADO: - A mais justa. 

O SP- AFFo.·so CosTA: - ... de modo a tornar lnefflcaz a lél que a con· 

sa.groo. 

A Commlssão de Inst:rucção PubUca procurou neste momento, como medida 

de transição, o meio ermo. 
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O substitutivo consiste nisto: os estudantes matriculados nos cursos gymna

siaes, officiaes õu equiparados, que forem appr ovados nos seie a nno!! que os 

constituem, ficam dispensados do exame de madureza. 
Com effeito, para os estudantes assim approvados, o exame de madureza é 

uma superfectacão, uma formalidade perfeitamente dispensavel. (Apm·tes.) 

o SR. PAssos M1.RANDA: - Deve ser inutilidade para aJquelles que querem 

ser bachareis. 
O SR. Al'FONSO CoSTA: - Aquelles estudantes, porém, que não forem ma

triculados nos cursos gymnasiaes, deverão sujeitar-se ao exame de maduraza, 

porque essa é a unica prova qu!> se lhes póde exigk ele sua habilitaç9.o. 

Os estudantes ainda que quizerem receber o titulo de· bachareis em sciencias 

e lettras, tambem se sujeitarão ao exame de madureza. 

Assim o exame de madureza sePá exigido a aquelles que não forem matri

culados nos cursos gymnasiaes e aos que pretenderem receber o titulo de bacharel 

em sciencias e lettras. 

Creio que por tal modo a Camara está esclarecida a respeito da materia elo 

substitutivo e lhe dará o seu voto. (llf1tito bem. ) 

O Sr. Passos Miranda (71a1·a encaminha,- a votação): - Sr. Presidente, 
em que pese á declaração do meu i!lustre companheiro de Commissão o 

Sr. Affonso Costa, peço licença para fazer vêr á. Camara que, no meu m<;>do 

de entender, o projecto do Sr. Deputado Manoel Fulgencio é menos nocivo para 

a efficacia do ensino publico do que o substitu tivo da Commissão. 

Prefiro de dous males o menor; e, porque o projecto Manoel Fulgencio não 

traz no apparelho peelagogico a anarchla que traz o substitu tivo da Commissão, 
pedirei á. Camara que rejeite o substitutivo. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que approvam o substitutivo ela Com
missão de Instrucção Publica, queiram levantar-se. (PU1lsa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Passos Miranda (pela o1·dem) : - Requeiro verificação da vo
tação. 

Feita a verificação da votação elo substitutivo da Commissão de I nstrucção 

Publica, reconhece-se que obteve 60 votos a favor contra 57; total, 117. 

O Sr. Presidente: - O substitutivo ao projecto n. 56 A foi approvado. 
Vou submetter a votos a emenda. 

O Sr. E duardo ISaboya (pela oTçtem): - Pedi a palavra unicamente 
para mandar á Mesa uma declaraçao de voto não só cont1·a o substitutivo como 

contra o projecto n. 56, de 1909. 

Vem á Mesa a seguinte declar ação de voto: 

Declaro, não só que votaria contra o projecto do ho!'rad_o , Sr. Manoel Ful

gencio, que me parece prejudicial ao ensino, como contra o substitutivo da illustre 
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Commissão de Instrucção Publica, o qual, sendo transigente, extingue o exame 

de madureza para os alumnos que poderiam prestai-o em boas condições (vide 

art. 1") e continúa a admittil-o para os candidatos que sem o curso integral, 

não estarão, naturalmente, bem habilitados á prestação desse exame. 

Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1909. Ecl~~tm·do Saboya. 

O Sr. Presidente: - Vou pôr a votos as emendas ao projecto n. 56 A. 

Está prejudicada a .primeira emenda substitutiva do Sr. Passos Miranda, 

em consequencia da votação do substitutivo da Commissão de Instrucção Publica. 

Estão igualmente prejudicadas as emendas. do Sr. Eduardo Saboya, que tem 

o n. 2, na relação das emendas e o projecto primitivo, que é do Sr. Mane-ei 
·Fulgencio. 

Posta a votos, é r ejeitada a emenda sob n. 3, elo Sr. João V espucio. 

Posta a votos, é a pprovada a seguinte emenda sob n. 4, do Sr. Affonso 

Costa: 

"Art. Os candidatos á admissão nas .escolas de ensino superior, que não 

forem matriculados nos cursos secundarias officiaes ou equiparados e não qui

.zerem obter o titulo de bacharel em sciencias e lettras, farão, n as epocas regula

mentares, exame de conjunto ou madureza sómente das disciplinas que consti

tuem n curso gymnasial institui do pelo art. 2•." 

O Sr. Presidente: - Está prejudicada a emenda sob n. 5, do Sr. João 
Vespucio. 

E' posta a votos e approvada nos termos do parecer da Commissão a se

guinte emenda. sob n. 6, do Sr. João Vespucio: 

"No art. 4• substituam-se as palavras - pela [ónna acima esfabeleci.da -

pelas . seguintes : de accôrdo com o art .. 3•, alinea a e b." 

E' igualmente posta a votos e approvada a seguinte emenda, sob n. 7. do 

Sr. Affonso Costa : 

"Onde convier : 

Art. Os alumnos que se destinarem aos cursos superiores, a quem f a lta-

rem sómente dous preparatorios para a respectiva matricula, ficam isentos do 

exame em conjunto ou madureza, desde que até Março (inclusive) de 1910, 

rAqueiram e prestem exames desses preparatorios perante o Gymnasio Nacional 

ou qualquer estabelecimento ofifcial equiparado." 

O Sr. Presi1dente: -Está prejudicada a emenda sob o n. 8, do Sr. Joã o 
Yespucio: 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda sob n . . 9, do Sr. João Ves

pucio: 

"Art. Ao requerimento de inscripção para esses exames juntarão os 

candidatos certidões de approvação em todas as outras materias exigidas· p~. ra 

a matriculr. .. nos cursos superiores. • 
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Posta a votos, é approvada a seguinte emenda sob n . 10, do Sr. Affonso 

Costa: 

"Ao art. 1. o Accrescen te-se, depois elas pala v r as "ficam dispensados" : da 

revisão no 6° anno e do exame de madureza. O mais como está." 

Posta a votos ê approvada a seguinte emenda sob n. 11, do Sr. Affonso 

Costa: 

"Ao art. zo, lettra a. Depois da palavra "logica"' accrescente-se: e gra

phica de desenho. O mais como está . " 

Posta a votos ê rupprovada a seguinte emenda sob n. 12, do Sr. Affon~o 

Costa: 

"Ao art. 2o, lettra b. Depois das palavras "exame escripto ", accrescente-se 

menos desenho. O mais como está . 

Posta a votos é approvada a seguinte emenda sob n. 13, do Sr. Affonso 

Costa: 

"O· art. 5°, .substitua-se por este: 

"Os estudantes do 6° anno elos cursos gymnasiaes ficam, desde a promul

gação desta lei, dispensados ela revisão e do exame de madureza para gozarem 

do favor do art. 1o, devendo esse exame ser ainda regulado para os que qu:

zerem receber o titulo de bacharel em sciencias e lettras na proxima época, 

pelas disposições elo decreto n. 3.914, de 26 de janeiro ele 1901." 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda sob n. 14, do Sr. Affonso 

Costa: 

"Ao art. 6. 0 : Supprimam-se as palavras "ele geographia ou pelo"'. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda sob n. 15, do Sr. Affonso 

Costa: 

"Ao art. 7°: Depois das palavras "annos do curso··, acérescente-se: a 

r evisão das disciplinas no 6° anno. O mais como está no projecto." 

E' annunciada a votação ela seguinte emenda sob n. 16, do Sr. Eduardo 
Soc1·ates: 

"Aos arts. 2" e 3° accrescente-se: - e chorographia elo Brazil. 

Onde se diz: geographia, especialmente a do Brazil, diga-se: - geographia. 
especialmente a da America." 

O Sr. Eduardo Socrates (pela o1·dem): Sr. Presidente, em 3• dis-
cussão pretendo renovar as minhas emendas, justificando-as, então, devida
mente. 

Por isto, peço a V. Ex. que consulte á Camara si consente na retirada dest'l. 

emenda n. 16, e da outra n. 17, que tive a honra de apre entar. 

Consulta'da, a Camara consente na retirada das emendas ns. 16 e 17. 

Posta a votos, ê approvada a seguinte emenda sob n. 18, do Sr. T avares 
Cavalcanti: 

"O alumno dos cursos gymnasiaes reprovado em uma só materia de qual

qusr dos annos poderll cursar o anno immediatamente superior e pcestar os 
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exames deste, em qualquer das épocas normaes, depois de approvado no exame 

do qual ficara. dependente. n 

Posta a Yotos, é approvada a seguinte emenda sob n. 19, do Sr. Affonso 

Costa: 
"Ao art. 4.•: Depois da pala\ra "Republica", accrescente-se: - devendo 

ser preferidos, quando se encontrarem em igualdade de condições com os qu3 

concorrerem aos cargus das reparticões federaes e ·estabelecimentos de ensino 

secundaria da União." 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 20, do Sr. Manoel 

Fulgencio: 

"Accrescen te-se onde conYier : 

Art. E' permittido aos graduados nas Escolas de Pharmacia c Odonto-

lo~;"ia fazerem, eru uonjuncto, perante o Gymnasio !\acionai ou qualquer esta

belecimento a ste equiparado, os exames dos preparatorios que lhes faltarem 

para a matricula nas escolas de cursos superiores da Republica, dispensados elo 

exan1e de 1nadureza. '' 

O Sr. Manoel Fulgencio: ·- Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. President e: -Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado l\Iano~l 

Fulgencio. 

O Sr. Manoel Fulgencio (pela onlem) : - Sr. Presidente, apresent~l 

esta emenda porque estou convencido de sua justiça; entretanto, havendo 11 

Commissão dado parecer contrario e tendo certeza de que. nestas condições, 

ella não será approvada, peço a \-. Ex. ctue consulte á Camara si consente na sua 

retirada. 

Consultada a Camara, é concedida a retirada da emenda n. 20, .solicitad'l 

pelo Sr. Manoel Fulgencio. 

E' o substitutivo da Commissão de Instruc~ão Publica appro·vado em 2• dis

cussão, corn as emendas, e enviado á Comntlssão respectiva para redigil-o de 

accôrdo com o vencid(J para a 3•. 

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO 

ú Congresso Nacional resol\•e: 

Art. 1.• Os alumnos matriculados nos cursos gymnasiaes, officiaes ou equi

parados que, com a frequencia regulamentar, forem approvados em todas as ma

terias que os constituem, ficam dispensados da revisão no 6• anno e do exame de 

madureza para a matriculã nas escolas de ensino superior da Republica. 

Paragrapho unico. Os que pretenderem gosar do favor acima instituído, 

não poderão prestar exame elas mat&rias de mais de uma série em cada ann•). 

quer se trate de institutos officiaes. quer de equiparados. 

Redacção para 
3. • discussão 
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Arl. 2.• O curso gymnaslal, que durar!\. seis annos, serâ. constltuido pelas 

seguinte& materlas, convenientemente dlstribuidas: 

ortuguez. 

Francez. 

Inglez, o11 allemão, 11. escolha do alumno. 

Latim. 

Mathematica elementar. 

Physica e chi~lca. 

JTistorla natural. 
Geographla, especialmente a do Brazil E> cosmographla. 

Historla, especialmente a do Brasil. 

Desenho. 

Art. 3.• ~ exames de ma.dureza constarão: 

a) de provas escriptas de portuguez, francez, inglez ou allemão, latim. 

grego, mathema.tica, geographla e histeria, especialmente do Brazll, logica c 

graphlca de desenho. 

b) de provas oraes das materias que constituem o exame escrlpto, menos 

desenho e mais physica e chlmlca, hlstorla natural, cosmographia e lilteraturl. 

porlugúeza e brazllelra. 

Arl. 4.• Os candidatos approvaclos em exame de madureza, de accõrdo com 

o arl. 3', alincas a e 1>, recebet·ão o diploma ele bacharel m sciencias e Jettras 

e terão direito a matri ula em todas as escolas ele ensino superior da Republica, 

devendo ser pref ridos, quando se encontrarem em igualdade de condições, . com 

os que concorrerem aos cat·gos das repartições federaes e estabelecim entos do 

ensino secundaria da União. 

Art. 5. 0 Os estuda nles elo 6• anno dos cursos gymnaslaes ficam, desde a 

promulgação !esta lei, dispensados da revisão do exame ele madureza, para 

gozarem do favor do art. 1•, devendo esse exame ser ainda regulado para os 

que qulzei·em receber o titulo de bacharel em sclencias e Jettras, na proxim<t 

época, p las disposições do decreto n. 3.91 4, de 26 de janeiro de 1901. 

.Art. 6. 0 O ensino de cosmographia, de que trata o at·t. 2•. serâ. mlnlstradfl 

no Gymnasio Nacional p lo lente que aclualmentc alll tem a s~u cargo o en

sino de mecanlca e astronomia. 

Arl. 7.• Os candi<latos â admissão nas escolas de ensino superior que não 

for m matriculados no5 cursos gymnaslaes officlaes ou equiparados e não qui

zerem obter o Ululo de bacharel em sclencias e lettras, farão, nas épocas r~· 

gulamentares, exame de conjuncto ou madureza sómenle das disciplinas que 

C.)ll~tituem o cut·so gymnasial Institui do pelo art. 2•. 

Art. 8.• Os alumnos dos cursos gymnnsiaes reprovados em uma só materia. 

de qua lquer dos annos, poderão cursar o anno lmmedlatamente superior e prestat• 

os exame deste, em qualquer das épocas normaes, depois cl approvados no 

exame do qual ficaram dependent s. 

Art. 9.• s alumnos que se destinarem aos cursos superiores aos quaes fal

tarem sómente dous preparator!os para n respectiva matricula ficam isentos do 
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exame em_. conjuncto ou madureza, desde que até marco (inclusive) de 1910, 

requeiram e prest m exames desses preparatorios perante o Gymnasio Nacional 

ou qualquer estabelecimento official equiparado. 

Parag1·apho unico. Ao requerimento de inscrip~ão para esses exames jun

tarão os candidatos cerlldões de approvação em todas as outras materlas exi

gidas para a matricula nos cursos superiores. 

Arl. 10. O Governo, para execução desta lei, modificarA o regulamento do 

Gymnasio Nacional (clecrelo n. 3.914, de 26 de janeiro de 1901) de modo a 
dar-se a mais conveniente sériação As materias dos diversos annos do curso, a 

1·evisão das disciplinas no 6• anno paar os candidatos ao bacharelado e a maio~ 

simplificação do exame de madureza. 

Art. 11. Hevogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessõe~. setembro de 1909. Alves Botelho. - Af/o11so Costa. 

:Yabuco elo Go11Pêa. - Tavares ('apalcc111ti. - Rod!'tOtWS Lima. 

S8SS.l0 Dlil 2 DE OUTUBRO 

E' nnnunclada a 3• discussão elo tn·ojecto n. 56 C, de 1~09. redacçil.o para 

3• discussão do. projecto substitutivo n. 56 B, de 1909, que isenta do exame 

de madureza os studantes approvados em lodos os annos do curso gymnasial 

e dá outras providencias. 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a i\Iesa uma. emenda que vae ser 

lida. 

Em seguida é lida, apoiada e en\'iacla li. Commissão a seguinte emenda: 

Ao art. 2• accrescente-se: 

Paragraplw unico. São mantidas, no Gymnasio ~acionai e estabelecimentos 

equiparados, ak cadeiras de Grego, Logica e Lilteratura, disciplinas cujo estudo 

serâ racullativo no curso gymnasial e obrigatorio para o~ candidatos ao ba

charelado . 

.. .-\o art. 7'l accrescente-se: 

T'aragrapho unico. Este exame serfi prestado. na Capital Federal, perante 

o Gymnasio l\' clonal e, nos Estados, perante os gymnasios officiaes equipa

rados e na falta destes, perante um gymna8io equiparndo indicado pelo Go

\'erno . 

C'apital Federal, 2 de (!OUtubro de 1909. - João YcsJmcio rlc . Abreu c· Silva. 

O Sr. Affonso Costa: - r. Presidente, u devo ao honrado Deputado 
pelo ParA, o Sr. Pnssos Miranda, talentoso membro da ommts o de In-

strucção Publica, uma resposta relativa no projecto que se debate. 

V. Ex. v!' que me acho fatigado, depois de ler occupado a tribuna durante 

3.• discussão 
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1 hora e tanto, não me sendo possível por isso agora deoonvolver !LS conside

rações que devo em resposta a tão distincto collega. 

Requeiro, portanto, que V. Ex. consulte a Casa sobre se consente no adia

mento da discussão, pelo adiantado da hora. 

O Sr. Presidente: Como não ha mais numero na casa, e sendo dP. 

Importancia o projecto que se acha em discussão, adio, pelo adeantado da hora, 

a sua discussão. 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente: - Acham-se sobre a Mesa diversas emendas qu~ 

vtio ser lidas. 
Em seguida, são successivamente lida~ 6 postas em discussão conjunct:\

mente as seguintes emendas: 
Ao art. 3.0 As disciplinas constantes do artigo precedente são a-puradas em 

quatro secções: Linguas, ?nathemaJ;ica, geog?·aphia e histo?·ia, sciencias. 

Ao art. 4.o O exame de madureza, que se farú. por secção, constará à ~ 

prova escrii>ta e ora I. 

Supprima-se as alineas a e b. 

Sala elas Sessões, 5 de outubro de 1909. - l!lcLua?"CLo Soc1·ates. 

Em enda ao projecto n. 56 C, de 1909, caso não seja acceito o substitutiv.J 

que apresento n es ta data. 

Ao art. 2°, accrescen te-se: 

1§ A cadeira de historia especial elo Brazil será àistincta ela cadeira de hi<-

toria universal. 

Ao art. 3° elimine-se: "grego". 

Ao art. 7o accrescente-se : 

l!i Tal exame só poderli. ser feito após dous annos da approvação que J 

candidato tiver obtido no exame das materias Que correspondem ao 4° anuo 

do curso gymnasial. 

Onde convier: 

Art. Pela matricula nos cursos superiores os candidatos pagarão 100$ de 

matricula e 100$ ele exames, ao todo, 200$ annuaes. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro ele 1909. - Passos JIIi?·anda Filho. 

Substitutivo ao projecto n . 56 C, de 1909. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 Os alumnos que se destinarem aos cursos superiores aos quaes fal· 

taram sómente dous preparatorios para a respectiva matricula ficam isentoB 

do exame em conjuncto ou madureza, desde que até março (inclusive) de 1910. 

requeiram e prestem exames desses preparatorios perante o Gymnasio Nacional 

ou qualquer estabelecimento official equiparado. 

raragrapho unico. Ao requerimento de inscripção para esses exames jun-
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tarão os candidatos certidões de approvação em todas as outras materias exl• 

gidas para a matricula nos cursos superiores. 
Art. 2.• Os alumnos matricula!dos nos cursos gymnasia,es, offieiaes o·.~ 

equiparados que, com a freq uencia regulamentar, forem liJllprovados em todas as 

materias que os constituem, ficam dispensados neste anno do exame de ma· 

dureza. 

Art. 3.• No anno vindouro, o Governo regulamentará. préviamente o pco· 

gramma das materias que devem constituir o exame de madure~a, estabelecendo, 

outrosim, as necessar!as revisões e reca'Pitulações a fazer nas disciplinas d<>>' 

cursos gymnaslaes. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1909. - Passos lrii1·anda Filho. 

Os alumnos matriculados em qual·quer dos annos dos cursos gymnasiaes, 

na época desta lei, gosarão de todos os favores que ella estabelece. 

Sala das sessões, 5 de setembro d 1909. - PnW.encio Milanez. 

O Sr. Ferreira Braga - As poucas palavras c1ue vai profeJ"ir justlflca
rão, pensa o orador, o voto que vai dar contra o projecto da Ulustrada i Commls

são de Instrucção Publica. 

Fructo dos tempos que correm, esse projecto nenhum effelto beneflco poderá. 

exercer no ensino publico, cu ja decadencla progressiva resulta de causa-s mui· 

tiplas e complexas, muitas das quaes só pO"deriam desapparecer pela gradual e 

profunda modificação do melo social em que no-s achamos envoltos. 

E' da educação peculiar !'L lnfancia que depende o desenvolvimento mental 

destinado a servir de> base a uma sollda lnstrucção secundaria, sobre a qual por 

sua vez dever li. repousar o conjuncto dos estudos denominados superiores. 

Um systema racional de conhecimentos concretos, gradualmente transmltti~ 

dos á criança vão lhe permittindo ao espirito a acqulslção dae primeiras noções 

systemaUcas sobre o planeta que habitamos, o mundo solar de que esse planeta 

representa uma varcelh e o lmmenso organismo social de que constltulmos um 

produclo fatal. 

Esta ophase da vida individual desempenha papel analogo ao >dessas memó. 

ravels scillltillações do espírito theocratico, preparando no alvorecer da civlllza, 

ção grandes e solidos :l.!icerces sobre os quaes o genio grego archlteet'ou o Im

ponente e maravilhoso edifi'Cio da sciencla abstracta, cuja constJ:\'qçã:o, lenta ~ 

gradual, absorveu um perlodõ de mais de vinte seculos. 

~essa primeira pbase deve 1:ambem ser lnicialdo ~ consi-deravelmente des

envolvido o estudo das línguas, acompanhado da leitura de produqções arUstlcas 

apropriaàas ao àesenvolvimento da imaginação. 

E' assim que o esplrito da criança prepara-se para receber os primeiros en. 

slnamentos que entendem com as ralações abstractas; é desta arte que se abrem 

para elle as •portas do edlficlo sclen tlflco. 

Longe de ser fo rmada de conhecimentos isolados ou Independentes uns dOS 

outl·os, a scienda humana, isto ê, o conjuncto das relac;Oes abstra-ctas entr e 0.'1 
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phen<il"rle110s Ob!!ervados, constitue um todo lndi~;sivel, um mundo ideal capaz da· 

representar o mundo r ral com a . approximação exigida pelas necessidades da · 

i<oi!sá ~specie. 

,_. ds diversos ramos qne a constituem dão lugar a uma verdadeira hl erarchia 

(}\)~.;) stu<do ·permitte ao ~spi rito passar, de maneira quasi in':'enslvel, das mais 

slmp; s no~ões numericas, construídas pelos primeiros lampejos da razão -hun•a

rut;;, :i-s• mats aomple..xas -- e el-evadas concepções da ordem social e moral, onde re

siaé a ter-mo· normai · de nossas medit!Lções sclentlficas. 

•.d A- ml•ppreSsã.o de · um elos termos dessa hierarchia, tem, como consequencia 

fatal, a instabilidade do edincio. A ordem de generalida de decrescente e compli

cação cresc~nte. que preside: â c lâssiflcação dos phenomenos é tambem a. qua 

domina a -<classificação da.s scicncias correspondentes . 

. :·>-: 0 -ffihudo "dai --Jlhysica -repousa- sobl'e o da astronomia, que, por sua vez, • sup

põe o cunheciii'fento prévio das leis da mecanica. 

Qual a idêa: que- pnderá f01·mar solbre a quéda de um grave o alumno que 

não CIJn!lece os movimentos da terra no -espaço, isto é, as relações geomeb· icas e 
- rri~cànibaii · do planeta humano com os astros capazes de influir e~ nossos _des

' tlnoa? · · --

Não andou, portanto, com acerto a Commlssão àé "Instrucção Publica qúali
idl> stlpB~iriHo b 'ilJt~-ab rtia '!m'eéa'nic; ·e :aS'tron()m!a, conservando o da physica. 

- l!:m Ca;,~· ~m ~ dÕs·' ;:i;ho-:i dê· hierarc'hia ency~lo'pedtca tém l> seu ae~tinÓ logÍéo 
5 e 'os': 'se

1
u!:J frllct~s Sciênt!ficÓs ~· 

:5ob o -~rime'irC: ~spe~to dê'sen~olve ~sta ou aquella pante do methodo ·unl
l\ iú!Ia) . ,.)Sob .O: segunclo, 1 prodÚz resuftad~s ([U~ ~n~iq.uecem O ca~po da~ prevl-
··~l ; ... ,. ~~ "l • • .' .:.. , ~ : I. 

soes do3 phenon.enos 9hservados e dilat~m gradualmente os seus . horizontes . 

. ,, A ~-~ppressii9 ~'e étualqu.er dos departa,me!Jtos do ~difiçüo abstracto pr_eju::lica 
- 'profuncla~ente. a sua esta):l!Íidade, tQrna radlcalm_ente illusorios os resultados ad-

~.. ' • .•i . r 

qulrldos com seu . e~tupo. 
' 

1\. • .. :!lts~Jfipa a, ~xclu_:;_i}o _,da IO!fica . por([\Je1 pensa o orador, que a _y
1
erdadeh·a lo-

gica é a mathematlca. 

:L" em esta, sci.E!nci!L a .sua base tiral'!a ~ djt contemplação do mundo ex~erlor. 
O s,eu estud9 . . reQOUS!!-, sob r~ ~L ind,u~çã_o, _ mas no seu domlnlo prepo11~e~·a o 

.. lJ!etllc~d_ÇI- deductlVtJ. Acc e~ce qu!l. ell!l .csnduz, _a a lguns resultal'!os !1-ue represen

" t!'ol)1 verdB;_delras cçms~r-~:~cçg~s o que algni~~cll: .:que- o seu domlnlo. enc~rra o ger-

ni.'en' dó methodo contr~cp~vo. ~ :.• :, <- . ~· !. .; • 

-: .. :, 1\. !l~se o;Jmprego !13.§ Ç'es · p~,tes do methodo._ universal, allla a mathematlca a 

? s.ltntl!Cr.irlade. dO!> ph_eno_menos, cujas leis essa sciencla institue, 

Dalll resulta a sua notavel. Laptldã.o para desvendar as le}s do racloclnlo 

-.:no i:'JJ'Iál. .. ) ·-
' . -:.~. :J·Js-sa' dupla. circurfisfancia: justifica plenamente a ,denomlnaçã.o _de LOGiqA que 

deve caracterizar a mais simples de., .todas ·as sciencias, aquella :{1\Je;• CpnstJtpe 

>.·.JÍ> bà!fe ~téJ·'náüdQ c l.rei-dadetrii• sãbér ;,.humario. -~ -.... ".; ~--

•-v ~ ·llEntra: J·llmJ ·-.óutl1as·. <'onsldetal)õ:es : &obr.e ,as ·- d.uas ,realldaclel!,. 9_bjeçt1ya_ - ~ . s4_b-
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jectiva, das concepções humanas, examinando o aphorlsmo de Aristoteles e as 

inves•Jgações cfe Kant. 

.. 1\liaJúfesta-se favo ravel ao exame de madureza, convenientemente entendido, 

tarmlna pela p,presentação de uma emenda ao art. 2• do projecto. (Muito bem; 

muito bem; o 01·ador é C'ltmzn·imentado.) 

V.;m á Mesa, são successivamente lidas e postas conjunctàmente em dis

cussão ~s seguintes emendas: 

Art. 2 .• Substitua-se pelo seguinte: 

O curso gymnasial, que -durará sete annos, será assim constltUido: 

. 1 

"" 

!o 

1• C'adelra - Portuguez. 

2• eadeira 

3• cadeira 

4 n c!adeira 

Francez-. 

Inglez. 

Geographla.: 

A ui:. Desenho. 

1 ' cadeira Portuguez. 

~· cadei ra Francez. 

3• cadeira Inglez. 

4'• C'adelra Latim. 

5• cadeira Chorographia 

Aula ·- D~senho. 

1• C'adelra - ArithmeUca. 

2~ · caàeira· - Portugúez. v 

3• cadeira - Francez. 

·. 4• cadeira ~In-glez. 

_ 5"- eaüeira: -Latim. _ 

Aula -Desenho . 

11 • anno 

~ o anno 

c: ') 

do Brasil. 

3• a11no 

... -

4• anno 

1• cadeira Algebra elementar. 

2~ cadeira - Portuguez. 

~ 3:• cadeira- - Francez-. 

c. ·: 4~ cadeirlt -f- Latim . 

~·-

5• c-adeira - Hlstorla . 

-.Auln .- :Desenho .• 

. ~ 

r·, 

1( 

'• 
., ' 

., 

.~ 

_, 

.. 



5° anno 

1• ca.deira ~ Geometria elemen.ta~. comprehendendo a trigonometria e o es

boço á maneira dos antigos das propriedades das sete pr incipaes 

curvas. 

2" t·adeira ~ Litteratura . 

3• cadeira - Latim . 

Allemão. 4• cadeira 

b• cadei ra Noções concr etas de sciencias physicas e naturaes. 

6• anno 

11 cadeira - Astronomia elemen tar, precedida das theorias indispensaveis 

da geometria gera l e mecanica abstracta. 
2• 

3• 

4• 

5• 

cadeira- Physica. 

ca deira- Allemão. 

cadeira Littera tura. 

ca dei ra Revisão dos estudos ele arithmetica, 

tos nos annos anteriores . 

7° anno 

Chimica. 

Biologia. 

Hlstoria natural. 

Sociologia. 

algebra e geometria, f e i-

1" cadeira 
2• cadeira 

3• cadeir a 

4• cadeira 

5• cadeira R<lvisão dos estudos el e m ecanica, astronomia e physica, fel-

tos no anno anterior. 

õ• cad ei ra - Hlstoria do Brasil. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1909. - Francisco Fen·ew·a Braga. 

O Sr. Monteiro de Souza: - Sr . Preside-n te, pedi a palavra apenas 
para jus tifica-r o modo por que vou votar este projecto. Não desejo tomar parte 

na s.m....dtscussã.o, porque, desde a 2• discussão que vejo diversos oradores se te

rem manifestado a r espeito, estando por consequencia o assumpto perfeitamente 

debatido. 
Mas, tenho neste assumpto uma grande r esponsabil!•dade, porque faço parte 

do corpo docente de um gymnasio da R epubHca; tenho, portanto, necessidade de 

dizer o motivo pelo qual voto con tra o pro jec to, nas condições em que está con

' cebldo, assim como votarei contra qualquer outro projecto neste sentido, que se 

a preqentar no actual momento. Voto, Sr. Presidente, POI'Que vejo no pr ojecto 

dous gr an des defeitos. 

· Primeiro, se ê verdade que o pro}ecto vem sana r grandas d!fflculdades por 
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que está passando o ensino no Brasil; se vem melhorar o estado intellectual em 

que está a nos~a mocidade, não satisfaz absolutamente essas exigenclas. 

Não satisfaz, porque não encara o problema de frente, como deveria fa 

zel-o; !Jào vem tratar de uma reform:t radical, completa, do ensioo secundaria, 

como dt'sejam todos aquelles que se preoccupam com esta importante questã~ 

do et•s!no publico. 

O Sn. EDUARDO SocRATES: - E' um projecto de caracter provisorio. 

ú SR . MoNTEIRO DE SouzA: - Como V. Ex. acruba de di:rer é um projecto 

de caracter provisorio. Se nós temos de conservar a lguma co usa de provi~rio, é 

preterivel ficar a lei que possuimos actualmente, e que até hoje ainda não foi 

posta em vigor, porque é precizo que se diga, a lei de madureza, até hoje, ainda 

não cslá em vigor. 

Tmn sido adiada constantemente. Desde que ainda não se experimentou este 

methorJo, não se pó de diz(\!' que elle seja máo. Todos sabem, já tem sido aqui 

dito muitas vezc~. que elln tem sido adiada constantemente; vai de anno para 

anno ~e prorogando a sua execução, com erupções perturbadoras dos ex~mel! 

parccl:ados, por consegui!lte, não foi ainda perCeitamente expeulmentada. Exis

te, no Senado, am projecto r eforma n.do completamente o e!) sino. Por conseguinte, 

é preferivel que esperemos qu e es~e projetlto venha á luz . E e!Tiquanto elle não 

vem, devemos conservar. a lei tal qu.a l existe _actualm~mt<'!. 
Bu sou, Sr. Presidente, nesta ma teria de ensino, contra reformas constan

tes e annuaes, po·rriue, como na agricuÍtura, com as leis do . ensino deve-se espe

rar bastante tempo, para que ellas possam produzir effeito, para que possam dar 

os rcspE>ctivos fructos. 

Se nós temos que legislar constantemente, alterandc. dia d. dia as nossas leis 

de ensino, nunca poderemos esperar resultados. 

Em 2° lu·gar, ha um defeito pedagogico, na redacção do projecto em _ dis

cussão. E' que o art. 2° não seriou as differentes disciplinas que constituem 

esse curso, defeito já apontado pelo orador que me precedeu na tribuna, o qual 

justificot: uma emenda que apresentou . 

Diz o art. 2o que o curso gymnaslal compõe-se das seguintes materias: 

"Portug uez, francez, inglez ou allemão, latim, mathematica elemêntar, phy

sica c rhimica, historia natural, geographia, especialmente do Brasil e cosmo

graphia, Jlistoria, especialmente a do Brasil e desenho." 

Por conseguinte, são estas' as materias que, de hoje em diante, devem ser 

ensinadas nos gymnasios. 

Bnlretanto, no art. 3° está: 

Art. 3 . o Os exames de madureza constarão : 

a) de provas escriptas de: portuguez, francez, inglez ou allemão, latim, 

grego, mathematica, geographia e historia, especialmente do Brasil , loglca e g ra

phic>t de desenho. 

b) de provas oraes das materias que con~tltuem o <'!Xame escripto, menos 

deseiho e mais physica e chimica, historla natural, cosmogràphia e litteratur:~. 
por u;;uE~a 9 brasileira. 
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' l'>é' · modo que se- exig-e, J)ara o exame ' de madureza, materias ciue não sã:o 

ensina1ás nos cursos: ·a logica e a litteratura. 
~·L·: ; 

,(' 
Por <-~s~s defei_tÇ>s, e pelas razões que r esumidamente apreaentei declar.o que 

,y,r:,tr;, _:1ão só contra e.stP. projecto, como contra qualquer outro que no mesmo 

sentido aqui se apresentar. Tenho dito. (Muito bem; ntt<i.to .bem .) 

O ·sr. Eduardo Socrates -'- Não vem propríamente elucidar o as.Súmpto 

'tão bril!1anteinente 'tratado pelos illustres oradores que o· pr ecederam na tribu

'ftâ, · s~nJ'o justificàr emendas· suas, submettidas ao juizo · da Camara. 

Su~i:enta a excellencia do exame de madureza, que no Col!egio Militar tem 

dado optimos resultados, versando, não sobre todas as materias do curso em 

;;.onjuncto, mas sobre cada u.ma das cinco secções em que estão alli grupadas as 

disciplinas constituintes do respectivo programma do ensino. 

Na corrente d<>ssas idéas aspresentou uma emenda dispondo o agrupamento · 

·das mat~rias do programma gymnasial, · constante do art. 2°, em 4 secçõe·s, so

bre as quaes haverá o exame de madureza. 

Acredita ser de caracter provlsorio a materia que se contém no projecto, 

porque ella importa em supprimir. o exam e de madure~a. ins tituto que corres

pon~le a uma indiscu.tive) Jlecessidade de ordem pedagogica. 

Ou se, mantém esse ~pparelho . para apurar o preparo do estudante ou vo~

v•·r.,mo~ aos exames parecllaclos, cujos resultados produziram a anarchia do 

c·n~ino ~ 

Outra emer.da sua. versa sobre a inclusão 'da chorogrruphia patria no pro

g:·rlll·,ma gymnasial, dispondo qUQ O estudo da geographia ger'a ! Se especialize em 

relação á America. 

Allude ás Intimas e intensas re)ações commerciaes que mantemos com os 

povo~ comnosco C011V:Ivente,s no contip'etÚe, relaç;'ões que se completam pelas de 

_ord,em politico-internacional, sufficientes para justificar a essa especiali zação, 

que jul~;a necessaria e indeclinavel. Recorda que esse é o criterio adoptado J:!elo 

regulamP-nto do Collegio MUita r. 

Crl~lca o projecto, põr exigir o exame de madureza dos candidatos á ad

mlssã') nos cursos de ensino superior, creando para esta classe de estudantes 

um exame, que ella repudia para os que frequentam os cursos gymnasiaes : 

~e a medida é boa, deve generalizar-se a todos, se o não é, então que seja 

eliminada por imprestavel. 

O que se não compadece com a justiça e equidade é que se exija. de uns o 

qu~ . se dispensa a outr:os • 

.~,~~m!lf~ !lS su_as C.O!'J;iderações confiando que o Senado ao tomar conheci 

manto <lo projecto que, parece, logrará o voto da ama_rp., :P!>nO,era. rn!:_llto: ,_so_br;ll 
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o m1.gno assumpto, e :l.ssim se resolva a fazer obra completa, definitiva e boa, 

dando ;,ndamento ao projecto Erico Coelho, que consubstancia as idéas moder

nas. i M·uito bern ,· nt1ci to bem . ) 

Ninguem pedindo a palavra, é encerr-ada a 3• discussão do proj ecto e adia

da a votação até que a respectiva Commissão dê parecer sobre as emendas of

ferecidas . ( •) 

( •) Pende de parecer as emendas em 3• discussão. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO (1898) 

INTERNATO DO GYMNASIO NACIONAL 

A Commissão suppr ime o Internato do Gymnasio Nacional mantendo ap~nas 

o exter nato. 

A ssim procedendo n ão obedece a Commissão, precipitada e leviam ente, ao 

prurido r eformista que tanto tem anomnalizado o ensino desde o advento da 

R epublica, mas dá satisfação a al tas e jnadiaveis exigencias de ordem moral e 

economica. 

O Gymnasio Nacional, tal como o temos actualmente, é o producto deturpado 

da g rande · reforma de Benjamin Cqnstant, leva da a effeito pelo decreto n. 981, 

de 8 d e ovembro de 1890. 

Do plano de B enjamin Constant resaltavam entr e outras idêas accessorias, 

duas que chamaremos capitaes: a integridade <lo ensino sec>tndario, coroado pelo 

exame de m adureza, e a extincção do in ternato, medida, esta ultima, urgente

mente r eclamada, d!J.da a radical incompatibili<l.ade de semelhante instituição com 

o progresso, a indole e as necessidades do ensino secundaria moderno, tanto pelÕs 

seus antecedentes bistoricos como pela sua funesta e perigosa influencia, reco

nhecida e proclamada dor quantos se têm occu pado de tão melindroso assumpto, 

n a educação civica e moral e na formação do caracter das novas gerações 

Ousado e radical, sem condesc_endencias e contemporizações com o velho 

ensino que foi completamente substituído pelo integral, o e'minente reforllllldor 

transigiu com as exigencias e interesses do momento no tocante ã eliminação do 

Intern a to. 

E' assim que depois de consubstanciar nitidamen te no art. 1• do decreto 

n. 1. 075, de 22 de Novembro de 1890, o objectivo da reforma, declarando que 

e lia "tinha por f im proporcionar á mocidade brasileira a instrucção sec undar! 

e fundamental, necessaria e sufficiente, assim para a matricula no curso _ _ upe

riores da Republica, como em geral para o bom desempenho do dev ere do 

cidadão na vida social", quanto ao antigo Collegio Pedro li, transforma do em 

Gymnasio Nacional, mantinha proviso•·iamente, po1· omquauto. a sutl. dh'l!;i.o em 

ipternato e ~x ternato. 
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Nada mais claro e outra significação não póde ter o caracter ele provisorio 

com que permittiu-se a continuação do internato . officia l elo Gymnasio sinão 0 

seguinte: conelemnanelo em principio semelhante instituição, tendo-a como faela!la, 

necessaria e fatalmente, a elesapparecer pela sua absoluta desconformielaele com 

o espirito scientifico,
1
, o~ pro~r_e;ssos -p.e(lagogi!!O~, a , natu.reza _.e as ~e~essidaçle~ 

do novo regimen, o M'!lrbsttoJ ed:ntemp.orizi;wa, ~~dia.va'l a. s.:~a 1\llrnini[çl!ie,: w " iioi· 
julgar conveniente fazer do Poder Legislativo o juiz da opportunida-de da sup

pressã.o ou por simples transigencia com a rotina e os interesses burocraticos 

que ella teria necessa riamente de offender. 

Que eram fortes e reca lcitrantes os elementos de resistencia que determi

naram a contemporização com a .permanencia do Internato, fazendo-o so>breviver 

â. dissolução do velho ensino, as~ altc;·nativa; -;; ~icissituci~s por que elle tem 

padsado o demonstram de sobejo. 

A lei de 30 de De?'embro de 1891, § 3° do n. 1, primeiro orçamento votado 

pelo Congresso republicano, autorizava o Governo a extinguir o internato do 

Gymnasio, convertendo-o em externato. 

Rea.lizada a transformação - no anno seguinté, a Commissão de ·orçam~nt? 

ia mais longe é invocando, em nossa opinião erroneamente, a lettra da Constitui

ção, propunha a suppressão do ensino se~undario custeiado pelos cofres da União 

sob o fu!;daií\ ento de que este fôra deferido â. competencia dos Estaelos. -
': ã'o vingou a -d·~utrina da Commissao, mas átfendendo a ;,.,otivos de ordE-m 

_financeira e. â. sup_er.~oriclade de dous estabelecimentos de igual natureza na Ca-pitál 

·da Republica quando um só era bastante para servir de modelo aos dos Estados, 
f -:; l . - :. . - ·- . - . " - -~-~ :-:.. 
o Congresso determmou a cessaçao da duplicata de externatos pela fusao dos 

existentes, e para acce ntuar de modo inequívoco e insophismavel o seu intento, 

consagrou-o expressa e duplamente no art. 20 da lei n. 126 B, de 21 de Tovem

brõ de 1892, e mais 1)ositivamente ainda na rubrica 33, elo citado art. 2°, em 
que se restringiu a Yerba .Para a despeza com o respectivo. serviço, dando-se 

como feita a fusão dos dous institutos. 

Apezar, porém, destas disposições terminantes, cautelosas e previdente.s, 

dit;Uia<> pelo visível intuito de forçar a realização do fusionamento, coarctando-se 
o arbitr.io do Governo, que devendo cingir-se â. despeza calculada para um só 

,'!"S!&.bQlecjm~nto, forçosamente executaria a autorização que lhe era_ imposta, a 

- .d:ualidaàe de internatps foi mantida, a disposiç;ão que a supprimia ficou lettra 

: mQrta, o Poder Ex69utivo superpoz-se ao .. voto do Congresso,_ annullou-o e a 
dotação orçamentaria foi ostensivamente excedida ... 

ConJ1ecido o desígnio do Governo - no anno seguinte organizou-se a cam-

. J>anha; não jâ. em· favor da manuten~:ão dos -dous externatos, mas da . restau

ração do intel'nato extincto, campanha .gue vingou contra o voto e. Q _ vebemente 

1>rotesto da Commissão de Orçamento, que, combatendo a emenda restaur!ldora, 

dizia: 
"Esta emenda não consagra idéa nova, pretende apenas restabelecer uma 

lnstituiç~o artaclJrónica, . incom_pativel com as luzes e com o . progresso moral i)o 

seculo. Essa instituição que desafia contra si a repulsa , ~r.t~Z.:~!~l} sieç:i.?:?-?_s :-os 
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pedagogistas e moralistas, ainda quando collocada sob melhores e mais zélosos 

auspícios, que não os da. direcção official, nestes assumptos sempre imprevidente; 

trefega e incompetente, confiada ao acaso e exercida, as mais das vezes, por 

prepostos sem vocação, sem estimulo, sem correctivo, ao menos, sem fiscaltzaçãó 

p rompta, activa e intelligente, e finalmente, sem responsabilidade real e effectiva, 

já foi aqu i mesmo condemnada, ha menos de dous annos, pelo senso commum 

nacional , lendo por orgão muito legitimo e competente representante da Nação; 

•O Congresso Nacional, na legislatur a vigente. " 

Pal"a corroborar a sua opinião t inha a Commissão de Orçamento a autor!~ 
da·de valiosa do Ministro da Instrucção, que no relatorio de i&9i, anno em ' cill'e 

fôra· aoolida a instituição que se pretendia ressuscitar, fulminara-a com a sé

g u in te - formal condemnação: "O Gymnasio Nacional está dividido em Inter

-nato e Externato. A experiencia demonstra da comparação dos resulta dos · dos 

dous estabelecimentos, que o externato corresponde melhor aos sus fins · que o 
internato, attendendo á grande dcspeza que traz aos cofres publicos" - e, des

cên do do terreno dos princípios ao da pratica, na flagrancia de graves abusos 

de q ue acabara de ser theatro o internato official - elle concluía: "Os factos 

occor r idos no anno proximo f indo e u ltimament~, demonstrando o estado dé indi s:, 

c iplina 'do I nternato do Gymnasio Nacional, aconselham a sna 1J?'Ont1Jta extincção. 
Razão t inh a F reneu il qua~do o denominava - "1tn biza•·re melang~ ., cÍn 

convent et de la case1·ne". Assim não er a sómente baseando-se em opiniões · dou

trinarias, mas sob a pressão de factos infringentes da disciplina e moralidado 

do Inter nato, occorridos sob seus olhos, que o Ministro da Instrucção recla~ava 

a eliminação da anachronica institu';ção que se pretendia galvanizar 

Não cabe nos estreitos limites deste trabalho a critica m inuciosa, estribada. 

na· opinlão insuspeita dos mais competentes pedagogistas e na lição lncontrastavol 

dos factos - dos internatos · e da sua perniciosa influen cia na educação moral 

e cívica das geraçj'ies que despontam. 

-~ sua atmosphera viciada desvirtua o caracter, abastarda os sentimentoJ, 

· amortece os Impu lsos generosos, mutila a natureza, deforma a índole e as ten

dencias da alma juven il , e tanto estiola e cresta a semente dos bons, quanto 

estimula, desenvolve e favo rece a germinação dos mãos instinctos. 

A grande d ifferença, a differença capital entre os gymnasios allemães e os 

collegios francezes e que ex·plica a stlperioridade dos primeiros, diz Hippeau, é 

que a quasi totalidade destes estabelecimentos não recebe sinão externos. 

Nos poucos gymnasios que admittem internos ha da parte dos lentes e dire

étores - duas grandes difficuldades a vencer - a manutenção da ordem e d'a 

disciplina entre os alumnos e sobretudo o afastamento dos perigos a que elles 

estão sujeitos sob ·o ponto de vista dos costumes. 

Ha inconven ientes inherentes á propria natureza do internato contra os 

quaes por mais que se diga e que se faça - são im"Potentes as bôas intenções 

dos directores celibatar ios ou não, leigos ou ecêlesiasticos. 

Esses inconvenientes sensíveis e incontestaveis annullam todas as vantagens 

que se póde invocar em favor de semelhantes estabelecimentos. 
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Não seria mais difflcil n a França do que na Aliernanha, na Suissa, nos 

Estados Unidos achar o m eio de substituir vantajosamente os internatos. Estas 

nações os elimina ram e póde-se dizer que a insllrucção rejuvenesceu, subiu de nivel 

com a sua substituição pelos externat<>s e não é a outra causa que se deve e se 

póde attribuir esta persistencia do amor ao estudo e á activida de scientifica que 

di s tinguem os a li emães e que em todas as classes da sociedade faz considera r a 

cultura do espirito como a m ais nobre e a mais imperiosa das n ecessid"ades. 

Assim, conclue H ippeau, os a llem ães não têm que . deplorar as fun estas 

consequencias do internato, deste regimen doentio que participa ao m esmo tempo 

da caserna e do convento, sab o ponto de vista da mora lidade, da saude dos 

di sci pulos e - por que não dizel-o? sob o ponto de vista da sua felicidade. 

Banida de todas as partes onde o ensino secundaria r ecebe o influxo pode

roso do espírito scientifico e reflecte a phisionomia da socieda de moderna eman

c ipada e livre, n a pr opria Fra nça que a inda a m a n tém , bastante mitigada no 

seu antigo aspecto jesu itico-milita r , desprestigiada e cornballida ao açoite impla

cavel da critica que, ·dia a dia, a vae minando, j á não se apresenta como o id~oal 

da educação, mas justifica-se a sua conservação corno uma triste necessida de, 

mantida por contemporização com habitas e costumes fortemente enr a izados, 

cuja eliminação por todos an tevis ta como inevitavel e fatal, deve fica r entregue 

á. acção do tempo e ao proprio desprestigio da instituição condernna:da 

Asslgnalando, porém, a incoherencia dos que, reconhecendo a incapacidade 

dos internatos para adaptar-se As multiplas e variadas exigencias do ensino 

moderno liberal, aberto a todas as carreiras e ap tidões, em vez de reagir contra 

os habitas, pr econceitos e interesses que retardam o seu necessa1io e logico des

appar ecimento continuam a d esenvolverias, a fomentai-o, a melhor assegura i-os 

com largas dotações pecun iarias destinadas a construcção e manutenção de p esa

dos e custosos internatos - pergunta M. Breal: 

"Em que outra Nação vê-se o Estado encarrega r-se de apromptar, vest ir 

e alimentar moços que cursam as aulas nos collegios? 

Porventura, nos paizes que estão na vanguarda da civilização européa fa ltam 

discipulos aos estabelecimentos de instru.cção secundar ia? 

A lnstrucção será. nelles menos difundida? 

A juventude será. inferior ã nossa pela educação e pelos bons costumes? 

Será. menos liberal, menos esclar ecida, menos apta a dirigir-se por si m esma 

e a enfrentar e vencer as difficuldades da vida publica?" 

Longe, muito longe !riamos si quizessemos transplantar para a qui a vigorosa 

campanha que em toda parte tem se feito ao regimen de segregação dos intc>r

natos, coroada sempre do mais bril-hante successo. 

E' uma questão vencida nos dominios da theoria e da pratica e o Estado, 

sem descu•·ar da a lta e d ir ecta superintendencia, da fe.cu!Jda e decisiva cooper'l.ç:'lo 

aue lhe incumbe manter em tudo que diz respeito ao ensino publico, reentra em 

seu verdadeiro papel, q ue ê o de distribuir, fomentar e desenvo lver a instrucção, 

mas confiar a educação propriamente dita aos cuidados da famiiia ou de wus 

representantes. 
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Comprehende-se que quando o ensino era o privilegio de uma insignificante 

minoria social a quem cabia exclttsivamente a posse e o direito das posi~:ões 

liberaes, quando elle visava - antes de tudo e sobr e tudo - afeiçoar os espintos 

á disciplina e á subordinação, quando elle era uma dependencia do claustro ou 

da caserna e tudo que produzia trazia o sello do espírito monastico, se podesse 

justificar a necessidade do internato com todas as suas severidades e regras 

disciplinares ; mas hoje que elle mudou, generalizando-se, democratizando-se, 

tornou-se franco, accessivel, necessario a todas as classes, a todas as vocaçõe~. 

a todas as carreiras, tendo por fim - não exclusivamente a preparação de pro

fissionaes, a conquista de diplomas scientificos, mas a formação de caracteres 

e vontades •. de cid adãos proprios para todas as profissões e para todas as obri

gações de uma democrac ia liberal, quando elle intenta preparar-nos para as 

~uncções tão complexas e variadas da vida pratica, fazendo-nos homens de tra

balho e ele p•·obidade aptos para enfrentar com confiança a terrível luta pela vida 

e bem desempenharmos o nosso papel na faina activa e laboriosa das sociedades 

modernas, o internato qfficial perdeu a sua razão de ser, tornando-se uma verda

deira excrescencia. 

Cumpre não esquecer esta circumstancia valiosa. 

Passou a época do internato com a cessagão do systema de ensino a que 

elle deveu seu apparecimento e de que foi o instrumento apropriado. 

A. transformação operada nos methodos e nas di~ciplinas, nas necessidades 

e nos fins do ensino de accõrdo com os avanços da sciencia, da moral e da 

politica tem de reflectir-se natural e. logicamente no regimen dos estabelecimentos 

QUP o rninistran1. 

"Todas as vezes que o curso dos acontecimentos faz nascer uma sociedade 

no·.-a, diz Saint-M:arc Gírardin, é preciso tambem uma educação nova. 

A educação deve sempre estar de harmonia com o estado da sociedatle. 

Tr,mos, como na idade média, uma sociedade toda religiosa? A educação será 

theologica. 

No seculo 15 a socieaade se emancipa, torna-se secular e temporal; depois 

da revolução franceza surgiu uma sociedade nova, uma sociedade commercial e 

industrial e esta sociedade r eclama uma educação apropriada a seu espírito ." 

O regimen escolar e educacionista que bastava ás exigencias da sociedade 

medieval e ás da sociedade do seculo ).._'V, não pôde comportar e satisfazer as 

necessidades e aspirações do ~nsino eda ed ucação moderna e tem de fatalmente 

desapaprecer. 

Como tal, o intrnato é uma instituição que fez o seu tempo e que está. fatal

mente cond.,mnada a desapparecer, sendo inuteis todos os esforços para mantel-a 

ã custa de contraf·acções e transigencias. 

Aos que ainda mantêm duv idas sobre as desvantagens e os perigos do inter

nato na formação do caracter e do espírito, no desenvolvimento moral e physlco 

da infancia seja-nos permittido chamar a attenção para a obra pouco volumosa, 

mas verdadeir!l.m:.~ta monumental de Victor de Laprade, in titulada a Eàucação 

Libentl. 
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Nas pag inas soberbas e magistares deste libello vigoroso e irrefutavel pela 

logica e pe lo brilhantismo da fórma , tão conciso quanto profundo, elle investiga, 

e;;tuda , expõe, analy1;;a e desnuda com a perícia, a paciencia e a coragem de um 

anatomista implacave l, as m ais remotas origens desta perniciosa instituição, diz 

u que ella é, o que .foi e o que continuará a ser, mantendo intactos os seus vícios 

fundame.ntaes,vicios organicos, inherentes á sua propria natureza, mantidos atra

vés dos tempos e de todas a s reformas e modificações com que se tem procurado 

adoçai-a e que só com o seu desaparecimento podem cessar. 

·'Eu não conheço nenhum dos nossos contemporaneos, diz o eminente pedag·o

g is\a, salvo - devo dizel-o - alguns discípulos dos jesuítas, que não tenham coit

)lervado do co llegio uma r eminiscencia ch eia de horror. Qua nto a J;>im eu não 

recomeçaria os mPus 10 annos de vida collegial mesmo a preço do sceptro de Car

los Ma g·no e dos laurais de Dante . T em-se de r es to mais probabilidade de sahir 

_gra,nde hom em, ou s6me>nte um homem são de corpo e espírito da mais selvagem 

al<Je ia dos Alpes do que de um estabel ecimento univer sitario . " 

E' Imposs ível invocar-se um testemunho pessoal mais Vjllioso e lavra r-se a 

condem.nação do funesto r egl m en dos interna tos em termos mais francos e cate

goricos. Investigando pela hi s toria a creação dos primeiros estabelecimentos de 

educação commum, desses collegios, qu e são o modelo assás bem copiado de nossos 

Jyceus el e hoje, elle "encontra como seus principaes inventores e legisladores Od 

ch eftJS :] ~ uma illustre sociedade que data do seculo XVI, como o abscolu tismo mo

nar~hico, como todas as gTandes tentativas contra a pen ;onalidade l1ttmana, como 

n. idéa da confisração completa do individuo em proveito de um fi m geral e cal

culados os seus methodos de ensino, não certamente para favorecer a energia do 

tempera m ento e do car acter, o vigor e a independencia da razão - em urna pa

lavra, t udo qu e constitue a forte e sã individualidade. 

Ao contrario. "As an tigas idéas de compressão physica e de morti f icação cor

poral legadas pela idade média aos fundador es de conventos destinados á infan-
· - -

cia accr~scentaram a idéa da compressão moral, da submissão apresentada como 

a unic~ fonte da virtu(le, da suppressão systematica da vontade -e da razão pes-
. ' 

(·saaes :·. 

As Primeiras casas de edt;cação calcadas s<Ybre os . conventos, foram, pois, o 

9ue ai!'Jla são_ em n-:>SSÇlS dia~ --:---- casa:, de r ech,t.são . qu,e acrel)..i\a_r--se-hia fundadas 
em . o~lio -á infancia e para infligir-lhe uma pa rticipação precoce na s lutas e nas 

pôres ela v ida . 

Sabe-se que este systema está em via de modificar""le, mas an_tecedentes de 

_tr_elj seculoo pesal!l sobre elle e é bom e><Pôr tudo que h a de monstruoso em seu 

,começ!! para me.lhor fazer resaltar todos os vicios que elle ainda conserva. 

O g·r an de argumento dos que r etar:dam a extincção do internato é a impossi

,bi_lidiid~ de dar-lhe substituição immediata. 

Se m e divã - escreveu R enan - aliás um partidario fervoroso da plena ln

,ter venção do Esta do no ensino, combatendo esta l;l ltima taboa de salvação a gue 

<1'!6: agjlrz;_arn os d.efen~ores d,a m a lefica i;nstltuição: - y~ª tra,çal~ , um ideal .chl

rnerico . 
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Mesmo em uma grande cidade um tal systema de educação dados os nossos 

costumas, serla muito d ifficil; nas pequenas cidades, nos campos - elle é im

poss ível: o internato é a consequencia nece·ssaria do facto de toda familia não ter 

ao seu a lcance um estabelecimento ele instrucção a que ella possa enviar seus 

Cilhos. 
l!.:u sei - accrescenta o lucielo escriptor - que um tal ideal será, em muitos 

casos, difficil ele realizar. 

O que eu sustento sómente é que o internato deve sempre ser um "7Jis-ctller", 

mesmo nos casos em que a separação do menino e de sua família é necessaria, eu 

queraria que se prescindisse o mais possiv€1 desse meio desesp€rado. 

Na Allemanha, paiz tão adiantado em tudo quanto diz respeito á educação, 

não ha quasi internatos e a juventude allemã tem incontestav€lmente costumes 

fuu ito mais puros que a franceza, com uma educação muito mais livre, 1nuito me .. 

nos ca~ ernada. 

Dada mesmo a dirficulelade da suppressão radical e immediata dos intern!l

tos - pensa Laprade que se pôde conservai-os, melhorando-os, comtanto que des

de já.. tambem, diminua-se em muito o seu numero e os do Estado sejam todo_s 

supprirnidos. 

Ell~s não deixarão o menor pesar. Outro não é o nosso objectivo, e para jus-
. L • ' • . • ' 

tjÓcal-o .nãp pr ecizil-mos buscar, ·ex~plos e. incgame(ltps tão longe: temol-os ben'J 

p~rto, bi;ta qu~ lancemos os ~lhos para a Republica Ar gentina. 

,.: .A.hi, o inte-ri?ato achava-se_ pr~{ut~da~n.te; €nr-aizaj]o ·e. !lra .u:m legado do an
tigo regimen, no qual o ensino estava inteiramente entregue ao dero que o rifo' 

nopoliz~ya,. !!- reacç,~o - foi a_: _mais .energica- El ·q.eeidida · . 

.>\ J:epublica Acg-ent:,ina,'! diz N ippeau, qúe -subsUhi1o· o antigo por um novo 

systema de ensino mais extenso e mais completo, quiz ao mesmo- temp~' Órganl~ 
~r .de .>Jma maneira mais liberal a · educação - cívica~ Elle ·. chegou fatalmente a 

reconheceor que o regimen do internato tornava impossível a .-eallzação · de um 'tal 

d_esidemtutn. E' uma opinião que se encontra mais de uma vez expressa nos re

latorios officiaes e nas exposições dos éxamiría'tiores. 

A lnstrucção secundaria organizada, dirigida e custeada pelo Estado, dá.-se 

em co!legios nacionaes e por toda parte os -antigos Internatos dêsaíJpai:ecem con

vertidos eom externatos fl os directores destes como os publ!cistas e homens de Go'

ver no mai~ autorizados e competentes assignalam e proclamam as suas lnca:lcula

veis yantrugens moraes e .economicas, os grande's . e lleneficos resultados da su& 

,jnfljlencia .na eà,ucaçãp clvlca d..ll-S .novas gerações. . . • ·· ., · .- '. •, 

' "A abolição da vida claustral, ·afz o directdr do Colleglo Nacional da província 

de Tucurrian, é' r.o mundo Inteiro o obje.cto d;s votos das famllias. 

A reforma mais util a introdÚzir nos có!leglos é a suppressão do internato 

q_ue reune todos os vlclos do convento e da caserna sem ter uma só das vant~-.. •) 

gens tla v ida de familia. O Governo Nacional ficará. livre de suas preoccu·pações 

a ·,r es·peltó da superintendênCia 'dos éstábéleti!tnentos de educaÇão'. o Thesouro não 

·terá.·•que despender ·sommas·enormes para cônservar uma · tn~tituição pe.rnlclosa - ~ã6 
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sómente por causfl. das bolsas que mantêm, mas por causa da destruição dos mo

veis f eitús pelos pensionistas, qu e vingam-se assim dos annos da vida claustra l 

e mu itas ve zes para se fazer expu lsar. Os gas tos de a limen tação são a lém dis~o 

el e tal fórma consicle•·aveis que constituem uma causa el e ruína para os co ll egios 

sempre em de fiei t. · 
"Os inconven ientes elo internato, diz o r eitor elo collegio de Catama rca , pa rtl · 

cipam de multiplas causas. 

E!;e favo rece a indifferença dos pa, is de família que crêem dever confiar ex

clusi.vamente .:to Governo a educação de seus f ilhos e que não se preoccupam com 

dar-lhtls livros quando o estabelecimen to não os fornece. 

A moralidade es tabelecer-se-ha nos col!egios qu ando ell es não receberem senão 

externos c qua ndo f unda r-se casas tutoriaes para proporciona r- se aos meninos a 

vida ramHiar, o que ex is tia an tes da instituição dos col!egios nesta mesma pro· 

vincu::t." 
Condemnado. pois, em toda parte o internato oflfcial, nada justifica a sua 

manutenção en tre nós. 

s~ ;>elo !ad0 da moralidade e da disciplina internas oelle ap1·esenta os fun es

tos T•lSnltados denuncia dos pelo propr io Governo, como em co meç<? demonstrámo~, 

não sao menos lisonjeiras as suas cndlções cconomicas e financeiras. 

Possue o Internato do Gymnaslo 183 a:lumnos, sendo: contribuintes 113, gra

tuitos, 70. Os contribuintes pagam 18$ no acto da ma tricula e mais 90$ annual

mente. 

Submdo a cifra da sua despeza a 340 :000$ custa cada alumno ao Esta do 

1:858$360. 

Desta fórma despende elle a mais com cada a lumno Interno 958$·360! 

Feltc calculo de accôrdo com o pa,gamento de 900$, 183 alumnos deveriam 

custar 164:70 0$000. 

Assim, porém, não é, ficando a cargo dos cofres do Estado um delfcit d e 

238 :380$000! 

ENSINO SECUNDARia 

Autorizado pelo Congresso em dispos ição enxerta da na ultima lei do orça

mento, o Governo pelo r egulamento annexo ao decreto n. 2. 857, de 30 de Março 

do corrente a nno, estabeleceu novas bases para o exame de ma dureza. 
Afigura-se, po rém, á. Comm!ssão que no ref~rido r egulamento o Governo ex· 

cedeu dos limites e u sou desvanta josamente em mais de um ponto da autorização 

que lhe foi conferida• sob cla usulas expressas e positivas, pelo Poder L egislativo . 

Entre as clausulas restrictivas do arbltrlo governamental, estava a de fazer-se 

a reforma sem augmen to de doespeza e, quando expressa ella ·não se achasse, as 

con cllçõ~s f inanceiras do palz a im·punham com o caracter da mais absoluta ne

cessidade. 

Ora, pelo art. 4°, combinado com o n. 1 das disposições transltorlas do re· 

lpllamento alludldo, foi o corpo docente de cada estwbllleclmento do Gymnaslo a~· 
l 
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gmentado de mais seis lentes privativos, o que elevou a ver ba dessa despeza de 

168 :000$ a 234 :000$, isto é, de 66 :000$ a mais! 

No art. 54 determina o regulamento que o exame de madureza será pr estado 

perante um jury composto de cinco membros, nomeados pelo Governo dentre os 

lentes do cur so de ensino superior. 

Semelhante disposição, apparentemente innocente, envolve a mais grave in

justiça, reveste o caracter mais odioso . 

Ànnullandn po1' .~ompleto a liberal disposição da reforma de Benjamin Con 

stant, qur, concedia aos Estados a faculdade d·e passar attestados de exame de 

madureza, com as mesmas van'ta:;ens dos do Gymnasio, desde que elles organiza.s

.sem estabel cimentos de instrucçãc secundaria inte,"Tal, de accõrdo com o plan o 

dwquelie, convertido assim em instituto modelo. 

Confiados nessa garantia, os Estados não pouparam esfor ços e sacrifícios, e 

com a mE'lhor hoa vontacl~ e a maior ul'gencia remodelaram os seus antigos ly

ceus, adoptando o plano da reforma Benjamin Constant. 

A unica vantagem que lhes advinha dahi e q•Je acreditar am ter conquistado 

era a de poderem os ah:mnos que (requentassem os Jyceus, assim organizados, 

prestar o examt- de madur.Jza 'de fôrma a dirigirem-se á sêde dos cursos officiaes 

de ensino st;perior aptos a iniciai-os, independente de quaesquer delongas, bene

licio de que gozavam sob o regimen centralizador da Monarchia as antigas pr o

víncias desde o decreto n. 5 . 429, de 2 de Outubro de 1873, que tornou validos os 

exames dos lyce-c~s prestados de accõr do com o programma do ollegio Pedro II . 

Além, pois, do desp restigio immerecidamente lançado sobre os estabelecimen

tos de mstrucção secundnria dos Estados, a exigencia do a r t. 50 importa em u m::t 

lesão inju~tificnyeJ e flagrante a direitos legitimamente adquiridos e assegurados, 

equivalente. a Yérda<leiro accrescimo de mais nm a rmo de curso nas Facu ldades 

parot oc alumnos dos Estar1os que as não têm officiaes ou a esta.s equ iparados e 

CJLH~ aspiram matricular-se no ensino superior. 

Sem querer arvorar-se em patrono da Congregação do Gymnasio ou investi 

gar das C'ausas que tanto a irritaram contra a reforma, não par t ilhamos todavi a 

da opinião do Governo sobre as desvantagens que descobr e no exame e julgamen to 

de· alumno pelo proprio mestre . 

São fracos 03 al.'gumentos em que se baseia o parecer j ustificativo do regu

lamento elo Governo. 
:_;ç;• 

Não 5uffraga a opin ião dos autores que melhor têm tratado do assu mpto e 

mui• ~ meuoR o e..xempio e a pratica dos paizes que têm adaptado o exame de ma

dure7.a, especralmente a Allemanha, donde elle é origlnario e onde melhor s~ 

2daptou . 

O proprio erudito autor da justificação do regulamento o confessa. 

A' autoridnde de Oct . Grand póde a Commlssão oppôr a de innumeros out:o!\ 

de valor It'Ual. senão superior e ao exemplo da França, unico a que pôde soccor

'l'er-se - o da Allemanha, da Russla e ou tros paizes em q ue o ensino secun da r b 

lev'i. incontestavel van tagem. 



lia quem negue, dissemos em outra par te, sustentando a vantagem do regi. 

rn€11 condemnado pelo Governo, que o professor seja o juiz que mais garantia~ 

otre:·eça para avaliar e julgar da capacidade do a lumno 

O mestre, aJIC'ga-se, tem interesse em fazer resaltar o merito tanto quan to em 

<' .!cobrir as fratjuezas do discípulo: é suspei to . 
O aiumno sendo, em definitiva, um producto intellectual, uma obra elo pro

l'~SS(JJ", este - examinando-o, torna-se juiz em causa propria. 

Qualquer que seja, porém, o favor que possa merecer esta opin ião, e e lla é 

impressiva, de natureza a tentar os esp íritos superficiaes, é eli ffic il escur ecer-se 

que alguem possa ser com maior segurança e vantagem o ju iz das aptidões do 

alt•mno do que o professor que o conhece, que sabe com fundamento do quanto 

dle é eapaz, que está apto para corrigir os accidentes proprios de um exame, re

correndo á>: suas notas e lembranças, q ue tem no conhecimento pessoal e na expe

r iencia do passado do discípulo a mel·hor garantia para o seu juizo do pr esente. 

La visse, Sr. PN"sidente, em paginas admiraveis de Iogica e de bom senso, 

descarna o erro dos <:rue querem, como elle diz - fazer do exame um poder inde

penêlenlE', uma cousa em si, para fallar a linguagem dos philosophos, a lheia ao 

co.1rso, sem ligação de especie a!gt{ma com os estudos annuaes, dos q uaes elle é 

o coroamento, o effeito, o resultado. 

Prevalecesse esta doutrina - e "nesta prova que constata o aproveitamento 

elo d'smpulo, que attesta o fructo dos seus labores escolares, em vão ell e procura

rid entre os seus ;uizes os qu<' foram testemunhas do seu trabalho e da sua assi

duidade'', _trabalho f · assiduidade que são por si sós uma forte presumpção de ca

p;tciela,le. mas que diante de inelifferentes e extranhos não lhe seriam levados em 

a mini·11a conta, quando aliás a sua sorte j oga-se em algu 1nas horas de prova es

criptl. e ninutos de prova oral, desempenhando o acaso, o imprevisto, o fortuito 

papel Importante ~m ambos estes meios deficientíssimos de julgamento, que po

dem dar !ug·ar a graves in justiças, que decidem m uitas vezes de todo um futuro 

e de toda uma Yiàa. 

Entre os que sustentam a necessidade da creação de um corpo especia l e per

manente de examinadores, sem ligações com o ensino, está Charles Robin: mas 

fal-o, não por considerar moralmente incompat ível e r epugnante a accum ulação 

das ft:ncções de professor e de examinador, não pelas razões de ordem moral que 

negam ao professor a preciza isenção e imparcialidade para julgar do apr oveita

mento d0 discípulo, para ser o juiz do - proprio saber - do "saber que elle p r o

J!essou ". màs por motivos de ordem material pelo p rejuízo que um acarreta ao ou

tro; péio 'afastamento do lente da sua cadeira para funccionar em exames e con

oursos. · durante o anno, o que desfalca sensivelmente o tempo destinado á expli

cação dos programmas do curso; pela impossibilidade de ser com vantagem des

cmP<ll•hadas. ao mesmo tempo, simultaneamente, as duas funcções. 

Que .devem ser os e.xames na Iogica e na realidade? pergu a ta E. R aunier. A 

Prova ue estudos bem feitos, e, se assim é, se o fim unico do exame é contastar 
CJU;l o djscipulo seguio regularmente o curso dos seus estudos, que elle ti rou p ro• 

velto do ensino que lhe foi ministrado, qu e desenvolveu sua cultura intellect ual, 
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que adquirio os conhecimentos que lhe são necessarios á carreira '!)ronssional que 

visa seguir - quem pôde ser melhor arbitro, o melhor juiz da sua capacidade e do 

seu aproveitamento? Seguramente o professor que o instrulo, que acompanhou 

dia a dta os seus esforços e os seus progressos e que se acha na situação a mais 

favc.ravel para apreciar conscienciosamente o resultado final dos seus labores. 

Por todos este motivos e dada a suppressão proposta do Gymnasio, a Com

missão autoriza o Governo a rever a ultima re(orma do ensino secundaria. (*) 

Ao art.' 1•, n. 27 (Gymnasio Nacional): - Consigne-se verba para os func

cior.arios do Internato, que tenha direito á vitaliciedade, caso seja approvada a 

extincção deste estrubelecimento de ensino. - Cassiano. - 111ontenegro. ( ••) 

A Commissão mantém integras as suas opiniões sobre a suppressão do In

tu-nato do Gymnasio. 
No nrojecto de orçamento em que a propôz a Commissão encarou a questão 

soL o tríplice aEpecto moral, scientifico e economico, e á luz de dados que lhe pa

receram valiosos, de opiniões de irrefragavel autoridade e invocando o exemplo e 

a pratica de todos os paizes em que mais se tem elevado o nível do ensino, con

cluio pela neaessidade da medida proposta. 
Na impossibiHdade de contestar-se com vantagem as considerações que então 

adduzimos, os impugnadores da suppressão crivaram de ironias as nossa bateria 

d& attl.01·es, declararam ser inutil a discussão theorica e proclamaram a necessl

<!ade de apreciar a questão pelo lado que se convencionou chamar o da pratica, 

por uma só de suas faces - a economia. 

Tudo isso, porém, não inhlblo que, por entre o desdem pelas theorlas e os au

tores se nos contest!tsse, insinuando-se duvidas sobre a verdade da condemnação 

dos intt:rnatos pelos povos cultos que em outros tempos os possuíram. 

Ainda mais: allegou-se como argumento decisivo em favor da condemnada 

instituição, que entre nós se pretende etern-izar, que do nosso Internato sahio o 

que ~emos tido de mais lllustre nas lettras e na sciencia, na administração e na 

política, pretendendo assim demonstrar-se que entre nós elle inflige um desmen

tido ~olemne aos males e perigos que lhe attribuem e que banido de toda parte 

em nome da sciencia, da moral, da hyglene e da politica, elle resurglo entre nós 

e entc3 nós implantou-se limpo, escoirnado de todos os vícios e impurezas que se 

têm como inherentes á sua proprla natureza e que se proclama como lmpossl

veis d'l serem eliminados! 

M3.s, semelhante argume,nto não tem o merito, nem da verdade, nem dà origi

nalidade. 

Nos pafzes a que nos referimos passaram tambem pelo internato, respiraram 

a sua atmosphera viciosa, sentiram de perto os seus funestíssimos effeltos, os 

I •) Parecer da Com missão de> Orçamento ao projecto de orçamento do In

ter!or. 
(**) Emenda ao projecto de orçamento do Interior. 
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grandes homens, os estadistas e as notabilida des em todos os ramos da cultura 

humanr,, mas foram elles mesmos qu e - com a experiencia pro'!)ria - vie!'Rm 

mais tarde fulminai-o de publico com a mais so lemne con demnação, r eclamando 

a sua s:.~ppressão em nome dRs gerações futu ras e da mocidade de que e r a m con

temporaneos. 

Em gera l os que o combatem, o fazem dan do o seu depoimento pessoal e in

vocando as impressões tristíssimas e lnapagaveis que o internato deixou -lhes . 

No nosso proprio parecer estava. prevista e r espondida esta objecção com J 

tP-stemun ho eloqu ente de Victor L apr a de, a que agor a accrescentarnos o de Ma .. 

xime du Camp. 

"A saudade dos tempos de collegio nunca m e visitou, ao con tra rio - es ta 

époc'l. de minha vida não me deixou senão r eminiscencias Jamentaveis. Ainda 

agora eu n.'ío posso ver passar um grupo de co!legiaes sem encher-me de tristeza e 

quando por acaso son h_o q~te vou vo ltar ao internato desperto com o coração acce

lerado. •· 

Commentando esta pa.,sagem - diz M. Breal : 

''E~tre• os que f r equentar a m b intern ato muitos reencontr a rão n estas linhas 

suas proprias impressões. Com e lias compararei a r ecordação tocante e cordi a l 

guardada de Eton pelo poota inglez Gray" . Affirmamos que a França fazia uma 

t r iste excepção ao concerto dos povos cultos que baniram o internato . 

Houve quem nos contes tasse. Failem por nós os competentes. "O Lyceu, diz 

M. B t·eal nas suas "Excursões Pedagogicas", qu e deve hoje 'P!'eparar ci da dãos 

para uma democracia livre, leiga, conservou o regimen do co llegio de outr'ora, 

q ue prepa rava i nstrumentos para a igreja e subditos para as m onar chias . E ' pre

cizo 'JUe meditemos attentamcnte: só nós persevera vamos nesta via. As outr as na

ções que, como nós, m a.is ou menos a trilha r am, já a abandon a r a m ou a a ba ndo

nam o mais depressa possível " . Na Inglaterra e na Allemanha o que existe é o 

regimen tutorial, é o regimen das pequenas pensões onde se procura conciliar as 

necessidades (lo ensino com os beneficios da edu cação que só o r egimen da famí

lia pódc pr oporc ionar· . Charles Bigot com a dmil·av el con cisão e minucios idade t r aça 

o quaolro dPi<le excellente regimen e ultima-o com estas palavras: "Encontram-se 

ahi ao mesmo tempo as vantagens da in strucção e da educação em commum, e 

as Ua vida de fr..1nhia". 

Qua lo' aos Estados Unldos - escreve C . J anet: "Os Americanos não co nhc

sem em g'ráo a}"um tla educação este depJoraveJ regimen dO internato QUe l'StioJa 

e porromp~ as jovens · g~rações francezas. 

Em 1:ec]or düs cü llegios, que são ger alm ente est!ibelecidos no campo ou em 

povoados que tudo s1crificam ao desejo de conser var esses estabel ecir.~en tos e 

~rescr evem ~e\'eram •- n!e os theatros e os lugares de licenciosidade, cream-s~ pen

sõe~ ou aca<lcmias onde os jove ns estudantes r eencontr am a vida de fam ília E' a 

liberdad~ comml'dida que &li a comporta." 

;Tos é impossi·;~J er.quadr:u nos estreitv~ limites deste parecer os valhso~ sub

sí dios ele que dispomos rara rlocu rr.entar uma por uma das nossas pror,)sit;Jes con

tra o r e.;:im en funesto ele· inter nato. 
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Para s.liJPrir a autoridade que nos falta, seja-nos permittido invocar >:: au

toridade maior do ma;or civs historiadores da França moderna, H. Tain~. 

Na 311 parte d.) capitulo "A Escola", da sua obra incomparavel ''A.s origens 

d~ Françct Conte.mporanea ", eHcontra-se a confirmação de quanto havemos rlito a 

r~3PCit.:> do int<'rnato. 

- Como aq;umenw 'lc·cisivo a impossibilitar a suppressão do Internato snr:;io 

a questã•, do patl'imonio cloaóo ao antigo Collegio de S. Joa{Juim e com clausulas 

que garante1n a sua oern1anl neta. 

A Commissào lembra simplesmente que a existencia do álludido patrimonio 

e das clausulas da sua doação não fo,·am obstaculo a que o Poder L egislativo o 

transformasse em extPrnato, que o supprimisse em 1892, e que a sua suppr essão 

fosse uma r ealidJ.da por espaço de dous annos. 

Por m eio de calculos e deducções chegou-se a provar que a despeza com o In

tOJ na tú é dimir.uta, nu lia quasi e até que onus a lgum advem ao Thesouro da sua 

cc-:tsen·ação ! A Commissão, porém, lembra á Camara que a rhetorica das cift·as 

nãú é menos !ilusionista que a das palavras, que com a suppressão reclamada es

tanca-se a fonte cl<> futuras aposentadorias que irão avolumar a verba deste se.l·
viço, qnc já monta ~ cifra de 3. 500 :000$, a das gr atificações addicionaes, que j á 

a ttinge ;, de 1 •16 :164$ e que está destinada fa talmente a crescer todos os annos, e 

a mais que possivel solic itação e obtenção de augmentos de vencimentos! A Com

missão mP.ntém a suppressão do Internato. 

A Comrn,s5ão não cons ignou verba para pagamento do pessoal docente e ad .. 

ministrativo do internato, cu ja suppressão propõz e não acceita a emenda que a 

n.anda consignar. 

A lei uo or~a:m nto n. 26, de 20 de Dezembro de 1891, art. 3• das àisposi · 

çõe· ; gcraes, dispunha: 

"Fie:\ o Governo autorizado a rever os regula mentos das i nstitu ições de ins~ 

trucção depend f:ntes do Ministerio da Instrucção Publica, não podendo augmentar 

despeza algutna, porém, fazendo economia." 

Cumprindo a autorização, o Governo enten deu que a revisão autorizada dizia 

respei to sómente aos Pstabelecimentos de instrucção superior , enumerados no ar

tigo 1• rlo Codit;o de Ensino, entre os quaes não figura · o Gymnasio Nacional. 

O decre to revisor foi promulgado a 3 de Dezembro de 1892, sob n. 1.159. 

Sujeito á approvação do Poder Legislativo quando na Camara se discutia, baixou 

o Poder Executivo o decreto n. 1. 62, de 30 de Outubro de 1894, pelo 'qual tornava 

extensivo aos lentes e professores do Gymnasio o direito confe rido aos lentes <.: 

professor es ele es tabelecimentos rlf instrucção superior no art. 27 do Codigo de En

si no, isto é, confe ria -lh es a vita liciedade desde a data da posse e exercic!o. E' 

nest'l decreto que, qu P.r o Governo em informação prestada á Commissão, quer os 

proprios lentes e os apresentantes das emendas ao parecer da Commissão baseam 

a garan ti a ou direitos á vi taliciedade. 

~e outra lei não ampara a v italiciedade dos lentes do Gymnasio, é, pelo me

nos, susceptlvel de dnvid3.S o direito que se lhe attribue como cousa inconcussa 

e intar.g iyeJ. 
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Nãt. ha como fugir aos pontos deste dilemma: Ou lei anterior ao Codigo d" 

Ensino e por este não attingida assegura a vitaliciedade proclamada e o decreto 

do Pooer Executivo, com o ser um acto exorbitantP. e nullo, em nada o affecta, 

não passando de mera superfectação, ou semelhante lei não existe e o referido de

creto, in~ubsistente e incapaz de produzir 'qualquer effeito valido ou gerar direi

tos, não os pôde conferir. 
Approvando o Codigo de Ensino, do qual foi exclu ído o Gymnasio Nacional, 

só a r eforma dos estabelecimentos de ensino superior, expressamente menciona

dos no a rl. 1 •, o Congresso homologou, fez sua, deu força de lei. 

l<'Eilo r egulamento, publicado, posto em execução, sujeito á approvação do 

Podar JJegislativo, o decreto do Poder Ex·2cutivo, tornando extensivos aos lentes 

do Gymnasio os direitos e regalias dos lentes dos estabelecimentos superiores de 

ensino é um acto arbitraria, extrava gante, sem efficacia e a dadiva de vitalicie

dade, que se pretendeu fazer, é de nenhum effeito, pela incapacidade do doador. 

O que querem, pois, os serventuarios do Gymnasio, lentes e empregados ad

mini·strativos? Serem postos em disponi·bilidade, declarados extinctos, terem asse

gurados os vencimentos de Jugar'es cuja suppressão foi proposta, o progamento de 

serviço~; de que a União, que é o juiz unico da sua utilidade, virá prescindir? 

Se ha direito que a lei lhes garanta, este será resp·eitado e attendido pelo po

der competente; mas, se em vez de direito, ha simpl•es pretenção, ou, se se quer 

que o Poder Legislativo - o crie - ou melhor - reconheça como existente in

dependen te de lei, como uma consequencia de tolerancias e con'descendencias que 

se pretende arvorar em norma fixa e obrigatoria,-que se peça em nome da equi

dade, da justiça relativa, da justiça das equiparações e analogias, da uniformida

de dos povos com os passados abusos, da ealumnia nos erros; mas não se reclame 

com o imperio de quem pugna por seu direito inconcusso ou clama contr a a violen

cia. el e uma extorsão. 

Esl'abelec.er normas. traçar regras e preceitos geraes, crear direitos, estabélecer 

condições de vitaliciedade, faze r , emfim, l eis - é a f uncção privativa do Con

gresso; cumpril-as, executai-as, applical-as aos casos é f uncção dos outros pode

r es constitucionaes. 

A Commissão não co111metteu, pois, uma omissão involuntaria, nem incorreu 
em erro deixando de consignar verba para pagamento do pessoal docente e admi

~istralivo do Internato: obedeceu a justos escrupulos , cumprio rigorosamente o 

seu dever. 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO (1907) 

O Sr. Dunshe~e {fe Abranches: - Por só me ser dad?- hoje a paln.vra 
na successão dos oradores inscriptos na hora do expediente e entender que não 

devo protellar a marcha do projecto de r.eforma do ensino, prestes a figurar na 

ordem do di a de nossos trabalhos, resolvi manda.r á Mesa, devidamente funda

mentada, a seguinte indicação: 



Indico que a Commissão de Constituição e Justiça se digne dizer si, em face 

ela Constituição de 24 de Fevereiro, os estabelecimentos de ensino superior ou 

secundaria, creados e mantidos pelos Estados, gozam dos mesmos direitos e 

privilegios dos institutos federaes congeneres, sem dependencia destes ou do 

Governo da União. 

Não ê uma. qu estão nova, que levanto neste appello á alta sabedoria da 

Commissão de Constituição e Justiça, cujos pareceres recentes · sobre os m ais 

importantes problemas do nosso direi to publico hão de assignalar sem duvida 

paginas luminosas da historia parlamentar da Republica. 

Em memoravel discurso pronunciado nesta Camara em uma das sessões 

de Novembr.o de 19 02 agitava-a brilhantemente o saudoso e illustrado Dr. F eli.x 

Gaspar, então repr esen tante do Estado da Bahia. Espírito superior e cl-arivi 

dente, havenqo dedicado largo espaço de sua vida aos estudos jurídicos e ·peda

gogicos .e tendo de discutir naquella epoca o projecto alterando algumas dispo

sições do Cocligo de Ensino em vigor, projecto que tinha por paranympho o 

eminente S r. Augusto de Freitas, na tura lmente esbarrou nos obstaculos consti

"tucionaes, que se oppunham a que désse largas ás suas idêas profundamente 

refo rmadoras de todo nosso systema escolar existente, e limitou-se então .a 

justificar sobre as di sposições geraes ela alluclida .proposta de lei uma emenda_. 

quasi litteralmente concebida nos termos da presente indicaç! o. 

F elix Gaspar era, todavia, um convencido. Para elle, aos E:;tados pertenci~~o 

de facto e de dire ito a competencia constitucional para legislarem sobre o ensino 

superi.or, sem subord inação alguma ·ao Poder L egisla tivo F ederal. Considerava 

uma . verdadeira usurpação dessas prerogativas grande parte elo que houvera 

feito sobre o assumpto a União. Apezar m esmo da orientação, eminentemente 

conservadora, do seu espírito, acreditava com firmeza e sincer idade que a bôa 

·doutrrna estava com o projecto que, em fins de 1897, fôra s ubmettido sobre tão 

g ra ve materia ao estudo e meditação do Congresso NacionaL 

Sustentando então as suas opiniões, dizia elle na notavel oração a quo 

acim a me referi : 

"Examina rei agora, Sr. Presidente, a quem incumbe e compete entré nõs, 

e!h face da Constituição, prover e regular o ensino secundaria e superior. 

·Não ha duvida quanto á Capi tal da R epublica, em vista da disposição ex

p~essa do a rt. 34 § 30: 
"Compete p•·ivativamente ao Congresso acionai legislar so·ot·e a organização 

municipal do Districto Federal , bem como sobre a policia, o ensino superior e 

os demais serviços que, n a Capital, forem reservados para o Governo da União." 

"A quem , todavia, está attribui da est a competencia nos Estados? 

O art. 65, n. 2, da Constituição, diz: 

E' facultado aos Estados em geral todo e qualquer poàer ou direito que 

lhes não fôr negado por clausula expressa ou implicitamente contida nas clausulas 

expressas da Constituição. " 

Bastava assim o legislador constituinte ter decretado o n. 2 do art. 65 e não 

ter dado em clausula expressa, ao Congresso 'acionai a attribuição de legislar 
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p1·ivativamente, em todo o paiz, sobre o ensino superior e secundario, para a"" 

caiba aos Estados esta prerogativa, que lhes não pôde ser contestada. 

Estes podem tudo quanto não lhes é prohibldo: é a regra da interpretação 

exposta por todos os constitucionalistas de direito federal." 

'ReT>Iicando em seguida a um aparte do illustre Sr. Barbosa Lima, que lhe 

lembrava o art. 35 do estatuto fundamental da Republica, e depois de citar as 

palavras do Sr. João Barbalho quando, nos seus incomparaveis commentarios 

sobre a llOSEa lei basica, diz que "a disposição do a rt. 65, § 2°, se póde consida>rar 

a chave mestra da Federação, por ser a regra a·urea da discriminação das com

petencias" e que "a União nada póde fóra da Constituição, e os Estados só 

não podem o que fõr contra a Constituição, acreditava Felix Gaspar: 

"Mas não é isso só. E agora vou ao ponto que me chamou a attenção o 

nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, ao art. 35 da Constituição, que, em 

suas clausul as deixa bem claro ser da competencia dos Estados legislarem 

sobre o ensino superior e secundario. 

Diz o art. 35: " Incumbe, outrosim, ao Congresso, ma~ não p1·ivativamente: 

Paragrapho 2.o Animar no 1)aiz o desenvolvimento das le ttras, artes e scien

cias, bem como a irnmigração e o commercio, se1n privilegias qu..e tolhant a acção 
ctos goventos !ocaes. 

Paragrapho 3. o Crear instituições de ensino superior e secundaria nos 

Estados." 

>São, pois, materias da esphera leg isla tiva da União, mas o são tambem, do 

mesmCJ modCJ, dos Estados, porque, não esqueçamos, n art. 35 prescreve: "In

cumbe ao Congresso, 1nas não 111"ivativantente." 

Não sei em qual dispositivo constitucional se tem fundado o Execu tivo <: o 
Legislativo f ederaes para regular o assumpto, com preterição dos poderes esta

duaes, cujos ins titutos de ensino subordinam a regra !< e a fiscalização do centro, 

que cada dia ava·nça em tão indebita inva·são. 

No Codigo de 189 2 ainda os institutos ele ensino, crear1os e mantidos pelos 

Estados, estavam em segundo plano entre os institutos federaes e os estabele

cimentos particulares; · no Codigo actual não é assim: nos Estados federados 

da R !lpublica, que têm "todos os poderes que lhes não foram negados em clausula 

expressa da Constituição", os institutos, estabelecidos por leis suas, estão equipa

I:ados aos m a ntidos por qualquer individuo, com peq).l enas differenças, por exem

plo a de não precisarem constituir patrimonio .porque o seu patrimonio é o The

souro do Estado, que os creou e mantêm, mas sujeitos á mesma ~ubordinação, e, 

como ainda bontem me fazia notar illustra do collega com o mesmo borario para 

Manáos, Belém, Rio Grande ou Minas. 

"·Senhores, não ha duvida alguma, não ha contestação séria possível á eom

petencia dos Governos estaduaes, t ã o ampla como a competencia federal, pa ra 

legislarem sobre o ensino superior e secundaria. 

Ora, si tem este direito, é para que suas leis a respeito tenham algum va lor. 

O fim dellas não póde ser a ugmentar os v91umes de legislaç;ão: devem ter etf içaci<~. 

(, 
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e. produzir effeitos praticos: não foi para que seus diplomas constituissem méro 

ornamento que o <Xlngresso Constituinte lhes deu a attribuição de legislar sobre 

esta materia. 

Frequentemente se argumenta: os Estados não podem legislar sobre direito 

substantivo ... Mas os Estados no Brasil legislam ou não em diversos assumptos, 

sobre d ireito substan tivo, de accôrdo com o preceitos constitucionaes? 

Perfeitamente, assim como o Congresso Nacional legisla sobre direito ad- . 

jectivo. ' .t' l 
A regra geral é, na verdade, a União legislar sobre direito substantivo e os 

Estados sobre dire ito adjectivo: mas ha excepçôes dentro da propria Constituição, 

e ninguem as conhece melhor do que o Relator do projecto, que discutimos, o 

Sr. Augusto de Freitas. 

Uma das mais Importantes attribulções dos Estados no Brasil em mater ia 

de legislação, constituindo excepção na regra geral das n ações, qhe vivem sob 

o regimen federativo, é a de legislarem sobre telegraphos; e esta não a desconhece 

o honrado e talentoso Relator, porque sabe ser ella devida á Iniciativa de um 

dos espiritos mais federalistas do Congresso Constituinte. 

Dema.is, Sr. P r esidente, o que está na lettra da Constituição estava no espl

rito do nosso legislador constituinte. 

A competencia dos Estados para legislarem sobre o ensino superior não é 

simplesmente uma opin ião oriunda do exame dos textos constitucio naes; é, sim, 

a vontade dos autores da Lei Magna, declarada explicitamente: e, si assim é 

ou não, vejamos nos Annaoes, registrando desde já que nelles nada se vê em con

trar io á these que venho sustentando. 

Comecemos pelo Sr. Campos Salles. 

A' qualidade de congressista reunia S. Ex.: a de membro do Governo Pro

visorio, como Ministro da Justiça, no tempo em que a Constituinte f unccionava; 

e, pelo facto de se ter dedicado com ardor á propaganda da Republica, era dos 

que melhor conheciam, na epoca, o regirnen fede ral. 

O Sr. Campos Salles disse, em . discurso naquelle Congresso, na sessão de 7 
de Janeiro de 1891: 

"Aparto-me das subtilezas que acompanham as detinições escolasticas para 

dizer que a soberania é a iné!ependencia, é a ausencia de subordinação. A sobe

rania, consiste, portanto, no direito que tem o Estado, como personalidade politica, 

de exercer livremente a sua acção nos dominios de sua competencia. (Muito 

bc1n; mttilo bem.) 

Eis o que tenho por urna soberania. 

O Poder Legislativo local ou do Estado exerce sua acção soberana em tudo 

aquillo que não está reservado á privativa competencia do Poder Legis lativo 
da União." 

Pôde-se objectar que o Sr. Campos Salles representava e defendia idéas 

ultra-federalistas, que nem sempre o Congresso acceitou? 
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Mas, o Sr. José H ygino, que naquelle Congresso era um dos vultos mais 

salientes da corr ente contraria, isto é, da reacção unitaria, foi mais .longe talvez 

do que o Sr. Campos Salles em r elação á materia em debate. 
Em discurso proferido naqu elle Congresso, em 18 de Dezembr o de 1890, 

S. Ex. dizia: 
"Em ma teria de instrucção os Estados podem legislar sobre a superior; 

o. Governo póde crear faculdades, academias e outros estabelecimentos de ensino 

supP.I'ior, mas esse facto não a nnulla as lei•s dos Esta·dos com reteTencia ao 

in esmo assumpto . " 
A opinião do Sr. José H ygino é muito valiosa, não só pela alta autoridade 

sclentifica do em erito professor de direito como porque S. Ex. era um dos cory

pheus da corr ente contraria áquella de que faziam parte os Srs. Campos S a lles, 

Bulhões e Augr sto de Frei tas. 
I g ualmente centralizador, foi considerado, no Congresso Constituinte, o 

Sr. Amphilophio, meu particula r amigo, ornamento daquella assembléa, como 

foi desta Camara. 

O Sr. Amphilophio, que na Constituinte não se manifestou especialmente sobre 

este assumpto, proferiu. mais tarde, n.esta Casa, no'tavel discurso, demonstrando 

a necessidade de ser revista a Constituição. E um dos pontos que S. Ex. entendia 

deviam ser modificados era este, porque S. Ex. obedecia ainda áqu ella corrente 

contrari a, e, em relação ao ens ino, pedia que n a reforma, que se tivesse de faz er 

da Constituição, fosse dada aos poderes federaes a attribuição de fiscalizar o 

exercicio dessa faculdade dos Estados. Si tal prerogativa de fi scalizar tivesse 

a União actualmente, o emerito jurisconsulto não pediria que pela revisão lhe 

fosse ella confet·ida. E' bem claro. 

Portanto, não estou só com a opinião de r a dicaes; estou tornando conhecido 

o pensamento da Constituinte até com as opiniões de homens que na illustre 

assembléa representavam a corrente con traria, centralizadora. 

Si, po is, foi intuito manifesto do legisla dor constituinte, - que não se póde 

contestar, examinando-se, como acabo de fazer, trechos de discursos no.taveis de 

illustrados membros daquella assembléa, - dar, cumulativamente á União e 

~;'OS Estados, o poder e o dever de l·egislar em, sem qualquer dependencia, sobre 

ensino superior e secundario, aquelle intuito não tem sido negado e esta attri

buiç;ão dos Estados só foi até agora desconhecida pelos qti e têm collaborado 

nos textos legaes usurpadores da all udida prerogativa constitucional. 

Vou exhibir prova valiosa, elemento de alto prestigio para demonstrar que 

é a ge ra l, a unica verdadeira, a in teTpretação, que sustento; e este doctmlento, 

além de fortalecer tal intelligencia, responde á objecção conti da no aparte, com 

que me honrou o nob re Deputado pelo Rio Grande do Sul, fundado no poder 

da Un.ião de legislar sobre o direito substantivo. E' o accordão do Supremo Tri

bunal Federal de 24 de Abril de 1897: 

"Combinado o n. 2 deste art. 65 com os arts. 7• n. 4, §§ 1•, 9•, §§ 1•, 13 , 

34y ns. 6, 8, 15, 1 , 20 - e 29, 35, ns. 2, 3 e 4, 63·, 64 e 72, § 17, se evidencia que 

- cada um dos E s ta dos Unidos do Brasil póde crear e extinguir dissem elhante -
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mente ilireitos, obrigações, privileglos e isenções, exercendo normalmente a sua 

acção legislativa sobr e os gravfssimos assumptos da sua competencia constltucio

Il'al, como sejam correios, linhas telegraphicas ou telephonicas, estrada e viação 

ferrea, navegação fluvial interna, bancos de credito real e agrícola, minas, ter ras 

devolutas, milícia cívica, obras publicas, desapropriações da propriedade parti

cular, por utilidade estadual ou municipal, hygiene, ensino primaria livre ou 

obrigatorio, ensino secunda1'io e supe1·io1·, desenvolvimento das lettras, artes e 

sciencias, catechese e immigração, agricultura, industria e cornmercio." 

'ão ê só o Poder Judiciario, ê o Poder L egislativo tambem . 

A Camara dos Deputados, pela sua Commissão de Constituição, Legislação 

e Justiça disse, em parecer de 18 de Junho de 1896, "que as leis e regulamentos 

sobre o exercício da advocacia aos não diplomados ou provisionados são da com

petencia exclusiva dos Estados." 

Este, senhores, ê um pensamento geral, e outro modo de entender não en

contra assento nos textos, nos Annaes, nem na doutrina. 

Só não tem pensado assim o Poder Executivo e o Poder Legislativo, quando 

têm resolvido a respeito sem o exame necessario. 

Approva-se um codigo de ensino, approvam-se, ás vezes, sem discussão, leis 

contendo invasão federal em attribuições dos Estados, nestas como em muitas 

outras materias. Quando, porêm, se examina detidamente o assumpto, verifica-se, 

como estamos vendo, a competencia incontestavel dos Estados." 

Contrariando nessa occasião estas doutrinas de Felix ç:aspar, o Sr. Augusto 

tle Freitas pronunciava por seu turno largo e brilhante discurso, e começava 

dizendo q ue, si o seu contendor fosse par tidario da plena liberdade profissional, 

comprehenderia que chegasse ao extremo de con<terlr aos Estados o direito de 

legislarem sobre o ensino superior, porquanto, dada essa premissa, a legielação 

do ensino valor algum teria. capitulando-se entre as rnuitas inutilidades deco

r ativas do regirnen. Si, porêm, o seu illustre companheiro de bancada sustentou 

o contrario ao iniciar os se~•s argumentos; si torno~ o livre exercício de pro

físsão dependente de prêvia acquisição de um diploma, tirar-se-hia como conse

quencia logica de suas proprias palavras que o legislador r eservava implicita

mente ao poder publico o ilireito de definir em lei as r egras precisas para a 

nlludida acquisição desse diploma e subsequente ~xercicio da profissão. 

Effectivnmente, para o Sr. Augusto de Freitas, a Constituinte Federal deu 

aos Estados o direito de crear e manter instituições de ensino superior e secun

dario, corno o fez a qualquer associação particular ou aos simples cidadãos; mas, 

d ssa concessão não se póde inferir que lhes houvesse tambern outorgado a f acul

dade de legislarem sobre tão grave e delicado assumpto. 

"A admittir-se a doutrina sustentada por Fellx Gaspar, dada ã União e 

nos Estados a competencia de cumulativamente decretarem leis sobre a instru

cção superior ou secundaria crear-se-hia para a causa do apei-felçoamento intel

lectual do paiz urna situação desastrosa, deante das inconvenienclas e perigos 

inherentes ã desharmonia das leis, á diversidade dos princípios. Os conflictos 

entre as leis federaes e estaduaes sobre a materia seriam constantes e inevitaveis 
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e acarretariam os mais incalculaveis prejuízos para o · desenvolvimento mental 

do Brasil. 
"•Na verdade, accrescentava o illustre Relator do projecto sobre o Codigo 

do Ensino, si o Estado póde cumulativamente, ao lado do poder federal, legislar 

sobre o ensino superior, a União, senh0res, preceituará para o exercicio de deter

minada profissão o conhecimento de disci))linas reconheci.damente imprescindi

~eis para a segurança publica e os Estados permittirão o exercício dessa mesma 

profissão, desprezados os requisitos traçados na lei geral e esquecidos os motivos 

que os determinaram ! 
Demais, acceito o modo de interpretar a Constituição pelo Sr. Felix Gaspar, 

quem tem o direito de legislar tem o direito de· dispensar. Na proxima lei do 

ensino poderá o Estado dispensar, como presumo socceder no Rio Grande do Sul , 

a prévia acquisição de um diploma para o exercício de qualquer profissão. Ama

nhã o Estado de Goyaz decretará que, com o conhecimento dos primeiros ele

mentos de chimica, se poderá exercer a medicina. O Estado de Pernambuco 

permittirá que, á simples leitura do co1'Jn<s jm·is, se siga o direito ele exercer 

as funcções inherentes ao diploma de bacharel em sciencias jurídicas e sociaes ... " 

E fechava a sua argumentação com as seguintes palavras o erudito represen

tante da Bahia: 
"Que legislador constituinte foi esse, senhor.es, que resguardando a nação dos 

excessos da liberdade profissional, a despeito das lutas em que se empenhou com 

vultos de valor dos que se levantaram no seio do Congresso, tornou o exercício 

da profissão dependente ele um diploma, para logo após sacrificar tlo salutar 

preceito, entregando á negligencia dos Estados o direito de conferir esses diplo

mas segundo as leis que votarem?!" 

Proporcionando, tod~v1a, ás sábias vistas da Commissão de Constituição 

e Justiça, lodo o elemento historico que pude compilar a respeito de tão interes

sante assumpto constitucional, seja-me licito salientar, desde logo, que repre

sento um Est'tdo, em cuja legislação se tem prudentemente ev itado ·providenciar 

sobre a instrucção superior. 

Si bem que o illustre estadista que ora dirige os destinos do Maranhão, 

o Sr. Dr. Bt~neclicto Leite, haja consagrado uma bôa parte de suas escla recidas 

cogitações e conhecida actividade administrativa á causa do ensino, de que 

mesrno antes ele assumir o poder fôra já na assembléa local um dos mais esfor 

ç.ados paladinos, e tudo tenha feito para que a terra de João Lisboa e Gonçalves 

Dias não decaia dos fóros honrosos que lhe grangearam o cognome ele Athenas 

Bntsilei?·a, as tentativas todas de se crearem alli faculdades, quer officiaes, quer 

mesmo livres, não têm achado raizes na opinião. O grande ideal daquelle emin ente 

a dministrador se tem concentrado em fazer do Gymnasio do Estado um estabe

lecimento de primeira ordem e divulgar largamente á população uma solida 

lnstrucção prim'aria e profissional, tarefa gloriosa de que a Escola Modelo de 

S. Luiz é um testemunho vivo e eloquente. 

Por minha parte, não é de hoje que me occupo das questões de e11sino; 

e, antes de attentar mais seriam nte sobre o texto constitucional, o que m e fez 

modificar de todo o meu juizo sobre a $Ua interpreta!)ão corrente na especie, 
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tinha opinião expressa ácerca do assumpto, sobre que desejo ouvir a palavra 

autorizada da Commissão de Constituição e Justiça: e em J aneiro de 190-1, em um 

dos meus relato rios ao Ministro elo Interior, assim me exprimia: 

"Não é exagero. Si a instrucçlo primaria, por esta Federação afó ra, se man

tém no mais deploravel atrazo, sendo raras nas cidades em que a infancia enco n

tra um certo desvelo do poder publico em lhe preparar o espírito por um con

ju.n to m etho dico de conhecimentos concretos, intelligentemente ministrados; si as 

disciplinas secundaria s não passaram ainda da tristíssima situação de m io 

seculo preterito, sob os mesmos processos grossei ros, que alarmavam já os esta

d.stas dos primeiros annos da maioridade, como se verá no correr deste relatorio, 

um inqu erito aberto nos moldes do que acabamos de emprehende r nas escolas 

superiores, já não fallando nas liv•·es, mas nas proprias officiaes, revelaria 

"flagrantemente a dolorosa decadencia a que chegamos. Vêr-se-hia então que uma 

bôa parte dos alumnos, em vesperas de se doutorarem, não só ignoram inteira

mente as especialidades a que se destinam, mas, o que é mais dolo roso ainda, 

não têm a menor noção das sciencias basicas dos cursos que atravessaram e não 

sabem de todo manejar o vernaculo nas suas exposições escr iptas, eivadas em 

geral dos mais indesculpaveis solecism!)S. Documentos que neste sentido tenho 

aprecia do fazem muito receiar sobre o futuro da intellectualidade brasileira, a 

persistir semelhante estado de cousas. 
E' verd ade que pe:o re~:imen político que adoptou a . Republica, alargadas as 

franquias que a reforma constitucional do Imper io outorgár a ás antigas províncias 

em mater ia de instrucção publica, a acção do Governo Federal não poderia ir 

tão long·e quanto devera e fôra pa~a desejar em uma série de medidas radicaes, 

que as circumstancias estão exig-indo cotno inadiaveis e urgentes. 

A sabedoria e perspicacia, comtudo, dos homens de Estado não falta m pro

cessos indirectos com que muitas vezes chegam tambem aos fins 1ue almejam, 

como se houvesse de frente agido no combate aos males que aff ligem os povos 

cujos destinos lhes estão confiados. 

No Imper io mesmo, ex istindo embora obstaculos semelhantes aos que ora se 

levantam aos Governos da Republica na questão do ensino, mais de uma vez 

houve gabinetes que conseguiram moralizar profundamente os costumes em 

voga, modificando de modo sensível a indulgencia reinante pelas provas de capa

c idade dos asp irantes ás laureas academicas e fazendo com que a lnstrucção 

fosse mais cuidada e mais bem distribuída por actuelles que tinham responsabil i

dade immediata do preparo intellectual das novas gera~ôes. 
R ebatendo então preconceitos correntes, já dizia Euzebio de Queiroz em 

dias não menos calamitosos de 1854: "A sociedade, que limita 0 direito de exer

ci c io de certas profissões e determina as condições em que entende, devem ser 

es tabelecidas as industrias q ue julga perigosas, assegurando assim os in teresses 

dos q ue a ella precisam recorrer, tem incontestavel direito de exigir tambem 

gar a ntias de capacidade e moralidade dos que se entregam á missão mais impor

tante, pelos seus resultados immediatos e de maior alcance pelas suas futuras 
consequencias - a instrucção e educa.;:ão da mocidade." 



Estas palavras têm a mais cabal e justificavel applicação i'L actualidade. 

Respeitar as liberdades estatuídas na Carta de 24 de Fevereiro, liberdades 

essas t1ue representam sem duvida a mais bella conquista do espírito generoso 

e alevantado da nossa nacionalidade, não é consentir que dellas se abuse com 

affronta manifesta •i:os nossos fóros de civilização; não é abandonar o ensino 

publico ao mais infrene e desabrido dos mercantilismos. 
O Governo da Í{epublica, tudo esti'L demonstrando, não pôde continua r a 

fingir mais de sphynge deante do descalabro a qu.e esti'L reduzida a instrucção 

em quasi todo o paiz. 
Ji'L que nunca pudemos ter a unidade do ensino, base do assombroso desen

volvimento dos paizes mais adeantados do mundo, moldado, como temos entre 

nós o regimen primaria, {L feição de cada Estado, reduzido o secundaria, na 

propria Capital da Republica, a uma instituição bicipete, sem um centro diri

gente commum, resta ainda i'L União o monopolio da instrucção superior. 

E, sabendo usar clelle, isso jâ. lhe serviri'L de muito para fechar as portas 

das nossas Faculdadés {L ign01·ancia e ao patronato e fazer com que por toda 

a parte, o rigor e a severidade no julgamento das provas de capacidade dos 

candidatos aos diplomas academicos concorram de perto para que se inic:e, afina l, 

uma éra de franca renascença para o progresso intellectual do Brasil . " 

Isto posto, não é difficil comprehender-se que a indicação, que ora submetto 

ao elevado criterio da Commissão de Constituiç~o e Justiça, não viza outros 

fina senão concorrer para que. seja tão real em suas origens quanto em seus 

resultados praticas, a proxima reforma do ensino, cuja responsabilidade lmme

diata vai mais uma vez pertencer ao Poder Executivo, dadas as bases que, sobre 

o assum pto, se dignou suggerir em notavel Mensagem ao Congresso Nacional e 

mereceram apenas leves retoques da Commissão de Instrucção no seu emerito 

parecer, recem-divulgado pela imprensa. 

A prelimi·nar, que ousei formular, impõe-se assim i'L decretação de tão urgen te 

e suspirada lei. Antes de a incorporar i'L nossa abundante legislação patria, parece 

natural e logico que se defina até onde pôde ir entre nós a competencia dos 

Estados m materia de instrucção. Cumpre assim que se assente de vez - si os 

Institutos de ensino secundaria e superior, creados e mantidos pelos Estados, 

gozam dos mesmos direitos e privilegios que os federaes, sem subordinação a 

estes de especie alguma e ao Governo da União; ou - si os títulos, que confe

rirem, só serão validos dentro dos territorios dos respectivos Estados e claquelles 

outros, que acoorélaram em reconhecei-os; ou, finalmente - si, fóra destes ou 

nestes mesmos, será preciso que, para usufrulrem aquellas regalias, se tenham 

elles de equiparar, primeiro i'Ls instituições federaes, como ha succedido até agora, 

adaptando-lhes os regimnes didacticos, os regulamentos domesticas, as divisões 

dos trabalhos e até os horarios, e desprezando os methodos proprios e as tradi

ções regionaes, e, com estes, as exigenclas climatericas, e mesologicas, por demais 

varias e caprichosas em um palz de tão vasta extensão geographica, qual 0 

Brasil. 

Na verdade, só depois de resolvida preliminarmente esta questão, é que se 



poderá com segurança e desassombrd legisl!l,r sobre o magno problema da instru

c~ão nacional e dar á reforma pt ojectada a maior ou menor extensão diante da 

crise afflictiva em que, sob 0 ponto de vista pedagogico, se debate presentemente 

a nossa Patria. 
A' !Ilustrada Commissão de Constituição e Justiça, não menos que á de 

Instruc~ão Publica, ficará devendo assim á causa do ensino mais esse assignalado 

serviço, tanto mais quanto, a esta hora, desde o mais obscuro dos cidadãos até 

0 emi·nente estadista que occupa a suprema magistratura da Republica, o patrio

tismo deve estar repetindo a cada instante que a nossa g r andeza material e 

pol ítica dependem principalmente do nosso progresso mental, pois, para as nações 

novas no turbilhão utilitario do mundo co·ntemporaneo, só ha hoje em dia uma 

divisa salvadora, e é a do velho brocardo inglez - Educate, ed1wate, a1· 1Jel"·ish. 

Como documênto elucidativo, peço a V. Ex. se digne de mandar publicar 

0 parecer junto da 10• Commissão do Congresso de Instrucção, reunido ultima

mente nesta Capital. (M"1tito bem.) 
Consultada a Camara, ê concedida a publicação pedida. 

DOCUME '1'0 A QUE SE REFERE O SR. DUNSHEE DE ABRANCHES 

CONGRJDSSO DE INSTRUCÇÃ,O 

Gompetencia fecLentL e estad~ta7 em mate1·ia ele ensino 

DECIMA COMMISS.'I.O 

A Decima Commissão encarregada de estudar a secção segunda da proposta 

para as discussões contendo as bases em que, pelos tramites legaes, convém 

assenta r a reforma do ensino nacional, desobriga-se da incumbencia que lhe 

foi conferida com o seguinte 

PARJilCER 

A discriminação das competencias ou poderes, deferidos á União e aos Esta

dos, de exercitarem s uas r espectivas funcções nos limites impostos pela fórma 

federativa - vem estabelecida, de modo expresso ou implicito, em nosso Codigo 

Político, - onde se reputam definidos todos os poderes creados para fins de 

governo e traçadas as necessarias limitações ·applicadas ao seu exercício. 

Taes poderes e limites devem ser rigorosamente respeitados por meio da 

maior perfeição na execução das leis, sob pena de preterimento do systema 

politico consignado no Estatuto de 24 de Fevereiro de 1891. 

Examinando ao veio dessas considerações, de todo pertinentes, as bases propos

tas .para as discussões no seio do Congresso, entende a Commissão que são ellas 

descompassadas e infringentes da orbita de poderes e limites enianentes das 

disposições consti tucionaes e de seu espirl to. 

Do conjunto das bases se vê que ellas são apresentadas ou como postu-
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lados, mais ou menos desenvolvidos, .ou como princípios fundamentaes do ensino 

primai-i o. 
Estes subordinam-se ao enunciado principal, expresso neste teôr: "_\.os 

Estados e Districto Federal deve competir a organização, nos respectivos terri 

torios do ensino prima rio de lettras, sciencias, industria, agricultura e commercio; 

mas, de accôrdo com os seguintes .princípios !undamentaes que, para garantia 

do de~envolvimento daquelle ensino em todo paiz, a União decretará e fará 

cumprir." E enumeram-·se varios artigos, entre os quaes importa mencionar: 

"4°) cli.recção do ensino por autoridades civis; y•) ensino primario obrigatorio; 

9•) autonomia dos professores, que só· por sentença poderão ser privados. das 

r,espectivas cadeiras; 12•) autorização ao Governo da União para organizar 

<;>S necessarios institutos de ensino primario que os Estados e o Districto Federal 

J!ãO tiverem e~·eado, pagando-se das respectivas despezas com os rendimentos 

e bens des te Districto pu do Estado remisso". 

Aquelles se r evestem dos termos: - "devem crear, comprehenderão, devem 

ser org•mizados" - e quejandas expressões por demais categoricas ou impera

Uvas, fixando regras e programmas para instituições ed ucativas e auxiliares do 

ensino, para escolas publicas de 1• e 2• g t,áos, para cursos elementares e pra

ticos de artes e officios, de agr icultura, commercio, industria, educação profis

sional nos quarteis e nas prisões et crete?·a; r elevando destacar de modo espe

cial, entre as diversas theses, a de n. 22, sob titulo - Superintendencia Federal 

do ensino primario, - assim formulada: "Para. fiscalizar o cumprimento dos 

principias fundamentaes, cuja observancia deve ex ig ir, terá o Governo da União, 

na Capital de Republica. uma superintendencia do ensino primario e, em cada 

um dos Estados, um inspector e uma inspectora. A superintendencia se comporá 

de um professor e de uma professora, nomeados pelo Governo Federal, dentre 

os que, por mais de 20 annos, tenham exercido com distincção o magisterio 

publico primario, e de tres professores e duas professoras de ensino pu•blico pri

mario do Districto Federal, ele itos pela r espectiva classe ... " 

A ligeira expos ição feita bastará para provar e convencer quanto ha nas 

bases propostas de usurpador e attentatorio da competencia pedagogica que · a 
Constituição conferiu, já aos Estados, já á União. 

QuE estatue o pacto fundamental sobre ensino? Presct•eve no art. 72, § 6• 

que será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos; no art. 34, 

n. 30, que 1n·ivcttivam.ente compete ao Congresso Nacional legisla r sobre ensino 

superior no Dist?·icto Fedàal; no art. 35, ns. 3 e 4, que outrosim, lhe incumbe 

não privativamente crear instituições de ensino superior e secundario nos Es

tado.s e prover á instrucção secundaria no Districto F ederal . E tão só sobre o 

assumpto. O mais que o mistér comporta e não foi especificadamente attribuido 

á União. Evidentemente eFcapa á competencia federal, pertence aos Estados, ex
vi dm' arts. G3 e 65 § 2•. 

Em materia pedagoglca é, pois, cumulativa a competencia da União e dos 

Est..tdos sobre o ensino superior e secundarlo e privativa dos Estado_s, no tocan
te á lnstrucção primaria . 
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Aliás seria, quanto a esta, fazer no systema federativo recúo administrativ:> 

jnconcBb:vel nas franquias locaes, pois que já o Acto Addicional de 1834 firmara 

no art. 10, § 2°, como exclu~iva competencia das Provincias, Ieaislarem e11as 

sobre instrucção primaria e secundaria. Como tal sempre se admittio pela dou

üina e pelo uso até á Republica. Em tão longo período, n enhuma lei o Centro 

ten tou ,lpplicar em sentido contrario ás Províncias, provando essa abstenção o 

.solemne reconhecimento da propria incompetencia. 

Na Constituinte republicana duvida alguma suscitara a doutrina e o uso 

.até t:r.tão correntes. Aos homens que nella figuraram e trabalharam n ão era 

poss1 vel ignorar o que se dera no Imperio ; e pois, tendo apenas feito menção do 

Codi.go Politico da competencia et quiclen• <mnw!ativa em materia de ensino se

.cundario e superior, acinte e não sem cuidado entregaram elles aos poderes lo

caes a competencia exclusiva do ensino prim3..r;o. D e outro modo, não seria 

.comprehensivel a omissão. Da Republica até n6s o costume perpetuou-se inalte

ravel, devendo registrar-se que, mesmo no Districto Federal (antigo Município 

Neutro), o ensino primario passou a cargo da Municipalidade . Por fôrma que 

têm ofl Estados em seu faYor e roborante dos arts . 63 e 65 2• da Constitui

ção ~ regra ~aJutar da bermen eutica: "O pti·ma enhn legnm. Lutm·p1·es, oonsue

·htdo". 

Mas se assim é, e nem leve controversia ha soffrido, como admittir que, em 

flagrante inconstitucionalidade e por infiui~ão incompeten te, venha o poder fe

deral, ~6m préYia acquie~cencia, antes com 1n·~snmptivo desdouro elos Estados, 

decretar e faz r cumprir, em seus r espect ivos territorios, princípios fundamen

taes pa..ra o ensino primaria? Sen1 ma-is n.:1d1, corno diminuir aos Estados a com

petencin neste assumpto, com as condições, regras e programmas impostog nas 

bases que estudamos? Idem, como su jeital-os â inspecção desairosa ela super

jntandencia federal, novo orgão Cl'eaclo ao CT{)verno ela União para tal effeito? 

D eixariam então os Estados ele legislar livremente Eobre o ensino elo 1°, 
quar•do, aliás, o podem fazer camb m so:)re ensino do 2• e até do 3• grãos. 

Ne:Yl escR.pa aos r _eparos d2. Commissão o art. 11 da base, sob n. 1: "Pro

hibição aos Estados ele fundarem ou subvencionarem novos institutos de ensino 

secunclario e superi.or, antes ele terem provido satisfactoriamente as necessida

-des elo ensino primR.rio, em que se comprehende o profissional elementar" . 

Co!'1o chegar ao extremo ela prohibição, se os textos constitucionaes nem se

-quer justificam a pratica a ()ue menor reflexão parece dar curso inconsciente, 

faze:.clo-se de privativa attribuição federal estatu ir, promover, ou, pelo menos, 

rnou~lar e fiscn.lizar o ensino secundario e superior em toda a Republica? Em

bora permittida até o presente, tal usurpação p6de determinar, de futuro, pos

s ível e fundada reacção, em prejuízo talvez clÓ que de regular e conveniente se 

-poderia l'oje ajustar. 

A verdadeira these constitucional sustentavel em face do art. 35 citado, se

ria a seguinte: "pelo n . 3, os estat>elecimentos cL ensino superior ou secunclario 

creaclo~ e mantidos pelos Governos dos Estados aozam elos mesmos direitos e 

privilagios elos institutos fecleraes congeneres, sem clepenclencia destes ou do Go-
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ver no t1a União; e pelo n. 4, o mesmo se ha de dizer dos estabelecimentos de 

ensino gecundario creados e mantidos pelo Governo Municipal do Districto Fe

deral ". E faci l será demonstrai-a como lição p r ocedente dos "Annaes" consti

tuintes e acceita por decisões do Poder Judiciario da União. 

Alguns ainda eivados das acanhadas apprehensões da velha centralização, ou

tros ateJnor ' >~ados ante as consequencias todas decorrentes da these acima ex

posta, i'ludem-se pensando que é dado negar sua procedencia jurídica, sophis

mando os preceitos conslitucionaes tão claros e explicitos . Desse máo processo 

na ordem logica podem resultar consequencias mui deploraveis no terreno da 

pratica. 

Qvão n1~?lhor e mais proveitoso não fôra seguir caminho diverso? Precei

tuado, po r fórma incontestavel, o pensamento da attribu ição privativa elos Esta

dos no tccante ao ensino p1·imario e cumulativa ca União e dos Estados em ma

teria de ensino secundario e superior, é necessario (em bem do proprio maxlmo 

de utiliuado almejavel neste mistér, já mixto e complexo). que os poderes a 

quem loca, cada qual ela sua parte, - o legitimo exercício da competencia con

fe rida, compr ehendam e executem leal e completamente o pensamento constitu

cional, para que a relação da direitos e a reciprocidade de deveres fiquem manti

das garantidas contra os tristes effe itos, quer dos abusos, quer das arbitrar ie

dades. 

Do ~yslema federatiYo. de lodo adequado e n cessario á nossa nação - em 

que seria impossível a um Governo central uperintender, pro,·eitosa e conve

nientemente, aos ne!I'Ocios multiplos e diYersos de tão extensa communhão, -

promanam as facu ldades ou franqu ias precizas á expansão da vida propria das 

diJJferentes divisões componentes do paiz, de maneira que possam ellas regular 

corno ~nlendem n1ais acertado o s us interesses locaes, que exigen1 a acção pron1-

pta e solicita de um GoYerno mais proximo; e tambem decorrem onus e servi

ços cot-r.~sponclentes, <IL>e, razoavel e logicamente clistribuiclos, têm ele ser custea

dos a o: pensas ela economia regional e em desafogo dos cofres geraes. 

Entre as faculdades erviços que elevem ser concedidos e commetticlos aos 

poderes regionae><, obreleYa a cliffu~ão e desenvolvimento ela instrucção qu·~ 

lhes iucun,be ministrar cnnforme a maneira ele Yer que a elles é propria e se

gundo as condições especiae. ele .ua viela local. Dahi sustentarem, e liberalmente 

alguns ~onstitncionalistns no~sos. que pela Constituição republicana o ensino pri

mario pertence ás mnnicipnlidacle .. 

Lar,uezas quan o :1 instrucção primaria é o que se vê em paize , onde aliás 

dominam principio~ centralizadores: haja vi~ ta a França, Belgica e outros. 

Em uma fecleraç:ão, porém, que quer YiYer e tem de prosperar pela mais 

Iar~a autonomia !oral. não bastará i so. que na yerclacle seria meno congruente. 

O €-n il'O. em toc1os os seu grãos. deve determinar c soffrer modificações 

mais ou menos arco•nmoda1ns aos elementos c't·cumfusos em m<"io dos quaes tem 

clt> exercer o seu influxo e preencher o seus fin . Em paiz como o nosso, dt> 

territorio vastlssimo, com variedade de climas. diversidade de regiões producto

ras, relatividade maior ou menor de cultura intellectual moral, a absoluta uni-
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formiuade de ensino tolheria os progressos do espirito, difficultaria investigações 

scienti ''icas e applicações uteis, enerva ria, debaLxo de um ponto de vista unico, 

a expansão do pensamento e da activi<d ade, necessaria ao desenvolvimento das 

forças econom.icas Jocaes; ao passo que as differenças mais ou menos sensiveis 

elo ensino, clist ribuiclo segundo as necessidades proprias elas divisões territoriaqs 

do Brasil, contr ibuiriam, cada vez mais, a fornecer os subsidios intellectuaes e 

a formar as rliversas apti.:lões com as quaes tanto poderão ellas lucrar em pro

gre3.so e aYantajar-~e en1 p!·osperid-ade. 

Que vem a ser o progresso intelleclual e industrial que distingue a Al lema

nha, St:Hão o sazonado fruclo do variado plano de estudos em suas esco las, ao 

qual deu causa o systema feudal elo antigo imperio germanico, e posteriormente 

a divisão do territorio em certo numero de Estados, cada um delles centro de 

uma cultura especial? 

Sem embar,;o, a distribuição de franquias e o quinhão de serviços conferi

dos as differentes partes integrantes de uma federação SUbfimtende o commum 

e im:r·anente élo da cohesão nacional. 

_\. maior ou menor liberdade concadida aos Estados ê uma condição de vida, 

ê um c<mjunto de pod0res que se lhes faculta para conseguirem certos e deter

minados fins, p~los meios que houverem escolh ido. Mas na escolha ou emprego 

destes não podem negligenciar ou desatinar com prejuizo ou compromettimento 

daquelles. 

No as~umpto que !lOS occupa , como em tudo quanto ê social, ha de a liber

dade c.1sar-se com a ordem, cu jo" mistér consiste em prescrever o emprego ade

quado " a conveniente disposição dos meios para conseguir os fins que se tem 

em nura. A ordem suppõe uma orientação que prevê ou predetermina o fim, mo

dela c plano correspondente. suggere os m eios e eficazes de ex e cu tal-o com te

nacidade e systema . Por t:>clos os ti tu los, em ma teria pedagog·ica, ê a Uniãe> 

que eleve competir essa ordenação para certos fins e essa orientação nos meios 

a elles conducentes. Povo;; e patrias in struem hoje educando, fazem de uma edu

cação pensada um meio seg-uro para alcançar os fins nacionaes. Sem esse~ fins, 

sem tlE.terminaclos iden.es, sem uma grande missão a cumprir, sem um nobre em

penho a realizar, povo algum acordar á os êcos ela historia, patria alguma mere

cerá da humanidade referencias distinctas . 

Qu~ os Estados aproveitem da liberdade de ensino que a Constituição lhes 

outorgou e que, mediante eR~e factor do progr esso, promovam seus justos inte

resses. peculiares e domestico~, constituindo cada um delles uma responsabilidade 

para o bom e feliz exito do certamen civilizador, em que, de par com as outras 

nações cultas, deve empenhar-se o Brasil ! 

Mas tambem que a Un ião, como SQmma de todos elles, estabeleça a unidad~ 

na varic;dade, trabalhe PHra que a instrucção brasileira não se fraccione sem 

nexo algum nacional, formRnclo apenas o isolamento multiplicado e perdendo 

todo o seu influxo collectivo, oriente os Estados f ede1·ados e os dirija para obje

ctivos fixos, com t;nalidade, de antemão traçada e a lmejavel! 

E para chegar a esse patriolico resultado - ft parte os meios indirectos, 
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que, ro1no la.es, seriarn frouxos, dispendioso5, meramente racultatlvos e certa~ 

mente ~noãinos, - o tramite constituc'onal ou o proces~o efficaz está no accõrdo 

entre os Estados que " união promoveria e presidiria para assentar-se nas bases 

que serviss~m de rP<:ra Pm que se houYesse de enquadrar todo o desenvolvimento 

peõugoo-ico da Nação . 

Ta! accôrdo a Constitniç1o sugg·ere dentro do mesmo artigo 65 e immediata

mente acima do seu * 2°, con3iderado "a cha\·.z mestra da federação, a regra au· 
rea da discrinünac:ão das competencias", talvez para significar que o caracter 

abrangido deste § 2• pod~rá ter anteparo patriotico meJiante o intento collcctlvo 

do § J•, cuja faculdade concedida deve acarretar comsigo todos os poderes inci

dentes e implicito3. reSb'ltardado apenas o Fystztna ~olitico republicano federativo. 

gm face d>t difficuldade ou complexicl.~de do assumpto sob re o qual tem 

dcl dizer a C~mm1ssão decide-se por um accôrdo _entre os Estados,· solemnemente 

prontüvid·) peia União. cujo objectivo será estabelecer um plano bem organizado 

d e~tudos, combinado systematicamente, em proveito da nação; e premunin 

dl)·-se Cúntra a fôrma ta:~ativa das bases da proposta (et qnldem aceitaveis em 

~ua generali<lade) e me.c:;mo em lembrar theses mais ou menos exemplificativas. 

submelte RO cril~rio e sabedoria do Congresso de Instrucção a conclusão infra, 

tão comprhFnsi\-~1 que em um só periodo synthetisa o que até agora foi pati·io

ticPmente alvitrado e tão flexivel que permitte a approvação de futuras combi

n<:1ções. 

CO:\'C'LUSÃO 

i\Iedtante baseR. de antemão lembradas e suggeridas, com a urgencia neces 

saria, pela União aos Governos e ás legislaturas dos Estados, promoverá ac1uella 

aj •Jste ou com•enio entre estes. afim ele combinarem conjunctamente nos meios 

legititno e pertmentes de faz er-se no Brasil uma refor.ma de ensino, desde o 

g-rão primaria até ao superior. de modo a constituir um foTte e seguro elemento 

de pn,gresso e um laço pon~roso e efficaz de solidariedade nacional. 

Pa.,sos Mü·m;da Filho, Presidente e relator. - AlenoCL1" Gui1lta1"<ies, 1• Se

c,·etcwio. - Dr. Lnce1·'1~ de .d.i~nPi<la, 2• dito. - JCLmes Da•·oy. - Juvenal La -

1>ta1"tme. -- JI~Uo F>·CLnco . el e pleno !ICCôrdo com a conclusão. - CCL1"doso de Al

'lneidu. - E1ne!Jio ri e An(/?·aclP. 

fnclico que a Commis~ão ele Constituiç~o e Justiça se digne d izer se, em !ace 

da Conslit:Iicão de ~-- de F ever ei ro. os estabelecimentos de ensino superior ou 

secundario, creado~ c mantidos pelos Estados. gozam dos mesmos direitos e pri

viJe<·i(l;; dos in"litutos fe,lcraes cong-eneres. sem dependencia destes ou do Go

verno da UnEio. 

Sala das Sesa•ies. ~ de Setembro de 1907. Dnnshee ele rl brCLnches . (.) 

(•) Nlo con't" o par0 c·'I" na "Synopse" dos trabalhos da Camara dos Depu-
~b- ,. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS_õ.O DE 30 DE AGO 'TO (1909) 

Organiza o sc1·t:iço ele jisca.li'!ação do ensino publico 

A Commissão dr Inslruc~ão Publica, sinceramente empenhada em tornar 
Pa recei 

comp!eta, rerLI e efrectiva a fiscalização do ensino em toda a R epublica, vem da Com. de lnstr. 
submetter á apreciação do CongrE'SEO o projecto seguinte: Publi. 

O Go,·erno F' dera! dev·" estar apparelhado para julgar do ensino, em todos 

3 I;~tadcs, t' nos diversos grãos. para acompanhar a diffusão da instrucção ele

mE'n!ar, a seried3.de e segur.~nça que prE'sidem aos cur~os secundarias e superio

re~, profiss10naes e lECl1nicos. 

Póde-se affirmar que actualmente a nião não sabe o que se passa nos Es

tados com re!ação ao ensino primario e secundaria particular, faltam-lhe infor

mações f-'eguru.~ e p!JSit:vas sobre a organização escolar de cada um, o gráo de 

requencia, o modo da provimento nos carg·os, os dados estatisticos neste impor. 

tanh ramo do serv iço publico. 

Todas estas considEr açõrs an leriores s rv·:!m de justificação ao proj-:cto. 

Xelle fica instituido um quadro de delegados fiscaes e auxiliares de 1' e 2• 

c1G.S'3(", com vencimentos razoaveis pagos pelo Thesouro, o que os colloca em si 

t•·acl;o ae indepPndencia para com os institutos fi calizados. 

Além de serem rodeados de garantias effica,es na investidura, encontram 

n • accesso e promoç1o o PStimulo necessar:o para que desempenhem sua ele

vad:t rni~são com proveito para o en ino. a cujo desenvolvimento se devotarão 

eom atnor: ao ln.do dessas gat·antias que o E~tado lhes dâ., lo exigidas certas 

conài~iiPS para p rova de sua competencia, o que parece indispensavel em bem 

do ;J•·estiglo e autoridade qüe devem ter es~es funccionarios junto dos educado

res e C'ntidades escolares nos Estados. 

A competencia E' idoneidade asseguram a autoridade moral, facilitam o exer

cicio da funcção. elevam o proprio cargo e despertam o interesse e sympathia 

por parte dos pr oprios fiscalizados; estes v€'m no funccionario competente e ido

neo, devotado ao seu dever, um guia, um consultor, cujos conselhos e orienta

ção accE'itam crom prazer. 

As attribuições conferidas aos fiscaes são de molde a interessar o Governo 

cld Cnião em torlo o appa•·elho escola r do paiz e, sem descabidas invasões na 
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vida dos Estados, poderá elle saber, como lhe cumpre, do que occorre em cada 

um a respeito desse serviço, do desenvolvimento que tem tido, dos processos pe

dagogicos adoptados, além da maneira por que nos institutos equiparados vão 

sendo :les(ructad<ts as regalias officiaes.. 

O projecto dividio o territorio da R"publica em nove circumscripções, cada 

uma das quaes deve ter um delegado fiscal e tantos auxiliares quantos parecem 

neces:::::Htrios, podendo o GoYerno aug·tnentar o numero destes na razão de utn 

pa,ra ~ada grupo tle cinco institutos equiparados, á medida que o exigirem as n e

cessidades do serviço ; nessa divisão e distribuição dos funccionarios servio de 

criteno a exlen,ão territorial dos Estados co:-ubir ::da com c numero de institu

tos no r.ozo de prerogativas officiaes que possuem. 

O strviço de inspecção, como está projectado, se por um lado fica consti

tuido do modo mais re~lar, capaz d·a proporcionar resulta:dos sati sfacto rios, pur 

outro nfío traz ao T'hesouro o n1enor onus, pois o seu custeio se fará com a sonl

ma das quotas n. que continuam obrigados todos os institutos equiparados. Sã) 

elles aclualmente em numero superior a 100; e tomando por base este alga

rismo, a contribuição se eleva a 360 :000 $ annualmente, S·Jmma que excede á 

consignada na tabella de vencimentos. 

A Commissão, confiante nos intuitos patrioticos da Camara, propõe a dis

cus3'lo e aPJirovaç:'io do projecto, aconselha sua votação, e dirige um appello ao 

Senado para que o acolha com a benevolencia e sympathia que a causa merece. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. o A fiscalizaçil.o do ensino publico e particular, em toda a Repu

blica, ~" fará nos tE'rmos da presentE' lei, por meio de delegados fiscaes, auxi

liares tle primeira e segunda classe, que terão os vencimentos constantes da 

tabella annexa . 

Art. 2. o A nO!nE'::tção do~ delegados fiscaes e seus auxiliar es será feita pel0 

Mini3tro do JntE'rior, dE'pois de parecer. da Commissão a que se r efere o paragra· 

pho Pnico, observadas as segLlintes condições: 

ct) os delega{']os fiscaPs são escolhidos dentre os auxiliares de 1• classe que 

mais se houvereJn distinguido por seu zelo e competencia; 

b) os auxiliares de 1' classe serão nomeados dentre os de 2• que revela· 

rem as mesmas quilidades; 

c) os auxiliares dP 2• serão nomeados dentre os cidadãos que concorrerem 

ao car~;o no prazo annunciado pelo Gove rno, apresentan do , além da prova de 

maioridade e att<'starlos <lE' i(loneidade, os seguintes ti tu los: 

I, rliploma de doulor ou bacharel por qualquer curso uperior, ou de bacha
rel em ::ciencias e leottras; 

Il, nà falta: a) certidão de approvação em exame de conjuncto do curso 

gymnaslal, de accl\rào com o regulamento que estiver em vigor; b) certidão de 

habilitação em concurso r alizado em institutos officiaes de ensino superior e 
secunda rio; 
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Ill livros dirlact icos e scientificos, memorlas, theses e trabalhos de reco

nhecido valor litterario e pedagogico, que tiverem publicado; 

IV, caderneta contendo um cw~·icu!um vitre ele professor com tirocínio ex

.cedento a cinco annos no magisterio superior ou secundaria , particular ou dos 

ITistados. 

Paragrapho . Sobre egteR títulos e mais requisitos, será ouvida uma com

missão composta de director da Faculdade de :Medicina desta Capital, director 

da Escola Polytechn ica e rei~or do Gymnasio Pedro li. 

Art . 3. 0 Os delegados e auxil iares serão conser vados em quanto bem ser

·virenl, poderão ser transfer idos de tnna zona para outra e nunc3. servirão por 

mais de clous annos na mesma zona. 

Art. 4. 0 O Go,·erno 9oderá nomear em commissão qualquer desses fun ccio

nários. 11ara inspeccionar o estabelecirnento superior que julgar conveniente, não 

podenrlo a commtssão exceder de se is mezes. 

Art. 5 . • Para as primeiras nomeações de deleg·aclos fiscaes e auxiliares, o 

G-overno annunciará un1 prazo conYeniente para que os candidatos requeiram sua 

inscri!)~.'io, obscn·adas as condições ela lettra c do art. 2° e paragt·apho, deven

-do ter prefere,-,cia, ~m iguil.ldade ele condições, aquell<Js que actualmente exerce

ren1 cargo::; ele fiscalização. 

l . • O Governo nomeará em cada município dos Estados um inspector es

colar 'lUE> visitará :1 escolas prin1arias; sobre as suas condições informará aos 

auxiliares ela respectiva zona. 

§ 2. 0 Esses funccionarios gratuitos terão preferencia, em igualdade ele con

di~ões, rtuando concorrerem aos cargos de auxiliares de 2• classe, na fôrma elo 

art. 2o, l!'tlr!l c . 

Ar! 6 . 0 Ac.s delegados fiscaes e auxiliares compete: 

I. Visitar todos os estabelecimentos officiaes e particulares equiparados . 

II . Examinar o prog-ramn1a e verificar o merecimento do ensino, o processo 

dos exames, a natureza elas provas, a existencia ele laboratorios e gabinetes, a 

rref}uencja do instituto e hygiene escolar . 

Ili. VeriCicar as condições ele admissão á matricula, a idoneidade moral e 

technica dos directores e corpo docente, communicando qualquer modifica

ção clPsle. 

IV. Rubricar o lh'ro ele matricula e encerrai-o na época competente. 

V. :E,ançar o ~·isto nas ce rtidões passadas pelos secretarias e •·ubricar a guia 

ele transferencia dos a lumnos para outros estabelecimentos. 

VI. Reclamar do clirector tudo quanto fôr a bem elo ensino e apresentar tri
mensalmente um relatorio circumstanciaclo ao subdelegado fiscal que lransmlt

tlrá an Governo. 

VII. Visitar as e5colas primarias e proflssionaes dos Estados em que ser

Vil'em, inforn1ando sobre as sua.s condiç:ões, o grão de frequencia, aproveita1nento 

dos alnmnos, além ele fornecer os dados sobre a legislação estadoal relativa ao 

ensino, estatíst ica escolar e tudo que se 1·eferir a esse serviço . 
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Ar L. 7. o Aos delegados fiseaes compete mais: 

I. Superintender Lodo o serviço dos auxiliar es de P e 2" classe. 

11. En t~;nder-se com o Sr . Ministro a respeito do que occorrer em sua cir

cum~lcripç9..o quanto ao ensino nos seus diversos gTAos. 

IH. Remetter depois das épocas de exames aos outr os de legados f iscaes e 

directore5 de cst::tbtleciment.os of.fic iaes uma relaçli.o dos a lumnos reprovados . 

IV. Propôr ao Ministro, em r 2latorio docu mentado, a suspensão ou cassação

das prerog·ativas ele qua lquer estabelecimento. 

Arl. 8. 0 P~.ra o fim da presente lei, o territorio da Repub lica f icar á div idido 

em nove ( 9) circumscripções, constituidas do seguinte modo e com os f iscaes 

indicados : 

l'hmeh·a - Amazonas, Pará. e Acre, com um delegado fiscal, um a uxilia r · 

de 1' e: um de 2" classe . 

. ';e[!uncla, - lVIaranhão, Piauhy e Ceará, com um de1ega.do, um auxi liar de 

1• e um de 2•. 

Te>·ce;,·a - Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas e Ser-· 

gipe, cilm um deleg·ado, dous auxiliares de 111 e quatro de 2n! 

Qnarta -- Bahia e Espirito Santo, com um delegado, dou s auxi liares de 1 .. 

e dous de ~·· . 

Qt>inta - R io de Janei ro e Distr icto F ederal, com um delegado, tr es auxi

liares de 1" e quatro de 2" . 

Sexta Minas Gcraes, com um delegado, quatro auxiliares de 1" e set~· 

·de 2•. 

Setima - S. Pau:o. com um dvlegado, tres auxiliares de 1• e seis de 2•. 

O-itava Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do ·sul, com um delegado,. 

t.res auxil iares d~ 1" e quntro de 2•. 

l{ona - Goyaz e lVIato-Grosso. com un1 delegado, utn auxiliar de l tl e 

um de 2". 

Art. 9. ° Feitas as nomeações de delegados e a ux iliares, o Gover no, sob pro

post2 :lo delegado fiscal, dividirá cada uma das circumscripções em tantas zo

nfl.s quantas forêm necessarias para a boa execução do serviço . 

Art. 10. Fica o Gov('rno autorizado a aug·mentar o numero de fiscaes, em 

cada circumscripç'io, na razão de um para cada grupo de cinco institutos equi

parados á n1edida que exig·iJ~Pm as necessidades da inspecção. 

Arr. 11. O Governo, no regulamento que expedir para a execução desta 

lei, designará a sécle dos delegados fiscaes e lhes determinará obrigações que

julgar convenientes para efi'ectiviclf!.de da fiscalização, podendo abrir o necessa

do <'reclito para o <'Umprirnento da tabella· annexa . 

Art. 12. Hevogam-se as disposições em contrario. 

'l i o, zg ele Ago5to c1 1909. -AlvM·o Bote lho, P r esidente. - Jos~ B onija

nin, t·El:'Ltor . - Affonso Costa. - Nnbtt.co ele Gouvêa. - Tc>vw·es Cav alca1vti . 
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TABEJ.LA 

!J'u.nccionarioe 

Delegados fis.caes . ······· · .... . ..... . . . 
AuxiJiares de 1• claEse ...............•........ 

Auxiliares de 2• classe . . . ....•..•.•........... 

SESS,'i. DE 2 DE SETEMBRO 

Vencim.ento a1l1Jttal 

8 :400 ·ooo 75 :600$000 

6:000$000 120:000$000 

5:000$000 150:000$000 

345 :600$000 

E' annunciada a 2• discussão do projecto n. 127, de 1909, organizando o 

serviço de nscalizac;:ão do ensino publ:co . 

Enira em discussão o art. 1• do projecto. 

O Sr. Ferreira Braga (pela o•·dern): - Sr. Presidente, peço venia para 

lembrar a V . Ex. que houve engano in cluindo-se este projecto na ordem do clia. 

Vejo ' lU C elle traz augmento de despeza, parecendo-me que por isso devia ter 

sido ouYida a Commiss}o de Finanças. 

O Sr. Presidente: - Desde que a Camara resolva assim, lle irá á 

Commissão. ' ada se oppiie a que, no correr da discussão m ediante delibera~ão 

da Camara, o projecto que é da Commissão de Instrucção, vá á Commissão de 

Fin~ulças. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Neste caso apresentarei um requerimento . 

Vem á l\Iesa, é lido. apoiado e posto conjunctamente em diseussão o Re

guinte !'equerimento: 

Hequeiro que o projecto n. 127, de 1909. seja enviado á Commlssão de F'i

nanças para que esta emitta sobre ell e o necessario parecer. 

Sala elas Sessões. 2 de Setembro de 19 09. - Fe•.,·ei>·a B•·ag". 

O Sr. Germano Hasslocher - Toma a liberdade de manifestar da tri
buna o desejo sincero que o orador ( acredita que a maioria dos seus collegas) 

· teria em otn•ir o illustre autor do requerimento ao projecto em discussão. 

S. Ex. com a sua competencia, com as suas luzes, poderia vrientar a Ca:<~ 

sobre a importancia do requerimento . 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Fallarei, si julgar conveniente. 

O SR. GERMANo HASSLoCHER: - Seria incapaz de fazer uma i nsi nu ação tne

r ecedora do reparo que acaba de fazer o nobre collega, de que fallará, si julgar 

conveniente; mas isto é uma qu stão pu ramente pratica, de que S. Ex. não pó· 

de sêr juiz neste momento - o da conveniencla da sua autorizada palavra. 

2• discussão 
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Ex penderá as razões que tem para isto. 

S. Ex. sabe já, e a Camara tambem, que esses requerimentos, sobretvd·• 

feitos pelo nobre collega não são votados, porque no momento de o serem todo~ 

se ausentam, inclusive o autor do requerimento. e 
Em taes condições, S. Ex., comprehenãendo a inanidade do seu esforco 

quanto ao requerimento que apresentou, m.:tnl:lando o projecto á Commissão de 

Finanças, deveria praticamente abl'lndona•· esse systema. 

O Sa. FERREIRA BRAGA : - Eu não precizo dos conselhos de V . Ex. 

O SR. GERMANo HASSLOCHER:- E' um direito de S. J;;x . dizer que não 

preciza de conselhos, mas não quer dizer que o orador não os dê. Em todo o 

caso é uma tentativa nobre e generosa de sua parte. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Não os prt>cizo, não os acceito. 

O SR. GERMANo HASSLoCHF.H: - V . Ex . não os quer acceitar, não acceit<>; 

a liberdade do orador em rlal-os é igual á liberdade de S. Ex. de não os ac

ceitar. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - 1 ão reconheço em V . Ex. autoridade pa1·a fa. 

zer-me insinuações. 

O SR. GERMANo HASSLoCHElR: - Está nas funcções de deputado; cada um 

interpreta o interesse publico pelo seu criterio . 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Sou eu o juiz da conveniencia ou inconvenienc1a. 

de apresentar requerimentos . 

O SR. GERMANo I-!ASSLoCHER: - Perfeitamente; agora, o orado•- é juiz da 

conveniencia ou inconveniencia de acceitar requeri!nentos. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - V. Ex. pôde combater o requerimento, o que, 

porém, não pôde é dar-me conselhos que não pedi e de que não tenho necessidade. 

O SR. GERMANo HASSLOCHER: - Está exponllo um modo de pensar sobre o 

ca o. 
O nobre deputado apresentou um requ •·imento, naturalm nte deseja que a 

Camara tome conhecimento delle; tem de se• votado; na hora ela votação aban

donarn o recinto, não dão nun1ero, inclusive o autor do requerimento . 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Estar i presente no recinto quanrlo julgar con

veniente. 

O R. GER~rANo IL~ SLOCHER: - ~·Ias S. Ex. não pôde fazel-o, não tem esse 

direito; uma vez que apresenta. un1 requerin1ento e deseja que a arnara con

nheça delle, é obrigado a ficar no recinto. 

O Sn. FERREIRA BRAGA: - E porque não censura outros Deputados de ou

tras bancadas? 

O Sn. GERMANo HASSLoCHER: - Porque não apresentaram requerimento 

(t·iso). 

Si S . Ex. entE'nde que cada um dos projectos em discussão deve ser emba· 

rar,ado. que deve lançar mão desses requerimentos, dessas alavancas ou calça"' 

au-aveO'lsando-se á frente de todos os projectos em discussão ... 

O SR. FERRE !R.\ BRAGA: - V. Ex. não pôde negar que o proj ecto t r az deq

pezn~. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER: - Não está negando co usa alguma; está s<' 
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limitando a fazer suas considerações sobre a maneira de cada um dos repres.,n

tantes da ação exercer a sua actividade parlamentar. S. Ex. estarâ animaJo 

da melhor intenç;ão, acredita; S. Ex . não é um desconhecido, pelo contrario, é 

até um dos Deputados mais antigos desta Casa, tem seu nome feito, sua rEpu

tação scientifica, é conhecido pelos seus principias philosophicos, "vive ãs 

claras", é positivista confesso (?"iso) é dos que "vivem âs cla ras" ... 

o SR. FERREmA BRAGA: - Nunca declarei que sou positivista. 

o SR. GER~fA.><o HASSLoCHER: - O nobre Deputado está no direito de apre 

sentar requerilnentos, mas não tem o dire ito de apresentai-os e depoi~ ne:gar nu

mero para a sua Yotação, porque "'ntão os seus requerimentos não obedecem :<O 

desejo de servir á causa publica. 

0 SR. FERREIRA BRAGA : - A juizo de V. Ex . 

O SR. GERMANO HASSLOCHER: - A juizo da logica; aqui não ha juizo inct;. 

,·i dual. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - V. Ex. póde discutir o requerimento, mas, re

pito, não· me deve dar conselhos, porque não estou disposto a acceitc'll-os. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER: - Si Yisse que V. Ex. o receiava, bastaria 

isso para me calar, respe itando a sua fraqueza (hso). 

O SR. FERREIRA BRAGA: -V. Ex . ê obrigado a me r espeitar como eu o 

respeito. 

O SR . GERMANo HASSLoCHER: - Respeita-o ; a prova é que es tá tomando 

em consideração o reque rimento <le S. Ex. ; si não, se calaria, deixaria que 

passasse indifferentemente; ao passo que, fazendo o que está fazendo, dá uma 

prova de muito consideração, .chamando a attenção da Camara para o requ~·i · 

mento. E é seu direito lambem estabelecer um confronto entre a attitude de 

S . Ex., d e extraordiuario zelo no momento em que apresenta o r equerimento, 

para que um projecto Yá a uma Commissão - e indubitavelmente re\·ela o zelo 

<lo Deputado que requer que um projecto vá para a Commissão r espectiva para 

dar seu parecer, e merece elogio o Deputado que assim procede - e a sua reti

rada na hora de ser votado o seu requerimento. Qual dos dois procedimentos é 

que deve prevalecer ? S. Ex. inutiliza por un1 acto posterior un1 anterior. 

O Sn. FERREIRA BRAGA: - >:ão tenho do meu procedimento de dar contas 

a V. Ex . ou a qualquer outro me mbro desta Casa. 

O SR. GERMANo HASSLoCHER: - Está enganado, tem que dar contas, e 

Deputado para trabalhar; quer votar e não póde dar seu Yoto porque S. Ex. 

não quer dar numero. (Apartes). 

O SR. PEnRo MoACYR : - V . Ex . não tem maioria para fazer votar o requt

rirnento? 

0 SR. GERMAXO HASSLOCHER: - Kão O póde fazer infelizmente em Ex 

O seu coUeo-a talvez não fizesse o requerin1ento si houvesse numPro. 

O Sn. FERRELRA BRAGA: - Nãó tenho que dar sati. fações a Y. E:x. • SI o 

"nria ou não; achei -me com o direito de faze l-o e fiz. 

O SR . GER~ANo HASSLOCHER: - Tanto tem o direito ele itxt>r que (>::4 "' :t 

Mesa ace~itou. 
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O SR. FERREIRA BRAGA: - E não admitto insinuações. Dispenso ~utellas. es 
pecialmente de V. Ex. 

O SR. GERMANo HASSLoCHER: - Nem quer exercei-a, é da mesma idade do 

nobre Deputado, não pôde haver tutores de idad~ identica. O que (]uer é assi

gnalar isto. 

UMA voz: - E' um facto acontecido. (.A1Ja1·tes). 

O SR. GERMANO HA.sst;OCHER: - Tem o d i reito até de griph ar. pôde-se 

griphar na pr osa fallada ... acha que S. Ex. faz oppnsição ao Gover·no. S. Ex. 

indul.Jitavelmente não póde estar ... 

O SR. FERREIRA BRAGA: -Faço oppos ição ás m ed idas que não consultam 

ao interesse publico. 

O SR. GERMANO HASSLoCHER: -- S. Ex. entend que essas medidas são 

contrarias ao interesse publico. o Governo as apadrinha n S. Ex. , como repre

f<entante de uma bancada, em opposição ao Governo, apresenta um requerimen to 

desta natureza, pa r·a interromper a marcha dos trabalhos legislativos. 

O SR . FERREIRA BRAGA: - E' opinião de V. Ex . 

O SR. GERMANO HASSLoCHER: E' opinião de todo o mundo . Annu ncia- >:e 

r. rompimento da bancada tal e tal e que a bancada tal vai S<'r arr g imentada. 

Tudo isso é uma phantazia, o rompimento jã se deu ha muito tempo, não é ne· 

cessario que as opposições se arregirqentem, que suas r spectivas· bancadas d ·· 

lrguem a attribuição de tomar· a palavra e com a formalidade toda, . de um 

acto solemne, . e declarar que 60 Deputados, daquelle momento em diante, pas

sam a negar todos os meios ao actual Governo da Republica . E ' o qu e está e.vi

dente da conducta das bancadas de S. Paulo e da Bahia, que não satisfeitas de 

fazer declarações, para dizer: "O Governo da Republica nos tem pel a prôa"; ]li. 

<:stão recusando numero para projectos gover namentaes que estão sem so lução 

t dependem, neste momento, do concurso de SS. EEx., não para ser approvado, 

mas para essa formalid('!.de legal, par·a haver numero l egal para as votações. · 

SS . EEx. recusam. 

A maioria já sabe que SS. EEx. estão na opposição. 

O SR. PALMEJRA RJPPER: - Provem qu essa maior ia é rea l . 

O SR. JRINEU MAca.-.oo: - Esses negocies volumosos não hão de ser feitos 

assim. Ajudem-nos a combater·. (A1Jartes). 

O SR . SEABRA: - Apresente as pr ovas, não é com palavras . 

O SR. lRtNEU MACHADo: - Vou censurar ·o acto referente á Leopoldiua, que 

I' uma sangria na Centra l . (A1JCWtes). 

TTMA voz : - Oh ! 

O SR. lUJNEU 1\IACHADo: - Oh! não . Defendo os interesses do Thesouro e 

não do Governo. (Apa?·tes). 

O SR. GER'MANo HASSLoCHER: - Verdade é que esta Camara está dividida 

em uuas correntes na questão presidencial, uma dellas a chamada "civ il ista", 

entende que o processo mais pratico para conseguir seus fins eleitoraes, é anar

c·hizar a viela nacional, perturbando o andam~nto dos trabalhos parla~nentares. 

(Ap(wtes). 
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O SR. PALMEIRA RIPPER: - Quem introduzio a anar cr.:a foi o Sr. Seabra, 

<tu e veio trazer para aqui a questão das candidaturas pr esidenciaes. (Azwrtes). 

O sn. GDRMANo HAssLoCHER: - Agora não está mais em discussão a ques

tão das candidaturas. 

T enta- se a normalização dos trabalhos da Camara e não se consegue por

qu"- os senhor es se recusam a isso. (ApM·tes) . 

O SR. PALMEIRA RIPPER: - Cada um sabe ser apostolo quando ha n ecessi

uac'.b de ser . 

O SR. GERMANo HASSLoCHER: - Está se limitando a expôr factos claríssi

mos. (A1)(t?"tes) . 

O SR. PALMEIRA I IPPER : - Ninguem m enos competente do que V. Ex. 

nar:r. censurar. 

O Sn. GERMANo HASSLoCHER: - Não está censur ando, está expondo; ha 

"ecessidade da presença de 106 d aputados para as votações. (l11JU?·tes) . 

() SR. PALMEJRA RJPPER: - Durante 12 ou 15 dias, VV. EExs. retiravam

~P. a~intosamente, do recinto da Camara, por não quereren1 votar uma determi· 

e1ad? medida; portanto, não pódP accusar toda a Camara. aquella occasião al

lf'gavam VV. EExs. que era o interesse nacional. (T1·oca1n-se 1nuit-os apa,~tes.) 

O SR. Jos:G: CARLoS : - Eu tambem estou mettido nisto, companh~iros? 

0 SR. PALMEIRA RIPPER: - Está. 

O SR. Jos~ CARLoS: - Peço a palavra. 

O SR. GERMANo HASSLoCHER: - Estes factos devem ser accentuados; é ne

<"<'S«Rrio que a opinião publica acompanhe dia por dia o que se está passando 

der.tro desta Casa. Não se sabe até onde irá esta conducta das opposições rlos 

Estatlos da Bahia e São Paulo, cong•-egaõos, si pErturbará definitivamente a 

V<C 0• nacional indo até o extremo de negar ao Poder Executivo as leis de meios, 

si <lHer em assumir a responsabilidade da dictadura financeira em nome desta 

ltl~•êrdade civil de que se fez a preg·oeira , que não passa realmente de um fogo 

f:< t.uo para embasbacar os beocios . ( T?·oc<l?n-s e muitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção! 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER: - Isto ê um simpl es protesto para pór em 

_,, ;(!encia a g..-avidade da conducta dos nobres D eputados, gravidade cujas eon

;;.;,;uencias hão de cahir exclusivamente sobre SS. EEx., porque o paiz os ha 

,- ., julga r. (A11m·tes.) 

0 SR . PALMEIRA RIPPER : O Poder Executivo ainda não mandou pa~a 

"-CJlli as tabellas em que hão de ser calcados os orçamentos que temos de dis

...:uti J· e approvnr. 

V . Ex. está construindo em areia . 

O Sn. GERMANO HASSLoCHER: - Melhor será que esteja constru indo na 

d.rt~ia: con1 satisfação veria o desJnoronam~!lto que o seu pavor ou a sua phan-

laRiB tenhfl engendrado. O seu desejo si n cero é que SS . EExs. não stejan1 

<.esse proposito, que parece evidente, a deduzir-se da conducta que assumiram 

&qui. (A71a1·tes.) 

O SR. PALMEIRA RIPPER:- Dá um aparte. 

o sn. SEABRA: - Peço a palavra. 
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O Sn. GERMANO HASSLOCHI.:R: - Deixa a tribuna acreditando ter cumprido 

•m1 c~ev r vindo assignalar estes factos, servindo-se de pretexto o rectu er imento 

do nobre D eputado por S. Paulo. 
A verdade é esta: o espirito pu!Jlico ha ele ficar apprehensivo, como vai fi· 

cando já diante da esterilidade elo parlamento . .. 

VozES:- E por outras causas. 

o sn . GER~1ANo HASSLoCHER : - por outras causas, porque o::; seni:t 

res S(· encarrega1n de fazer con1 que nuvens n1u ito pesadas venham pousando so 

brc a sociedade, acenando até com o perigo das convulsões em nome desta li·· 

h€'rdade civil que está "- produzir aqui a anarchia completa da vida nacional . 
(A1Jm·te8.) 

O SR. PRESIDENTE (fa e1ulo 8ocw 08 tym)Jctno8) : - Attenção! Peço aos no
rires DP.nu~ aclos cru e não interro1npa11n o o•rador . 

O SR. GERMANO HASSLOCHER : - Ouvia entre os apartes cllzer-~" que é cm·io
so juJg·ar-sc a gente s u ;:>ec :or aos outros. E se o nobre Deputado julga a conducta 

da maioria superior, S. Ex. está condemnamdo ;.p8o f etc to a de seus collegas. 
(AjJC!TICS.) 

SS. Exs. mais tC~!'ile hão de merecer muito justamente a censura da opinião 

rublica. A maioria não se afastará do dever que lh e ét raçado, não por SS . Exs., 

mas pelo mandato que recebeu do povo, qual o de fazer as leis e de vota r os orça

mentos, o que não se pôde fazer porque esbá e\)1 opposição a opinião civilista. 
<A1Jet?·tes. tnnmlto8.) 

O SI~. PRESIDENTE: (fazendo 80C!?' 08 tympetno8) : - Attenção! 

O Sr. Passos Miranda: - Sr. Presidente, depois do incidente provocado 
pelo requerim<:nto do .iJJustre Deputado por S. Paulo, é natural que eu diga que 

o projectõ em discussão não traz, . ao que me parece, cunho govern wmental. Ji:lle 

pertence á iniciativa elo meu honrado collega da Commissão de Instrucção Publica, 

o nobre Deputado por Minas, o Sr. José :Bonifacio. 

E por•que ha nelle assumpto pedagogico de r eal necessidade (etpoietclo8) e á inda 

P'JH]Ue nelle vejo consubsta'llciadas idéas que são muito minhas, já expendidd.S 

nesta tribuna, não quero demorar a sua passagem nesta di scussão, que se me 

afiguTa prejudicada pelo rumo a que vai obedecendo. O interesse, porém, que 

voto pelas questões de ensino me leva a declarar, desde já, que o projecto permit

lc serias reparos, que eu me com'!Jrometto a em itlir da tribuna quando se der a 

opportunidacle da 3• discussão. (llhtilo bem, ?n1lito bem.) 

O Sr. Ferreira Braga: - Sr . P residente, venho justificar em duas pala
vras o m eu requerimento. Lendo o projecto apresentado pela Commissão eu vejo 

110 fim a seguinte tabella: 

" 9 Delegados fiscaes. 

20 Auxiliares de 1 n classe . 

30 Auxiliares ele 2• classe. 

'.r o tal. 

8:400$000 
6:000$000 
5 :000$.000 

75:600$000 
120:000$000 
150:000$000 

345 :600$000" 
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Este pro jecto ·niio veio acompanhado do parecer da Commissão de Finanças, 

e por isto pareceu-me que, eu, no legitimo exercicio das minhas funcções, tinha o 

direito de apresentar o meu requerimento pedindo que, sobre o projeclo, fosse ou

vida a ommissão de Finanças. Só um excesso de imaginação do nobre Deputado 

pelo Rio Gr ande do Sul é que podia ver nisso ligação com outra questão que nadfL 

tem que ver com o assumplo. 

Para te1·m inar, devo declarar a S. Ex . que, no desempenho do mandato qu e 

r ecebi do e leitorado de S. Pruulo, unicamente dou contas a esse eleitorado e ao 

partido que me elegeu, e não preciso abso lutamente de conselhos el e S . Ex. (M1li

to o em .) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer rada em 2" discussão o art. 3•, e 

sem debate o art. <1•. 

Entra em discussão o art. 5° do projecto n. 127, ele 1909. 

O Sr. Presidente: - Acham-se sobre a mesa duas emendas a este ar ligo, 

a.s qu aes vão ser lidas . 

Em seguida são snccessivamente·liclas, a.poiadas e postas conjunctamente em 

discussão~ as seguintes emendas: 
.Accrescente-se ao texto elo art. 5•: ... não podendo em caso algum serem 

dproveitaclos no Estado ou estabelecim ento em que tenham exercido fiscalização. 

Sala das Sessões, 2 de Setemb.ro de 1909. - Raymnnclo c~e liii,-anc~a. 

Supprimam-se os paragraphos elo art . 5°. 

Sala elas Sessões, 2 ele Setembro de 1909. - PCLssos Jlii1·anc~ct. 

N inguem pedindo a palavra, é encerrado em 2" d iscussão o art. 5• e succes

~iYamente os arts. 6• a 11, do projecto n. 127, de 1909. 

Entra .em discussão o art. 12, do projecto n. 127, de 1909. 

O Sr. José Bonifacio: - S1·. Presidente, a utor elo projecto em debate, 
não .põcle ser tomado como uma importunação da minha parte occupar a attenção 

da Camara. 

Não o pretendia fazer e não o faria se o nobre Deputado por S. Paulo n:lo 

tivesse apr esen tado o seu requerimento. 

0 SR. FERREIRA BRAGA: - No USO de um legitimo direito . 

• O SR. Joslll BONIFACIO : - ... no u so elo seu legitimo direito, e tambem se n'í.·> 

se tive~ sem feito ouvir os varios oradores que occuparam a attenção da Camara . 

0 SR. EDUARDO SOCRATES: - Mas, não d iscu t iram O projeclo . 

O Srt. Joslll BoNIFAClO: - O pr<>jecto, Sr. Presidente, não foi discutido, o qa~ 

é de lamentar. Seu autor, pugnando sempl·e pela mora.lização do ensino publico, o 

que c·u ardentemente desejo é que a Camara volva a attenção .para esse mag no e 

;mportantissimo problema, e que se colloque essa relevant issi m a questão em um 

ponto de vista bem alto, mais allo do que essa questão politica que tanto tem 

preoccupado o espirito do Poder Legislativo. 

O n:íêu desejo, procurando attrahir para este ponto a attenção ela Camara, 

obedece justamente ao in tu ito de tornar de a lgum modo fertil e fecunda a sessão 

lcg;slativa do corrente anno, senão, corremos o risco de encerraL-a sem ter feit.> 
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cou:-.~ alguma em beneficio d& altos interesses do paiz, porque, é preciso accen

lunr, essa questão das candidaturas á presidencia e vice-presidencia da Republica 
jã EOStá por demais estafada, já tem sido sufficientemente debatida na imprensa, 

na tribuna do Congresso, nos com!cios populares. 
Pelas duas correntes em que está dividi ~ o paiz jã se manifestou a opinião 

l,ubl!ca. Em favor de uma dellas 1>ronunciou-se. quasl que a unanimidade dessa 

opinião (al>Oiac!os) ; a outra tambem já se definia e pretende pleitear a eleição de 

1 de Março. O que nos cumpre, a nôs homens publicos, que temos responsabilida

des perante o paiz, é disputar esse pleito junto dos amigos dos districtos em que 

residimos, pleiteando palmo a palmo os votos dos nossos concidadãos. 

Aqui é preeiso fazermo. um intervallo; precisamos trabalhar de modo pro

ncuo, promovendo o desenvolvimento, a prosperidade e a grandeza do paiz . 

(Apoiados.) 

O SH. PER-.EIRA BtlAGA: - Em que é que o meu rectueJ"imento embaraça a 

grandeza e a prosper!clade do paiz? 

O Sn. Josfl BONJFAC!O: - . ão me estou referindo ao requerimento de V. Ex. 

'renha paciencia commigo; chegarei lã . 

Annunciada, Sr. Presidente, a discussão do projecto, o nobre Deputado por 

S. Paulo apresentou um requerimento para que seja ou viela a Commissão de Fi

nanças. Eu poderia dizer ao meu !Ilustre collega, a quem muito respeito e ad

ntiro .. 

O SR. FERREIRA BRAGA: - Agradeço e retribuo. 
O SR. Josll: BoNtFACJO: - ... que deveria sentir-me maguado com a apre-

sentação do seu requerimento, pela razão seguinte: 

S. Ex. demonstrou que não leu o projecto e o parecer. 

0 SR. FERREIRA BRAGA: - Li. 

O SR. Josl!l BONIFACIO: - Dahi pôdt! provir a minl1a magua. 

O facto da apresentação do requerim nto, não, porque eu não faria questão 

l.le ouvir a Comn1issão de Finanças. 

Se tal requerimento. pot·ém, não significa um recurso protelatorio ele que 1 i

vc~~e lançado mão o nobre Deputado, eu me utilisaria de1le pedindo a audiencia 

ela Commissão, porquC' nt>ste caso o projecto teria o andamento regular e normal, 

sC'm que os nobres Dt>putados precisassem a cada passo retirar-se do recinto. 

Sr. Presidente, di01Se eu que S. Ex. não lera o projecto e o parecer que tive 

a honra de apresentar ã Commissão de InstJ·ucção Publica e trazer ao conheci

mento da Camara. Quando é que os projectos devem ser t>nviados á Commissão 

de Finanças? Eu acceilaria a resposta se o nobre Deputado m'a quizesse dar. 

O SR. FERREIRA BRAGA.: - Quando accarretar augmento de despeza. 
o Stt. Jos:l!l BoNIFABIO: - Quando augmenta despeza, cliz muito bem o nobre 

Deputado, mas devia acrescentar lambem: "quando diminue a receita." 

\TV. EExs. Yão ver a sem razão do requerimento do nobre Deputado. 

Disse S. E.x. que é necessaria a audiencia ela Commissão de Finanças quando 

0 projecto acarreta c1Pspezas, o que Quer dizer que, toda vez que um projecto apre

senl.:>do â. consideração ela Camara acarretar clespezas para o Thesouro Publico, 

e~s projecto deverá ser le,·ado ao conhecimento da Commissão de Finanças. 
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Kão é isto, meu caro collega? 

Ü SR. FERREIRA BRAGA: - Exactamente. 

O SR. JosE: BoNIF.'l.ClO: - E ' -pr eciso r egistra r o aparte do nobre D eputado . 

Pois bem, o projecto q ue apresentei á. consideração da Camara não acarreta 

despeza . Não acarreta o m enor o nus ao Thesouro, nem diminue a r enda; 0 pro

jacto es tabe lece r emunerações aós delega dos fiscaes a uc-<il ia r es de 1" e 2• c la sses 

que e lle esta tue . Mas essa despeza ~1u e se faz com a r emuneração destes funccio

narios não vem do 'l'hesouro, e sim, das quotas de contribuição a <1ue são obriga

dos os estabelecimentos equiparados que estes fiscaes acompa nham . 

Se o nobre D eputado tivesse lido o ]Jroj ~cto e o parecer encontra ri a o seguinte : 

"O serviço de inspecção, como estJá projectado, se, por um lado, f ica constitui

do de modo mais regula r , capa z de proporc ionar resul tados satisfactorios, por ou

tro não traz ao Thesouro o menor onus, pois o seu custeio se fará co tn a somma 
das quotas a q~te continuam obriga dos todos os insti tutos equipara·dos. São elleb 

actualmente em numero superior a 10 0; e tomando por base este algarismo, a 

comribuição se eleva a 360 :0000$ annua lmente, somma que excede á consignada na 

tabella de vencimentos." 

A tabella é esta : 

" 9 Delegados f iscaes . 

20 Auxi liares ele 1" classe . 

30 Auxiliares el e 2" classe .. 

Total. 

8:400$000 ' 

6:000 $000 
5 :000$000 

75:600$000 

120:000$0 00 

150:000$000 

345 :600$000 .. 

L ogo, n ão tem r azão de ser o r equerim ento do nob re Deputado. Elle poderã 

ser votado pefa Camara, o que acceita r ei, pot·oue não q uero demorar a discussão 

e votação d este projecto . 
Que me importa a mim q ue seja ouvida a Comm issào, se ella vai concordar 

com o par ecer a que acabo de r eferir-me? 
Mas, senhores, uma vez que o nobre D eputa do esta be leceu as premissas para 

qu e eu tirasse as concl usões, appellaria para o seu espirito de justiça. de impar

cia lidade n este caso, afim de S. Ex. pedi r a r etirada· do seu requerimento .• e não 

t em em vista um recurso .prote latorio, se nrw é um movimento de opposicionis:s. 

que j á se vai faz endo sent ir no seio do p a rlamento .· 
O dever de S. Ex. depois des ta explicação cab al, completa. cat.he;;rorica. for

mal, é pedir a retirada do seu r equerimento. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER: - Elle quer , mas não pôde. 
O SR. JosE: BoNIFACIO: - Já <Ju e estou n a tribuna, e uma vez. que o projeeto 

e o r equ er imento do nobre Deputado por S. Paulo provocaram alguma- con:.i

derações politicas no m eio desta situação indecisa , dúbia . indecifran~l. que os e -

piritas francos não podem deseja r (apoict.dos) eu vou além. aliAs contra os meus 

habi to.~. porque procuro afastar-m e sempre de uma linha muito -tremadu de mais 

na .politica; mas é prec iso, a bem dos a ltos inter esses do ::-<uçlo bra"ileira. que eu 

diga que não compl·ehendo, que não se justifica essa nttitude que de ce-rto tempo a 

esta pa rte tem assumido as nobres bancadas da Bahia ... 
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O SR. l\[ANGABELRA: - A bancada da Ba'hià não precisa de insinuações , a 
!,anca da ela Bahia não precisa de lições de V. Ex. ! 

O SR. J osf!J BONJFACJO: - ... e principa·lmente a de s. Paulo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER: .- A bancada da Bahia não precisa da lição, 
mas el!a ·;a[ sendo da ela . ( T1·ocam-se violentos apa.1·tes. O S1·. P?·esicle"ltle •·eclamu 
attenção) . 

O SR. Josf!J BoNIFACro: - Quanto en lamento, Sr. Presidente, meus caríssimos 
collegas, a precariedade actual de minha saude! Lamento devéras que no meu es

tado de saude fosse obrig·ado a vir á tr1buna, porque quando aqu i entrei nem sabia 

que este projecto estava em ordem do d ia ! Pelo movimento da Casa presenti que 

este projecto não soffrer ia debate, de fôrma que estava long·e de suppôr que seria 

trazido á tribuna, e foi impeli ido por um sentimento patriot ico que aqui vim ter. 

E aqui we achando hei de proceder com a m a is sincera independen cia e hei de 

tli:t:er tu,lo quanto entender conveniente, inspirando-me sempre no mais acendraclo 
patriotismo. (Apcwtes.) 

O SR . . MANGABElRA (em ?·esjJostct a '"" CL1Jct.?·te q?te se jJeHle no meio do t?L?nt<l

lo) : - Faça V. Ex . a justiça de julg·ar os seus co !legas pela mesma fôrma. 

O SR. Josf!J BONLFACIO: - Eu não ataco nem censuro o patriotismo de nin

guem, quando fallo no meu. E em resiJOSta ao nobre Deputado, devo dizer que en

viado a esta Casa pelo Estãdo de Minas, sou r epresenta nte da Nação, e tambem 
represento o Estado da Bahia. (A1JOict.clos. T1·ocmn-se otttros apa1·tes). 

Defendo, senhores, os altos interesses de todos os Estados; acomparuho com· 

carinho a vida de cada um delles, e á Bahia, á g loriosa terra bahiana, Jig·.am-me 
sentim entos de affecto particular. 

Foi a Bahia, senhores, que trouxe do desterro em que se achava, no primeiro 

periodo da indepedencia patria, a f igura de José Bonifacio· para collaborar no seio 
do parlamento n acional . 

Foi a altiva e poderosa Bahia, que n a:quelles tempos gloriosos foi buscar nas 
p!agas extrangeiras o patriarcha da indepenélencia. Não digo isto por um movi

mento de orgulho, não! mas pelo desejo de traduzir publicam€nte o meu ap r eço e 
os meu~ votos de estima a essa gloriosa terra. 

VOZES: - l\iuito bem: 

O SR. Josf!J BoNJFACro: - Co mo representante que sou da Nação, repito, tam

bem defendo seus interesses. 

Aos nobres Deputados ouw d irigir um appello para que venham todos colla

borar cLm nosco nesta obra de patriotismo e <JUe symbolisa a grandeza da patria. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS: - Nós não estamos aqui para outra co usa. 

O SR. MANGABELRA: -.v. Ex. quer nos antipat,hizar a os olhos da Nação. 

( i lpoiaclos. e não apoiaclos.) 

O SR. Jos:e BONIFACJO: - Sr. Presidente, Srs . Deputados, não se comprehende 

e menos se justifica - estava eu dizendo - a attitucl e de gr a.nde parte da repre

sentaçã·, bahiana e a altitude da nobre bancada paulista1 retirando-se do r ecinto 

no rnoment0 em que são votados os projectos de interesse publico e de natureza go

vernamental . (Apcwtes e )wotcstos ve h ementes aos De]nttaclos elas bancadas ba

hiana e pcmlista.) 
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O SR. PRESIDENTE (li'a.;,;enelo soa1· os tympmws) : - Attenç;ão! Q)lem tem a pa
.avra é o Sr . Deputado José Bonifacio. 

O SR. Jos:e BoNJFACro:- Os nobres Deputados dizem que apoiam 0 Governo. · 

O SR. EDUARDO SoCRATES: - Por minha parte asseguro que não fiz semelhan
te cleclaraç;ão. 

O SR. Josê BONJFACJO: - E ti não podia ter me referido a v. Ex. que é uni
d~dc na bancada d e Goyaz. 

O SR. EDL'ARDO SoCRATES: - Somos dous: eu e o Sr. Hermenegildo de Moraes. 

O SR. Jos:e BONIFACTO: -V . Ex . ê unidade, porque o Sr. Hermenegildo de 
Moraes está ausent . 

Estou m e referindo á gTande parte da bancada da Bahia e principalmente á 
tie S.' Paulo. 

Oq nobres Deputados, r pito, dizem que prestam o seu apoio ao Governo. 

S. ?aulo tem n esse Governo um r epresentante. Ora, se esse apoio dos nobres 

Deputados é sincero, e se o nobre Ministro que está á frente da Agricultura me

rece o apo io e o concurso dos nobres Deputados, o seu dever é comparecer e col

lrtl'o•·ar na discussão e votação das leis pelas quaes se interessa o Executivo. 
(Apoiaclos.) 

UM Sn . DEPUTADO: - E' dever primordial. 

O Sn. Jos:e BONIFACIO: - Mas, porque os nobr·es Deputados se reliram e não 

permanecem aqui presentes para proseguir na votação da ordem do dia? 
(A.pa1·tes . ) 

He, porém, os nobres Deputados não prestam esse apoio ao Governo e enten

dem que as m edidas para cuja votação não querem concorrer são inconvenientes 

ao paiz, ferem o inte r·esse publico, e devem ser repellidas pelo seu p:úriotismo, 

çntão o seu dever é comparecer. (.!l7Ja>·tes vehemen.tes elas bancadas ele .'<. Paulo e 

RahieL) . . . dizendo á Nação os motivos por que as repudiam, expondo franca

l''l€'nlc as r a zões dfl sua divergencia. 

UM SR. DEPUTADO: - Não acceitamos a sua critica·. 

() Sn. Josê BoNrFACTO: - )<ós todos somos homens publicas e a atlitude de 

cada um d e nós está sujeita á criti c1\. de nossos concidadãos. (i1P1Jla1t-sos caloro

~os e ctpa•·tes ve h emen tes. ) 

A attilude de qualquer dos nobres Deputados está sujeita á minha critica, 

como a minha. attitude está sujeita á critica de SS. BExs. (11f1tito bem) . 

.m· esta a Yerdadeira doutrina, a unica con1pativel con1 os principias repu

IJiica nos e democraticos. (M11ito bem.) 

Sr. Presidente, não tenho o direito de prejudicar mais a minha ,aude P 

cr e io bem que os n9bres D eputados não o Jesejam. 

O SR. BERNARDO JAMBElRo: - Não tem o direito de dizer que tem o direito 

ue critica1· o nosso dever. (Jl!nito bem; não etpoiaelos.) 

O Sn . Jos:f: BoNrFACio: - Peço desculpa á Camara se me excedi de mais 

;1as considerações que fui obrigado a fazet·. Si eu não fõra autor do projecto 

" s i não tivesse sido apresentado o r equerimento do meu illustre amig·o, eu não 

lP.l'ia feito a Camara passar pelo desprazer de me OU\'ir. (Nõo apoiados geraes.) 
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Não tomem o~ nobre::: Deputados as minhas palavras como uma censu ra; 

longe de meu pensame nto faze l-a; tomem antes como um appe llo sincero. 

amigo ... 

O SR. EDUARDo SoCRATES: - Por ahi V . Ex. vai bem. 

O SR. Josf: BoNIFACio: - Vou terminar com um appello pa1·a que venham 

collaborar comnosco na tarefa legi:::lativa que nos cabe, a todos nós como legiti·· 

mos r epresentantes da Nação Brasileira. 

O SR. FERREIRA DRAGA: - Os companhe iros de V. Ex. ê que não quer em 

yot.ar; são maioria e não COTnparecem. 

O SR. JoSÉ BoNJFACJo: - O nobre Deputado quer negar que muitos coll e 

gas de S. Ex. se retiram na occasião da votação? A Nação não quer, não póàe 

querer a desídia, o desamor de seus representantes . (Muito bem). 

O SR. FERREIRA BRAGA: Desidia, não. 

O SR. Jos'f: BoNJ'FACio: - Não pôde querer este desamor; ella o que quer 

é que nós aqui compareçamos sempr e, votando as leis que mais possam co•1-

<:Ç>rrer para que o B1·asil se co !loque á frente das nações mais cu ltas. 

( T•·ocam-se m~titos Ct!JCtl'tes. Soam os tympanos.) 

O que a nação qu er ê que, afastados esses pequenos recursos, desprezadas 

essas manobras parlame ntares, possamos todos nos preoccuparmos com os a ltos 

interesses do Paiz. 

E' este o appe llo que faço aos nobres Deputados. 

(MILito bem; muito bem. O m·aclo•· é mnito C1111t1Jl'imentaclo.) 

Ninguem pedindo a palavra, é ncerrado m 23 discussão o art. 12 do priJ

jecto n. 127 , de 1909, ficando adiada a votação. 

SESSÃO El\1! 9 DE SETE::\IBRO 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a Yotos o requerimento do Sr . 

Ferreira Braga, concebido nestes termos: 

'·Requeiro que o projecto n. 127, ele 1909, seja enviado á Com missão d e ·Fi· 

nan~:as, para que esta emitta sobre e ll e o necessario parecer. " 

Em seguida, é posto a votos e r ejeitado o referido requerimento do Sr. Fer

reira Braga. 

O Sr. Presidente: - Vou submelter a votos o projecto n. 127, salvo as 

E.:Jnendas. 

Em seguida, são successivamenle postos a votos e approYados, em ~· d!s-

cussão, salvo as emendas, os artigos do projecto. 

Vou pôr a votos as emendas a o projecto n. 127, de 1909 . 

As emendas referem-se ao art . 5° do projecto. 

Vae ser votada, em to lugar, a emenda do Sr. Passos Miranda. EJ,;sa 

tnnenda diz: 
u Supprin1am-se os paragraphos do art 5° . 11 
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O Sr. Passos Miranda (pela ordem): - Sr. Presidente, a leitura 

que S . Bx. acaba de fazer da emenda que tive a honra de offerecer aos §§ 1• 

e 2• do ar t. 5•, é a prova mais evidente, c3-bal e indiscutível da inconstituciona· 

liél!>.de dos disposi tivos dos referidos paragr aphos. 

Nesse sentido eu conjuro a Camara a acceitar a n1inha e1nenda, para re..) 

tabelecer as nor mas constitucionaes, esquecidas pelos ~ ~ 1• e 2•, do projecto. 

rJiu.ito bem. JI1tito bem. ) 

O ·sr. José Bonifacio (ZJCI<t ord m): - Sr. Presidente, o nobre De!Ju

tado dá a razão por que apresentou a em nda suppressiva dos ~: 1° e 2• do a•·

tigo 5•. 

Essa razão, que S . Ex. acaba de allegar, é que o dispositivo dos ref ridos 

I•aragraphos é francamente inconstituêional. Não fosse essa a expressão do no

bre Deputado, e eu não estaria na tribuna encam inhando esta votação. 

Sr . Presidente, a disposição dos s~ 1• e 2• do art. 5•, nada tem de inconsti

tucit'nal. 

0 R. AFFONSO CoSTA: - Apoiado. 

n SR. JoSÉ BoNtFACio: - A Camara já tem affirmado, mais de uma vr,z. 

que deve a União conhecer do estado do ensino primario nos Estados da Repu

blica. e basta isto para que o dispositivo não mereça a pecha de inconstiturional. 

A disposição do projeclo nwn paiz de grande extensão como o Brasil, nu:11 

paiz Pm que as escolas primarias se acham dissem inadas em diversos pontos -

• disposição do projecto justifi ca-se, de modo completo e cabal. 

1\Ias eu não me in;Jommodo de transigir com o nobre Deputado (<li>·iyin<lo-se 

ao Sr. Passos Mim?ula). 

Afastada esta razão de inconstitucionalidade, combatC' e podeo·ei combater, 

~om roai. v igorosos argumentos, com mais fortes elementos, afastada esta razão, 

r.ara dar uma prova de que desejo a collaboração do nobre Deputado pelo Parâ 

declaro a V. Ex. e á Casa que acceito a emenda e neste sentido concito a Ca

:nara a approva l -a. (Jiuito bem . ) 

Era o que tinha d izer. (M><ito bem; muito be>n.) 

· '~gu i da, é posta a votos e approvada a referida emen da do Sr. . '·>s'o. 

1\Iiranda. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Raymundo de Mirnnda. 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

Rcdacç<io p<tra 3• cliSC1tss<io <lo 1n·ojecto n. 127, <leste anno, que orgcmi.~a o ser· 

viço <le fiscniL:mção do ensino 1111blico 

f) Congresso Nacional resoJye: Red . 
.Art. 1.• A fiscal i zação do ensino publico e particular, em toda a Repu!Jlica, para 3• discussã< 

se fará nos termos da presente lei por meio de delegados fiscaes, auxiliares de 



- 616 -

primeira _ segunda classes, que terão os vencimentos constantes da tabella an · 

nexa . 
Art. 2.• A nomeação dos delegados fiscaes e seus auxiliares será f eita pelo 

MiniRtro do Interior, depois de parecer da Commissão a que se refere o para

grapho unico, observadas as seguintes condições: 
a) ·os delegados fiscaes são escolh idos dentre os a uxili a res de 1' classe que 

mais se houverem distinguido por seu zelo e competencia; 

b) os auxiliares de 1° classe serão nomeados dentre os de 2' que r evel>!.

' em aR mesmas qualidades; 
c) os auxilia res de 2" serão nomeados dentre os cida dãos qu e concorrerent 

.'IC· cargo no prazo annu nciado pelo Governo, a presentando, a lém da prova dE' 

,na,ioridade e attestados de idon ei,da de, os :; g·u intes titulos: 
I. Diploma de doutor ou bacharel por qualquer cur so s uperior, ou de bacha

rel c•Jn sciencias e lettras ; 

li. 1\a falta: ct} c rtidão de approvação em exame de conjunto do curso 

gymnasial, de accõrdo com o r egu lamento que estiver em vigor; b) certidão de 

llabi lif ação em con urso r ealizado em ins titutos officiaes de ens ino superior e 

~:.. >?cundar io; 

Ill. LiYro didacticos e scientificos, mE>moriaE's, Uteses e trabalhos de r e

con hec ido valor littera rio e pedagogico, que tiverem publicado; 

IV. Caderneta contendo um ct.,Tici.Z1tm vitae ele jn-otesso1· co m tirocínio ex

cedent a c inco annos no mag istel"io superior ou secundario, particular ou dos 

Estados. 

P:JJ·agrapho uni co. Sobre estes Li tu los e mais r equisitos set·á ouvida uma 

··, mmissão composta do Director da Faculdade de Medicina desta Capital, Di

t cct.or da Escola Polytcchnica e Director d0 Gymnasio Pedro li. 

Art. 3. 0 Os de legados e auxiliares serão conserva dos emqua nto ])em servi

rem, poderão ser transferido"s de uma zona para outra e nunca servirão por 

rnrds de clous annos na n1es1na zona. 

Art. 4. 0 O P res idente da Republica poderá nomear, em commissão, CJualqullr 

rles.·cs funccionarios para inspeccionar o e,o;tabelecimen to superior que juiga r 

<'onv€nient.e, não podendo a commissão exceder de seis mezes . 

Art. 5.• Para as primeiras nomeações de delegados fiscaes e auxiliares o 

GoYerno annu nciará um prazo conven iente para que os cand idatos r eque iram s ua 

inscripção, observadas as condigões da le ttra c, do art . 2° e paragra pbo unico, 

devendo ter preferencia, em igua lda de de condições, aquelles que actualmentc 

uycrcem cargos de fiscalização . 

. Art. 6.• Aos delegados f i caes e a uxili a res compete : 

I - V is itar todos os estabelecimentos officiaes e particulares equipa rados; 

Il - Examinar o programma e verifi car o merecimento do ens ino, o pro-

CE'SSo dos exames, a natureza das provas, a existencia de laboratorios e gabiue

fes, a frequencia do instituto e hygiene escola r; 

III - Verificar as condições de a dmissão á m a tri cula, a idon eidade moral 

c technica dos directores e corpo docente, communicando qualquer modificaç_áo 
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lY ---'- Rubricar o livro de matr icula e encerrai-o na época competente; 

V - Lan çar o visto nas certidões pas:;:adas pelos secretar ias e rubricar a 

r;uia àe transferencia dos a lun1nos para outr os estabelecimentos: 

VI - Reclamar do d irector tudo quant0 fôr a bem do ensino e apresentar 

"lrimensalrhente um relatorio ci rcumstanciarlo ao delegado fiscal, que tran mit
!irá ao Governo; 

VII - V is itar as escolas pri mar ias e m·ofissionaes dos Estados em que s r

Y1ren1, OU\"iclos os r especti vos directores ou g·overnos, inforn1ando sobre as suaH 

''Qndições, o grâo de f r equencia, aprove itan1PJ1to dos alun1nos, a lén1 de fon1ecer 

os dados sobre a legislação estadoal relativa ao en,.ino, estalislica escolar e tudo 

l{Ue se referir a esse serviço. 

V1JI- Dar pa r ecer sobre o estabelecimento que requerer a equiparação, n;; 

fórmR elo art . 366 do Co digo do Ensino, de 1 de Janeiro de J 901. 

Art. 7. 0 Aos delegados fiscaes compete mais: 

T - Superintender todo o serviço dos auxiliares de 1• e 2• classes; 

IT - Entender-se com o Min istr o a respeito do que occorrer em sua cir

~utnscripção quanto ao ensino nos seus diversos grãos; 

TTT - Remetter , depois das épocas de exames, aos outros delegados f iscaes 

e d ir<>C'to r es de estabelecimentos officiaes uma relação dos alumnos reprovados; 

IV - Propôr ao M inistro, em relator io documentado, a suspensão ou cas

~ação das prerogat ivas de qualq uer estabelecimento. 

Art. 8. 0 Para o f im da presente lei, o territorio da Republica ficará divid ido 

em n0ve (9) circumscripções, constitu idas do seguinte modo e com os fiscaes in

d icarlos: P?·imei?'ct - Amazonas, Pará e Acre, com um delegado fiscal, um au

x ilia,· de 1" e um de 2• classe; Segun(lct - Maranhão, P iauhy e Ceará, com um 

delegado, um auxi liar de 1" e um de 2•; Te?·cei?'ct - Rio Grande do Nor te, Para

hyha .. Pernambuco, Alagoas e Ser g ipe, com um delegado, dous auxi liares de 1• 

P quatro de 2"; Q'nm·ta - Bah ia e Espirito Santo, com í:lm delegado, dous au

xil iares de 1" e dous de 2•; Qninta - Rio de Janeiro e Distr icto Federal, com 

nm clPlegado, t res aux ili a res de 1" e quatro de 2• ; Sexta - Minas Gerae , om 

um delegado, quatro a uxi liares de 1" e sete de 2•; Setima - S. Paulo, com um 

•1elegado, tres auxiliares de 1• e se is de 2•; Oitava - Paraná, Santa Catharina 

e Rio Grande do Sul, com um delegado, tres auxili ares de Jn e quatro ele 2•; 

No11r• - Goyaz e 1VIatto Grosso , com um delegado, um auxiliar de 1• e um <le 2•. 

Art . 9.• Feitas as nomeações de delegados e auxi liares, o Governo, sob p-_

postH do delegado f iscal, div idirá cada uma das ci rcumscr ipçôes em tantas zo

nas quantas fo rem necessarias para a boa execução do ser v iço. 

Art . 10 . Fica o Gover no autori za<;~o a aügmentar o numero de fiscaes em 

cada circumsct·ipção, na razão de um para cada grupo de cinco institutos equi

i)f"'n.dos, á medida que o exig irem as necessidades da inspecção. 

A r t. 11. O Governo, no regulamento que expedir para a xe uç:ão desta lei, 

nesigr>ará a séde el os delegados f iscaes e lhes determinarâ. obriga<;ões que jul[.<ar 

,~;onvenientes para effectivida de ela f iscali zação, pod ndo abrir o n cessario crE

<1 ito para o cumpr imento da tabella a nnexa. 
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Art. 12. Revogam-se as disposições em contr-.1rlo. 

Sala das Commissõcs, 11 de etembro de 1~0 

{ente. - Tavw·es Cavalcanti. -José Bonifacio. 

Thoma-::. - Nab!Lco de Gouvéa. 

.tllvm·o Botelho Prr·s•

AI/onso Costa. -- Jc•sr; 

:l'abe/la a que ,·eje1·e o a1·t. 1 •: 

N. Funcciona1·ios Vencimento A;1-aual 

9 Delegados fiscaes ......... .. .... . .... .. ~ ~ 8:100$000 75 :600$t' 1;(J 

.o O Au.xiliares de J• classe . . . . .. , .•... . . ..... • 6:000~000 120:000 Vl·C 
30 Auxiliares de 2• classe . ....... . . . ... . . . . 5:000 000 150:000 J J 

345:600'000 

Snla das Com missões, 11 de Setembro de 1!JU9. ·- Go?IÇ"lo Souto. - .Jot·i

•,tia?w ele ca,·valho. - Jocio l'ieint. - Raynwndo de Jfi?·anda. 

SE S.\.0 DE 15 DE SETEMBRO 

B' annunciada a 3• discussão do p•·ojecto n . 127 ,\ , de 1909, organizando o 

scn·iço ce fiscalizaç_ão do en.·lno publico. 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a Mesa diver as emendas do Sr. 
José .13ollifacio, as quaes vão ser lidas. 

En, seg·uida são successivamente lidas, apoiada~ P enviadas á Commissão as 

seg·ltintc& emenàas: 

A •J parag·rapho unico do art. 4°: Substitua-se a palan·a '· R eitor" por Di
r ctor. 

Ao art. 6•, accrescente-se onde convier: 

o)ar parecer sobre o estabPIPcimento que requerer a equ iparação. na fórma 

ào art. 366, do Co digo de l'Jngino. de 1 de Janeiro de 1909. 

Ao n. VU, do art. 6•: 

:i)epois das palavras "Pm que servirem". diga-se: ouvidos os respectiYOB di
rectores ou Governos. 

Saln das Sessões. 15 de ctembro de 1909. - José Boni/acio. 

1\'ing·uem pedindo a palavra é encerrada a 3• discussão do projecto numero 

127 A d~ 1909, e adiada a yotação até que a respectiva Commissão dê parec~r 
~obre as emendas offerechla ··. 
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SE:SSÃO DE 18 DE SETE:\IBRO 

Pa1·ecc1· so b1·o as eme11rlas ojje1·eoi.rlas 11a 3• discussão <lo 1n·ojecto n. 127 A, cleste 

anno, qne or[}ctni~et o se1·viço <le jiscaHza<:iio <lo eusino publiro 

E>- a minando as emend<ts apr·psentadas ao projeclo n. 127 A, pelo Deputao'> 

José Bonil'acio, a Conmlissão de Instrucção Publica é dp parec-~ r que SE'jam ap

provatlas . 

A J. rimeira emenda propondo a substituição da palavr·a - ReilOL' - pela 

de - Director - consagra a denominação official que tem o funccionario in· 

cumbido da clirecção do Gymnasio Pedro li. 

Na segunda fica conferido aos fiscaes elo ensino. mais uma allribuição -

a ele ela r parecer sobre os estabelecimentos que pedirem equiparação. onti

nuando em vi!'!or o art. 366 elo Codigo de Ensino quanto ã fiscalização prévia 

i!F.sscs estab lecimentos durante o prazo de dous annos, justifica-se a atlribui

GilO que a emenda conf!'re aos fiscaes, comJ>Ietando assim o pensamento do pro

jE'cto. 
A t erceira emenda pro<'ura r·emover quaesquer embaraços ou difficuldades 

para a toa execução ela lei. Deven do a União interessar-se pelo ensino em toda 

a extenBão da Republica, cumpre aos seus encarregados a · visita e exame das 

escolas primarias e profissionaes, informando de tudo ao Ministro por interme

dio dos delegados; m><s. romo não tenha ainda o Con~esso se pronunciado de 

modo claro e elecisiYo sobr·~ essa competencia de attend ~ r. cumulativamente com 

os Estados e sem embaraçar-lhE's a acção, ao ensino primario, a emenda consi

gna que no deRempenho ela attribuição que a lettra elo arligo lhes dá. os fiscaes 

devem ouvir o~ Governos elos Estados ou os clirectores das escolas que tenham de 

examinar. Assim, não sendo crivei que estes embaracem a acção dos refer·iclos 

íunccionarios. toda lia no intuito de melhorar as condições da instrucção ele

mentar, é de presumir que tambem tenha proficua execU<;ão essa par·te elo pro

jecto. 

Sala elas Sessões, 17 ele Setembro de 1909. - , llvm·o BotPlho. - • .J.f!o11so 

Costa. - .Tn.•P. Ro1•ifnrio. - Ta11m·es Cat•alcanti . - Rod•·ig rtcs Lima. - Yct

b?rco ele GoU'l)êa. 

Em~n<la n. 1 - Ao p>tragrapho unico do art. 4": Substitua-se a pala;"l'a 

"Reitor': por Director. 

Enrcnrla 11. 2 - Ao art. 6•. accrescente-se onde convier: Dar parecer so

bre o estabelecim en to nue r·equerer a equiparação. na fôrma elo art. 366. do Co

di;:-o àe Ensino, el e 1 el e Janeiro ele 1901 . 

Emcnll<t n. 3 - .\ o n. VII, elo art. 6•: Depois elas pala>Tas "e'll que ser

Yirc>m •·. diga-se: ouvi:los os respectiYOS directores ou GoYernos. 

Sr..la elas Sessões, 15 de Setembro de 1909. - José Bollijacio. 

Parecer sobre 
emendas 

em 3" disc 
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SJ;;SSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Presidente: - Ha tres emendas ao projecto n. 127 A, de 1909, 

todas com parecer ravoravel da Commissão de Instrucção Publica, as quaes vou 

submetter a Yotos em p1·imeiro lugar, por se tratar de votação em 3• <liscussão. 

Err. se:;uida, são successivamente postas a votos e approvadas as seguinteil 

em"'nrhs dL' Sr. José Bonifacio, ao projecto n. 127 A, de 1909: 

Emenda n. 1 - Ao parag1·apho unico do art. 4•: Substitua-se a pala;-ra 
14 Reitor ., por i)irector. 

EHte?;c/a n. 2 - Ao a!·t. 6°, accrescente-se onde convier: Dar parecer sobre 

o estabelecimento que requerer a equiparação, na fórma do art. 366, do Co digo de 

Ensino, ele I <lc Janeiro de 19 01. 

Emenda ?1. B -- Ao n. VII, do art. 6": D epois elas palavras "em quo ser· 

virem·· diga. se: ouvidos os respectivos clirectores ou Governos. 

r0sto ..:. votos, é approvado em 3• discussão e enviado á Commissão de Re

dacç:ãc o projecto. 

Sl~SSAO DE 23 DE SETEMBRO 

C Congresso Xacional resolve: 

ATt. 1. 0 A fiscaliz:tção do ensino publi<:o e particular, em toda a Republic.c, 

s~ fará nos t.-rmos da presente lei, por meio ele deleg:tdos fiscaes, auxiliares ele 

primeir.L e !>esund!l classe. que terão os vencimentos constantes da tabella 

aJ111exa. 

Art. 2." A nomeação dos delegados fiscaes e seus auxiliares será feita pelo 

Ministro do 1nterior, depois de parecer da Commissão a que se refere o para

g·rapho unico, obs~...:r\·adas as seguintes condiçàes: 

a) os delegados fiscaes são escolhidos dentre os auxiliares de 1' classe que 

mais se houvarenJ distinguido poT seu zelo 'e competencia; 

b) os auxi li ares de 1" classe serão nomeados dentre os de 2• qu e revelarem 

as rnes1nas qualidadf:'s; 

c) ·CJS amciliares rle 2• ·Serão nomeados dentre os cidadãos que concorrere!TI 

ao carg<.> no prazo annunciado pe!o Governo, apresentamdo, além da prova de 

n'aioricln.de e attestaclos dP. idoneidade, os seguintes ti tu los: 

I, diploma de doutor ou bacharel por qualquer curso superior ou de ba

charel em sciencias e lettras; 

li, na falta: n) certidão de approvação em exame ele conjuncto do cur3o 

<'"ymnnsia!. de accôrdo com o regulamento que estiver em vigor; b) certidão 

de habilitação em concur~o realizado em institutos officiaes de ensino superior 

e sect\ndario; 

III, livros didacticos e cientificas, memorias, theses e trabalhos de reco

nrPciclv Yaior Jitterario e pedagogiCO, que tiYerem publicado; 
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IV, caderneta contendo um CII?Tic1Llwn vitre ele proCessor com tirocinio ex

cedente a cinco annos no magisterio superior ou secunclario, particular ou dos 

Estados. 
Par agrapho uni co . Sobre estes títu los e mais requisitos, será ouYida un1a 

commi~silo composta do clirector ela Faculdade ele Medicina desta Capital, di

I ecto · ela Escola Polyt»chnica e clirector elo Gymnasio Pedro II. 

A r t. :; . • Os de legados auxiliares serão conservados em quanto bem ser

vjrenl. poderão ser transfer idos de u nut zona para outra e nunca servirão por 

mais ele clou::; annos na 1nes1na zona . 

.Art. 4 . • O P r es idente ela Republ ica pocl~rá nomear, em commisslo, qual

quar cl<'SR<'S funccionarios p!1rft inspeccionar o estabelecimento super ior que jul

gar co"lvcniPntc, não podPndo :1 commis.são exceder de seis n1ezes. 

Art. 5 . • P:-u·a as primeiras nomeações ele delegados Ciscaes e auxiliares o 

Governo annunciar á un1 pr::tzo couvenie-nte pa 1~a l!Ue os candidatos t•equeiram 

sua ir.~c!'ilt~ão, ohservaclfts as con d ições ela lettra c. do art. 2° e paragrapho 

unico . d .. ,·endo ter prc·Cerencia, em igualdade de condições. aquellPs que actual

rnen' t' exercc-rera1 c:u·bos rlf" fjsca.lização . 

..-\rt. 6. (j Aos Celegados e auxiliares cotnpete: 

J. Yisita r toclot' os estah~lec i mentos orficiaes e particulares equiparados; 

I J . J~xan1innr· o progran1n1a e ver ifi car o n1erecimento do ensino, o pro-

cesso do;; exames, fL n"ltureza elas provas. a existt>ncia de laboratorios e gabi

netes, a f::equencia do instituto e hygiene escolar·: 

III. \-eri ficar as condições de admissão á matricula, a idoneidade moral 

e technica dos jirectores e corpo docente, communicando qualquer modifica

ção f este; 

TV Rnbr icnr o l ivro rle matricula e encerra l-o na época competente; 

V. Lan\:ar o visto n'l.s certidões passadas pelos secretarios e rubricar a 

guia dP tJ•ansi'e•·encia dOS alumnos para OUtroS e tabelecimentO ; 

Yf. RPcõamar de> director tudo quanto fôr a bem do ensino e apre entar 

lrimcn:-:a!n1ente nrn re1atol'io circumstanciado ao delegado fi cal que transmtt.

lirfl ao GoYer no: 

YJJ. Yisitat· a~ ~scohts primarias e p r·oCissionaes dos Estado em que se 

vireP: ouvidos os rc-~oectivos directores ou GoYernos. informando sobre a suas 

rondrçõt>s. o g-r[•o de fre(JllE'!'c ia, apr·oveitamento dos alumnos, além de fornecer 

os dados ~obre a legislação cstadoal relativa ao ensino. estatistica escolar e 

tudo que se referir a csf:e serviço; 

\'HT. Dar parecer '')l•re o estabelecimento que requerer a equiparat;i>. na 

Córmn elo ert . 36G, ilo 1êc.Ll•;:<c. de Ensino, de 1 de J aneiro de 1901 . 

.i\ rt . 7. 0 .Aos: delegados fiscaes compete mais: 

I. Supt>rmten<l ~r loclo o serviço dos auxiliare de I• e 2• clas~e~: 

IJ. EntendE'r-se com o ,.,-,rni~t ro a re peito do que occorrer t>m ua ~1-cum

~cripc::io quanto ao er,8ino nos seu!: diYersos grão 

UI. Romette;·. cler-o:s elas épocas ele E-xames. aos outro delegados fi.caes 

e direcl.ores de estabelecimentos oCficiaes uma rela<:ão do. alumnos rt>proYadoo;; 
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l v. P1·opGr ::to nJitlistro, ero relataria documentado, a. suspen ão ou cas a

ção das prerogauvas ele qualquer estabelecimento. 

Ar L. 8 . u Para o fim ela presente l ei, o territorio ela Republica ficará <livi

d1,1o em nove (~) circumscriJJ(;Ões, constituiclas do seguinte modo e com os fis

C'l. ~· L1uicados: 

P1·nn.ei'l·a - .Amazonas, Pará 

de 1:a e urn de 2=1 classe . 

A.cre, com um delegado fiscal, un1 at~x~li..tr 

Sc01t11da - )Jar anhào, Piauhy e eará, com um delegado. um auxilhr de 

1r: e vm de 2a. 

J.'c!·cei1·a - Rio Grande do ~orte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas e Ser

gip~, C(\m um rlelegat.lo, clous auxiliares de ra. e quatro de 2:1.. 

Q1uulct -- Bahia c Bsp'rito Santo, com um de1egado, dou s auxiliar ~.:.·s Je 1=l 

e dous de 2". 

Tiio de .=-~uteiro e Districto Federal, con1 um deleg-l_do. tr·..~os a".l-

xiliart>S de l:l e qnntro d ..J. 2=1 • 

se~: ta 

de 2=•. 

~Iiu a.s lh .. ra.(S, com tnn delegado, quatro auxiliares de l:t e sete 

Scti11w 

Oitetvet 

S. l 'aulo, co1n um deleg-ado, lres auxilia1·es de 1 14 e se i~ de ~a. 

Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. com um delega. 

do, tr<.> • auxilia r es de l• e quatro de 2•. 

l\"T011cr. - Ooy:-tz e lV[ato-Grosso, com un1 delegado,' um auxiliar cl ~ 10· c 

U'll dP 2a. 

Art. 9. o F" i tas as nomeaçõ?s el e de!E>gados e auxiliares, o Go,·erno. sob pro

po ·ta elo delc<;-ado fiscal, dividirá cada uma das ci r cumscr i pções -em tantas zo

n~.s q!.lantas forem necessari" para a boa execução do se•·viço. 

Art. :iO. [rca o Governo autorizado a augm ntar o numero d ~ fiscat:s ern 

cada circumscr<pção. na 1·azào de um para cada grupo de cinco institutos _eql'i 

parados. ã medida que o f'xigirem as neces idades da inspecÇão. 

Art. 11 (I Governo, no regulamento que expedir para a execu<;à'l desta 

l eJ de ignará a sécle rios delegados fiscaes e lhes determinará as ourlg-ações que 

jul);ar Coll\·en ~ ntP<;; para a eff<ctividade da fiscalização, podendo ahr1r v ne

cessario credito 1mra o cumpr·n.ento da tabella annexa. 

Art. 1 2. ncvogarn-~0 as dlG)Josições em contr a r·io. 

Sala das Com missões, ll de etembro de 190 .. - _4./vw·o Bo/et il''· T'r~<i-

d :?ntc. - 1'av-a.res ('tlli i/. ul~i!i. - José Bonifacio. - A//01iSO Co ... ta. .Tose 

ThGiii.C~:.. - 1-..~abut·o ele fJOH'i .·êa. 

TAJ!fii,LA A QUE SE REFERJ~ O ART. 1• 

N. 

9 

20 

30 

FnHccion.(wios 

n~Je~ados fiSC"a('S. 

..A uxiliareB d~ lll 

A rxiliares rl e 3 11 

cla.SSf' ... . ................. . . . 

classe . ..................... . 

Vcuci!llento 

8:400$000 

6:000$000 

5:000$090 

Q1UlHal 

75:600$000 

120:ooo$oeo 
150:000$000 

3~~ :600$0 00 
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Sala das Commissões, 23 de Se tembro de 1909. Gonçalo ou lo. - Jovi-

11iwto <!c '"·valho. - João Yie int. - RnymJtnclo ele Mi!·ancla . 

• 'a SESS.ii.o DE 2::> DE S>~TEMBRO ê approvada a redacção final. (*} 

SElSSJi.O DE 26 DE JULHO(tn(} 

Equnpara os gymuasios ?llilitanne?J t e orgcmi~aclos sóJJtent.c pa1-c1 os e!feitos aa 

matricula ?Ws aoculemias milita•·es elo 1JCIÍ 7: ao Collegio Milit ar elo R io <16 

Jct1tPu·u e ciâ Ollt'ras ]n~ovidcncias 

s~ndo obra de g rauda a lc!lnce social e pra tico , no delicado momento actcal 

especialm~nte, a militarização r acional da mocidadP, sem onus algum aos co~res 

Pt!.blico~. o Congresso Naciona l decreta : 

Art . 1." Ficam eqciÍ[1arados ao Collegio Militar do Rio de Janeiro, súmente 

p& ra os t'rfeitos da matricula nas academias militares do paiz, os gymnasios mi

lita ..n1ertte oro·anizadols e rlirigidos na Capital F ederal e na Capita l dos Est«

tl;Js brasilei:~os. 

:'~.t· t . · ~ . 0 Para gozar das vantagens do artigo anterior deve cada gymnásio 

sz.t isfazl'r ás .segotntes e in1presc indiyeis condições: 

a) sf'r 111~Iilannentc o r~ganizado e dirig ido por of(icial superior de reconh•." 

ci l -• competencia, da l\farinba ou do Exercito, activo, reformado ou demissio

nario; 

b) possuir internato e exte!'na to, cuidadosamente installado e mantido_ por 

pessoal itl -)nto; 

c } t er Jllais ele 100 a!umnos matriculados nos differentes cursos; 

<l) di~pôr d!' nm corpo docente r econhecidamente idoneo, intellectual e mo

ralmente ; 

e) confiar a r egencia das aulas de mathematicas e de dou trinas militares a 

officiaes ela Ma rinha ou do Exercito, activos, r e formados ou demissionario- d~ 

t•• •tori a capacidar'!e intellectual e moral; 

f) tP. r um instructor de infantaria nomeado pelo (;{)yerno, sem prejuízo d.l.i' 

suas fu ncções no r espectivo regimento; 

g) m a nter em funccionarn ento quatro cursos graduados e distincto-. 

mario, complementar, secundaria e preparatorio militar, estudados em oito 

nos, se-ndo a condição de matricula em cada anno a integral approntç:o 

disciplinas do anno anterior . 

( •) Não consta dos "Annacs ., do Senado o andamento do proj<'<.'to. 

Projecto 
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AI t. 3. o O curso primario será estudado nos dous annos seguintes: 

1° anno 

1• 3-ula - Leitura e calligraphia . 

l• aula - Ditado e lições de co usas . 

~a aula • 'lumeração, addição, subtracção, multiplicação di visão de nu-

n1e1~o :; Inteiros. 

·I' :Jula Pr·atica r aliada do francez . 
;):t nula P•·atica fallar1a do ing·Jez . 

6• auw Infantaria. 

~· a ala u!tura moral e cívica. 

2" anno 

1" aula - Leitura e calligraphia. 

2• aula 

311 aula 

Di ta do e lições de co usas. 
Revisão da terceira aula do anno anterior: quadrado. cubo, raiz 

quadraria e raiz cubica dos numeros inteiros e do numeros decimacs. 

bre 

tria. 

·I• aula 

53 aula 

6" aula 
7• aula 

Pratica fallacla elo francez. 

Pratica fallada do inglez. 

Infantaria. 

Cultura moral e cívica. 

Art. 4. o O curso complementar será estu dado nos dons annos seguintes: 

1·• aul a - Leitura, dictado e calligraphia. 

2• :J_ula 

3" aula 

fracções 

4' aula 

;)R aula 

6• aula 
7:1 t!ula 

8" aula 

Rudimento. de grammatica e lições de cousas. 

H.evisão da terceira aula do 2o anno primario, seis operações so

ordinarias P decimaes, nu meros complexos e systema metrico. 

- Rudimentos de geographia physica e politica e de historia pa-

Pratica fallada do francez. 

Pratica fallada do inglez. 

Infantaria. 

Cultura moral e cívica. 

1• .lula - Leitura, dictado e c .<tlligraphia. 

2• aula - Grammatica e lições de cousas. 

3' aula - Revisão da a• aula, do anno anter ior, conversões, as quatro theo

rias geraes ~obre os numeros, proporções e regra de tres, de juros, de sociedade, 

de cambio e de liga. 

·P aula 

;J" at·la 

C::eog•·aphia, chorographia e historia do Brasil. 

P•·atica fallada do r.·ancez. 
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53 a ula - lJra tic=:t fa llacla elo inglez. 

7'' aula. - Infantaria e esg-rin1a . 

8" atlla - Cultura mora l e cívica . 

Are. 5 . 0 As lições de co usas, tanto no curso primario como no complemen

tar v rsarào especialmente sobre as disciplinas scientificas estudadas no curso 

secunrlario. 

Art. 6 . 0 O cu1·so Recundario será estudado nos tres annos seguintes, com 

revisão continu a dos estu dos mathematicos: 

1o ann o 

l" aula - Arithmetica theorica (estudo completo) inclusiye progresssões 

e logarilhmos. 

2·' aula - 1 o anno de portug·uez. 

3" a ula - 1" anno de francez. 

4;l aula - l'l anno de inglez . 

1" anno de la tim. 

Chorographia e historia do Brasil . 

5" aula 

6" aula 
';t• aula Geographia ger a l (astronomica, physica e política). 

8• Kula - .\rithmctica commercial e pra t ica . 

9;1 au la - Infantaria e csgrin1a. 

10" aula - Culwra moral e cívica. 

2o anno 

1" a ul a Alg ehra (estudo completo) . 

~n aula R evisão da arithmetica e pratica algebrica . 

3• l< Ul:t 20 anno de portuguez. 

1-' 3t1 l3. 3• a nno d~ francez. 

5" aula ~o an no de inglez. 

6·' anlé .. 2o a nno de latim. 

7" aula Hespanhol . 
ga aula Historia universal e revisão da historia 
ga aula Infantari~. esgr:ma e tiro. 

10" • ula - Cu ltura moral e cívica. 

3o anno 

1'1 ""tula - Gf'ometria a duas e tres dimensth:.s. 

R evisão da a ri thmetica e trigonome-tria. 

R eYisão el a algebra. 

do Brasil. 

2• aula 

3• aula 

4" aula D esenho geometrico : Projecções. Jl t~p;lcti\ :t~ 

d 'I.S nni!ormes . 

5• au la - ="o,~ões df' mecanica. Physica e cbimica. 
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6• aula Scieacias naturaes . 

T1t aula 3" anno de latim. 

8• aula Logica e philosoph ill.. 

9• a uh Tiro de gnerra. 

10• aula Infantaria. esgrin1a c tiro. 

11• aula Cultura moral e civica. 

J.rt. 7 . '' O curRo preparator io militar se rá estudado em quatro annos, en 

do os tr s primeiros os do curso secundario e· um, o quarto anno. constituído 

d seguinte modo: 

1• aula 

Q11a1·to M ino 

ft_visão da arithmetica. 

Jtevis;lo da algebra. 

:~a aula - RcYis~o da geon1etrla. 

4" aula - RP.vi~ão d:t trigonon1etria. 

n• aula - GeomPtrht descdptiva. perspectiva e sombras. Aguadas esba -

tidas. 

dE' 

6' !I.Ul'L 

i• aula 

8• aula 

guerra. 

Ge<•metria algebricrt, calcul o differe-ncial e integral. 

Dir,'ito. especialmente militar . 

Pri11cipios gerRf:s de or~a.nização dos exercitas e das marinhas 

ToçL'es de tactic!l e de estra te~ ia. 

s• aula - Noçõe.3 ile rtrmamento, de balistica e de fortificação. 

10• aula - Tir" à e l'tlerra. 

11·' In fan tari'L. es;::rima c liro. 

12:t Cultura moral e cívica. 

A.rt. .'' Feila a e~Lniparação. porá a Djrectoria do Gyn1nasio á disposi-

~ão d> respe-ctiv<' Governo dez matriculas g-ratuitas e externas. endo a me

t'L<l<' para ar tender aos orphãos dos militares de ma1· e terra. 

Art , . • Com a equipar3ção nenhum Olll!S caberá á União, nem mesmo a 

acqu!sição do material rec<'lssar!o ã educação mil itar dos jovens, todas a~ des

P<'zas devEndo !'orn·r por coro ta dos estabelecimentos equiparado 

Art 10. O Estado-:Maior elo Exercito. encarrega :1 C.: a instr11<'~5.·' miliw.r 

ilo p:tiz. poder.l fiBcaliznr como melhor entender o ensino scientifico e militar 

ministrado á moridnde. nos estaJ:>,lecimentos equiparados em virtude da pre

sente lei. 

Al't. 11. Bm cnda umn das capitaes ele que trata o art . 1• só pod rá ha

v r um Gy1l111rrsio Jiilitnr equiparado ao Collegio :lrilitar elo Rio de Janeiro . 

. \n. 12. ReYo;:am-s<> aR disposiçõe em contrario. 

Sala das "'<'ssiies. d~ Ju]ho de 191 - Hercula11o P<ll·ga. 

n~mettido ú f'ommi são de l\Iarinha e Guerra ~sta pedio a audiencla ia 

Commissão de Instrucção Publica. Esta pediu ao Governo informações. 

Do mesJno :\tinisterio. da 29 do corrente, enviando as seguintes 
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JNFORMACÕES 

Sr. 1° Secr·etario da Camara dos Deputados - Em resposta ao ofiicio nu

mero 23'1, de 9 deste mez, no qual consultaes sobre o assumpto de que trata o 

projecto n . 137, do corrente anno, cabe-m e dizer que o alludido p rojecto t em 

em vista equiparar aos of.ficia'€s gymnasios dirf,g·idos por particulares, o que já. 

fo i tentado, uma vez, com enorme prejuízo para o ensino e grandes lucros, im

mo r·almcnte a ufe r idos pelos d irectores. 

So b o r egim en do Co digo de 1901, os gymnasios particulares tinham instr~

cção nülitar lega l mente obrigatoria. Quasi todos approvavam ignorantes, e mui

tos vend iam exames . 

O projecto aproveitaria, clesde já, a u m instituto dirigido por L iberato Bit

tencourt, que ha m u ito ha tentado obter, tambem do l\Iinisterio do Interior, que o 

simples facto de ser P.Jle militar e ter auxiliares fardados, o colloque em po

sição superior á dos civis que dirigem collegios, o que seria anti-republicano. 

Saude e fraternidade . C a?· los iliaximilia?lo Pe,-e in• d08 Santos. - A quem 

fez a ,-equisic3o. (•) 

S l!:SS"'-0 DE 24 DE DEZEMBRO (1Dl8) 

Co11sidenr dP- ?ttilirla.<le 1ntblicc• o J?lstitnto Gast,-o Lopes. cl est r1 Gapilctl 

ConsidEr'l.ndo qu e o Instituto Castro LopPs, escola univ-2rsitarin para am

bos os sexos, r ecentemente fundado nesta Capital, é um centro de ensino que s·! 

prv:JGe lecciona:·, diurna. e nocturnamente . di~iplinas, desde as primarias atc:

ás dos cursos super iores. e n1uitas outras - quer linguas, quer sciencias não 

constantes dos pro? rammas das nossas escolas. conforme se Yerifica do pro pe 

cto junto, C0!1Stituindo. por essa fõrma, um estabelecimento modelar, de feição 

polyn•.a thica P moldes inteiran1ente- novos e1n nosso meio d idactico. unico, por· 

tanto. no seu !'"enPro na Republica. como unanimemente o r econheceu a im

prei'lsa carioca, tec~nLlo -lhe os maiores encomios e proclamando os relevante3 

serviço:; que a nova casa de educação veio prestar á causa da instrucção , prr

enclF~ndo, realmen te , uma 1acuna na didactica ·brasileira; 

Consiclerando que o dito instituto .concentra, na sec~ão nocturna. ou un ;_ 

Yers itaria, além dcs cnrsos de humanidades, de odontologia. de pharmacia e 

de dire ito. os rursoc;, inteirarnente novos, de burocracia, em uma série, para a 

instruc~ão intE-.<:ral do funccionario publico e constante do direito ad ministra

tivo, lc"!slação d r> Fazenda. escripturação m ercanti l e contabilidade, r dacção 

official e dactylo)Yraphia. e superior de sciencias, sem similar no Brasil, com

preh ,• nrl en do. entre os principaes departamentos scienlificos, muitas discipiina• 

que ainda nlo foram pr<>fessadas em nosso paiz, e encerrando em tres sêri<'s 

( •) Pende ele par~ceres. 
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as se~uintP.s cadeiras: algebra superior, geometria analylica e calculo diff·~ren

cial e integral; physic::t geral e meteorologia; chimica geral, minet·al e or~a

nica; hístoria natural (noç:ões di! geologia, mineralogia, botanica e zoologia) ; 

noções de hy.!:,rJene; astronomia; mecanica ger'11 ; ethnolo-gia; ethnog·rapl1ia, ar

cheolot~ia e linguistica; biologia; anthropologia e }Jaleontologia; sociologia e 

moral: encyc:opedia jurídica; economia politica e sciencia das finan.Ças; 

Considerando que o funccionamento nocturno da secção universitaria do 

mesmo instituto, abrangendo taes cursos, será de i.mmensa vantagem e incon

testavel ulilidadc a quantos desejando possuir os multiplos conhecimentos litte

rarios e scientificos, a todo homem imprescindíveis e consentaneos com as con

quistas intellectuaes do seculo, mas sem o preciso incitamento para po1· si sós 

lograrem os seus nobres ideaes, disEo se vêen1 privados, ou por sagrarem as suas 

horas diurnas aos labores de cargo onde buscam a subsistencia, ou por absoluta 

carencia, entre nós, de instituição que lhes satisfaça as condições ~spiritunes 

e de tempo; 

Considerando que não só a esses, que muitíssimos são, aproveitarão as au·as 

nocturnas do referido instituto, senão tambem a todos os estudantes de qualquer 

das nossas escolas superiores, os quaes terão, Tias aulas do curso superior de 

sciencias do instituto, a repetiçã(} de muitas cadeiras a que durante o dia assis

tem nas suas escolas, e, finalmente, á classe avultaclissima de méro ouvintes, 

entre os quaes se contarão, sem duvida, muitos e muitos portadores de perg·a

minhos, que folgarão de ouvir taes aulas como deleitaveis prelecções scientifie:ts, 

a cargo de mestres competentes, que formam o copioso corpo docente elo inFti

tuto; 

Considerandq que é do programma do instituto manter uma assistencia dcn

taria gratuita, bem como, tambem gratuitamente, urna assistencia pharmac·'U

tica e outra jurídico. ; 

Considerando que o instituto em questão. independente das aulas superiores. 

mantém, outrosim, igualmente gratis, conferencias litterarias e scientificas, a 

que já deu inicio, de grande proveito para o publico em geral, realizadas pe·o~ 

respectivos professores: 

Considerando que o instituto já se acha installado e funccionando regu!ar

mente, de accõ rclo com a lei do ensino; 

Considerando, finalmente, que por Domingos de Castro Lopes o mencionado 

instituto foi fundado em homenagem á memoria d- seu pae, Dr. Antonio ele 

Castro Lopes, illustre brasileiro, eminente latinista, mestre ele vernaculo e erudito 

polygrapho, l)ue tanto honrou a nossa Patria, já como professor, já como medico, 

já como homem de letlras e de sciencia, já como financista : 

Resolve: 

Artigo unico. E' considerado de utilidade publica o Instituto Castro LOJ>es, 

desta Capital; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 23 de Dezembro de 1918.- Mendes Tava>·es. c•) 

( •) Pende de parecer. 
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JNSTI T 'TO CA3TRO J~OP:U::S - ESCOLA UNIVERSITARIA PARA AMBOS 

OS SEXOS - nuA SENADOR EUZEBIO N. 160, SOBRADO (l'RA\.'A 

0.'1Zl•1 DE JPNHO) TEL:U::PHONE N . 6.089 

CüJ:S(J I'lUMAlUO P.~-\ RJ.. ].1ENINAS E MENINOS AT~ 10 ANNOS E, . . 

NQI1.'E, PARA ADULTOS, 10$000 

S~ccão diurn:-t (ann exa) - Cursos: de admissão ao Collegio Pedro li, Col

leglo Militar, Escola Nav,d, l:!:scola Normal, Escolas de Commercio .; r~p.trtiçõ~s 

publicas, e de preparatorios . 

8 <cção nocturna (univcrsitaria) Cursos : de human idades, burocracia, 

linguas orien taes ( sanskrito, hebraico e arabe), superior de sciencias, direito, 

pharntacia. odontolo~ia, e aulas de livre docencia (japonez, chinez, persa, edu

caç:ão c i\ 1ca, direito pratico, electricidade industrial pratica, etc., etc.) 

Opportnn::ur.ente. novos cursos e novas aulas de livre docencia. Assistencia 

dt:nt::J.l'ia gratuita. 

ilfatricula-

Jkvc·rú o candidato fi ~ecção universitaria exhibir, annexo ao seu requui

m•ntc cõe matric·IIa, 1.ttestado que prove ser vaccinaào e não soffrer de moles

tia tn Ce<:to-couta;;ic,~a. devendo o requerimento, quando se tratar de menores, 

ser feito, cl<ovidam<>nte instru ido com o dito attestado, pelos pais ou tutores dos 

i\'ão será ex i:;ido limite de idade para a m atricula em qualquer dos cut·sos 

úU aulas das tluas sccQi\cs. ~xcepto o curso de humanidades, para o _qual será 

c! r.~ ] ~ annos a irlaõe minima . 

F1·equencia 

E inteiramente livre a frequencia de qualquer das aulas, não ha,·endo no

las nem médias. nem 'tampouco sendo levadas em conta as faltas de comparecl

mer.tc- ão alumno, cujo exame será julgado unicamente pelo seu conhecimento 

da õiscipliPa •·espectiva. 

Exa?nes de arhnisscio 

!Excepto para os cnrsos da secção diurna, linguas orlentaes e aulas avul

sas el e livre docencia) . 

C"tl!'SO ele humaniJaclcs: escripta ob dictado; leitura e analyse phonetica 

e l~xiC'a; operaçõe~ ar itll'nettcas. at.é fraccões decimaes, inc1usive, no quadro 

p·No. 

r:u~Po tl P burocracia: PxamP vestibu lar (oral), const-ante de portuguez

r~ ualyse phonetica. 1 ·xica e s:vntatica) . francez (traducção), arithmetica (a tê 
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proporções, inclusive), geogTaphia (do Brasll e capitaes e cidades principaes da.• 

c!t•cc :ntrtPs do globo) e historia patria (feitos mais importantes). 

Fica dispet•s:ulo do exame de admissão para os cursos de humanidade e 

da burocracia o candidato que exhibir attestaclos ele approvação nas respecti

vaa materias ou o que j á houver prestado concurso de 1• entrancia em qual

quer r eparticão publica. 

Os preparntorios feitos no Instituto e os exames elo curso ele humanidad\es 

são validos para as ma triculas nos outros cu r ·os ela secção universitaria. 

Curso superior de sciencias: para matricular-se deverá o candidato ter os 

preparatorios ou haver sido approvado nas materias do curso de humanidades 

!com excepcão de italiano, hespanhol, ~rego, histeria da litteratura nacional 

e litter:ltura geral (, desenho) . 

:urso ele dire ito: exhibição dos documentos e certificados para matricula 

nas escolas officiaes ele direito e exame vestibular (escripto e oral) de francez. 

Jatim, psycholog.ia e logic'l.. 

C:trsos dP pharmacia e de odontologia: exhibição dos documentos e certi

ficar1os exigidos para a matricula nas esco las officiaes de pharmacia e de odon

tologia. e exame vestibular (escripto e oral) ele physica e chimica e de hls· 

toria natural. 

Con<lições de !Ja.[!amento ( ctdiantaclo) ; secçâo di1wna ( annexa ) 

C\ trsc. ele admissão ao Collegio Pedro li, Collegio Militar, Escola Naval. 

Escola Normal. Escolns de Commercio e repartições publicas: m ensalidadé, 

30$000. 

Curse ele preparatorios - Mensalidades: uma materia, 10$; du as, 18$; 

tres, 25$; quatro, 30$; cinco, 35$ (clahi por diante, mais 5$ por materia que 

nccre!lcer) . 

f:·c , cóo univcrsita1·ia, (noo!wrnaJ 

Por sfrie el e qnalquer elos cursos: taxa de matricula, 20$; mensalidade, 30$: 

taxa rl e PXame. 10$000. 

Pot· disciplina avulsa rle cursos differentes, 10$000; por mais de umn clisci 

plina avulsa (conforme a whella do curso ele preparatorios). 

E' permittida a matricula, em qualquer occasião, em uma ou mais materias 

d esta ou claquelh série de qualquer dos cursos, pagando o alumno a mensali

dade de 10$ por materia, além da taxa de matricula de 20$, e podendo prestar 

exame. se quizer, para o rtue p::t.gará a taxa de 10$, qualquer que seja o numero 

de ma teria. de qu faça eoxarne, ainda que de séries e cursos difreren t es . 

Auhs el e livre docencia - Japonez, chinez, persa, educação cívica, direito 

prati~o. electriciclade industrial pratica, etc. Mensaliclacles (conforme o preço 

estip,ulauo pelos professores) . 
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Corpo docente escolhido 

O primeiro anno lectivo começará a 8 de Julho de 1918 e terminará a 28 

tle Favereiro de 1919, ficando o mez de Março seguinte para exames e matri

cu las . 

PROGRAMMA 

CURSO DE HUMANIDADES 

Primeir a série - 1" cadeira - Portug u ez: Grammatica e lementar e exe r-· 

cicios d(' r edat:ção. 2• cadei r a - Latim: grammatica elementar (phonetica c 

lexiologia) e traducção de autores Caceis. 3• cadeira - Francez: pratico e theo·· 

rico pelos mais modernos methodos de ensino de linguas vivas. -!• cadeira -·· 

Inglez : pratico e theoricc pelos mais modernos m ethodos de ensino de linguas 

vivas . 5• cadeira - At"ithme tica: estudo completo. 6• cadeira - Geographia: 

physica e politic;t e exercícios cartographicos. 7• cadeira 

de cosmographia . Aula (facultativa) - Desenho . 

Noções concretas 

Segunda série - 1" cadeira - Portuguez: estudos da grammatica, com 

m:1ior Uesenvohrimento. e exercícios de r3dacção. 2n cadeira - Latim: gram-

111atica (revisão da 'materia estudada e conclusão) e traducção de autores mai'l 

<lifficeis. 3• cadeira - Francez : continuação do ensino anterior. com maior des

envolvimento . 4• cadeira - Inglez : continuação do ensino anterior com maior 

desenvolvimento. 5' cadeira - Italiano: pratico e theorico pelos mai m-oder

nos metbodos de ensino de linguas vivas. 6• cadeira - Algebra elementar. com 

re\•isão da nrithmetica. 7• cadeira - Algebra elementar, com revisão da ari

thmelica. 7" cadeira - lli>toria universal: estudo concreto. Aula (fa;:-ultuiva) 

Dr,senho. 

Terceira série - 1" cadeira - Portuguez: grammatica historic3.. precedid;;t 

de nor,Je~ d e glotto logla e de philologia. 2• cadei r a - Hespanhol: pratico e 

theorico pelos mais modernos methodos de ensino de linguas vh·as. 3• cadeir.t. 

-- Gr ego: grammatica elementar e traducção de autores facei . 4• cadeira 

Geol!le!J·ia e lem entar e trigonometria rectilinea e espbe rica, com revisão da al

gehra. 5• cadeira Chorographia tlo Brasil e exercícios cartographicos. 6• ca

deira - Historia do Brasil . 7• cadeira - Philo ophia: ps)-cbolo!:cta. logica e 

h'~lc•ri~ da philosophia. 8• cadeir-a - Historia da litteratura nacional e litte 

ra l ura g-eral. Aula (facultativa) - Desenho. 

CURSO DE BUROCRACIA 

I• cadei r a - Direito administrativo. 2• cadeira - Legislação d<> 'azoe dJ.. 3 

cadeira - Escripturação mercantil e contabiUdade. 4• .:ade-ira - eda.:çà offi

cial. Aula (facultativa) - Datylographia. 
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CURSO DE LINGUAS ORIENTAES (tt-m anno /ectiVO) 

Sanskr ilo, hebraico e arabe e as respectivas li tteraturas. 

CURSO SUPERIOR DE SCIENCJA 

Primeira série 1• cadeira - Algebra superior, geometri a analytica e ca:

culo diff~rencial e integral. 2• cadei ra - Physica ger-a l e meteorologia. 3• ca 

deira - Chim ica geral , mineral e organica . 4" cadeira - Historia natural (no

ções de geologia, mineralogia, bota.nica e zoologia) . 5• cadeira - Noções de hy
g iene. 

Segunda série - 1' cadeira - Astronomia - 2• cadeira - Mecanica geral. 

~· cadeira - Etimologia, eth nogra.phia, archeo log ia e ling uist ica. 4• cadeira -
Biologia: estudo abstracto . 

Terceira sér ie - 1• cadei ra - Anthropologia e paleontologia . 2• cadeira -

Socio logia e moral. 3• cadei ra - Encyclopedia juridica. 4• ca deira- E conomia 
tJo!itica e séiencia das finanças. 

CURSO DEl DIREJITO 

Primei ra sérle - 1• cadeira = Phi losophia do direito . 2• cadeira - Direito 

publico e constitucional. 3• cadeir'li - Direito romano. 

Segunda série - 1• cadeira - Direito internaciona l publico. 2• cadeira -

Economia politica e sciencia das finanças. 3• ca deira - Direito civil (pa rte geral 

" direito da famil ia). 
T erceir a série - 1• cadeira - Direito commercial (sociedades, contractos e 

fallencias). 2• cadeira - Direito penal. 3• cadeira - Direito c ivil (dire ito das 

causas e das successões ) . 
Quarta série - 1• cade ira - Direito commercial (conclusão e mais direito · 

maritimo). 2• cadeira - Direi to penal (systemas penitencia rias e dire ito penal 

;nil'itar). 3• cadeir a - Theorias do processo criminal. 4• cadeira - Dire ito civil 

! •.lireito das obrigações). 5• cadeira - Th eor ia do processo civil e commercial. 
Quin ta série - 1• éadeil·a - Pratica do process<? civil e commercial. 2• ca

dei··a - Medic ina l>UbliC"a. 3• cadeira - Direito a dministrativo. 4• cadeira - Di

re ito internacional j)r ivaj0 . 

O ensino da theoria e pratica do dire ito compreh ender á, além da parte theo

r~ca, um curso t"!.ss enc:a!rnente pratico. 
Quando " objecto de uma cadeira fõr ensina do em duas ou m a is séries, caia 

professor acompanha r á a turma de seus a lumnos n a série seguinte. 

CURSO DE PHARMACIA 

Primeira séri e - 1" cadier a - Physlca. 2• cadeira - Ch imica mineral e or

ganica. 3• cadeira - His toria natural . 
Segunda série _ 1• cadeira - Ch·Lmica a na lytica. 2• cadei ra - Bromatolo -

gia. 3• cadeira - Pharmacologia . 4• cadeira - Hygiene. 
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'J'er·ceira série-- 1• cadeira- Pharmacologia. 2• C'adeira - 1\licrobiologla. 
3• catleira - Chimica industrial. 4• cadeira - Toxicologia. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

l'rimeira sêrle - Ja cadeira - Anatomia descripliva (em !>articular da ca
lw!;a). 2• cadeira - Anatomia m1croscopica (em particular da cabeça). 3• ca 

deira- Physiologia. 4• cadeira- Pathologia geral e anatomia pathologica. 

Segunda sêrie - 1' cadeira - Clinlca odontologica. 2• cadeira _ Technica 

odonto!ogica. 3• cadeira - 'Dherapeutica dentaria. 4• cadeira - Prothese denta
ria. 5• cadeira - Hygiene geral (em particular da bocca e dos dentes). 

R·o de Janeiro, 27 de Junho de 191 . - O reitor, Domingos de Ca~tro Lopes. 

- Vice-reitor, Dr. Pedro Paulo Autran. - Secretario, Dr. Antonio Autr·an. -

Thesoureir o, Antonio Joaquim Co?~·êa eLe .Ara1tjo. 

CUHSO PRfMARJO DIURNO PARA MENINAS E MENINO , ATt: 15 ANNOS, EJ Á NOITE, 

PARA ADULTOS, 10$000 

S cção diurna (annexa) - Cursos: de admissão ao Colleglo Pedro II, Colle
gio Militar, Escola Naval, Esêolas de Commercio e repartições publicas e de pre

paratorios. 

Secção nocturna (universitaria) - Cursos: de humanidades, burocracia, Jin

guas orientaes (sansl<rito, h braico e ara.be). superior de sciencias, direito, pilar

macia, odontologia e aulas de livre docencia (japonez, chinez, persa, educação cí

vica, direito pratico, electricidade industrial pratica, etc.). 

Opportunamente, novos cursos e novas aulas de livre clocencia. Asslstencia 

den ta ria gratuita. 

Jlfatl"icula 

Deverâ. o candidato â. secção universitaria exhibir, annexo ao seu requeri

mento <le matricula, attestado que prove ser vaccinado e não soffrer ele molestia 

infecto-contagiosa, devendo o requerimento, quando se tratar de menores, ser 

Feito, devidamente instruido com o dito attestado, pelos paes ou tutores elos 

menores . 
c-lão será exigido limite ele idade para a matricula em qualquer dos cursos ou 

aulas das duas secções, excepto o curso de humanidades, para o ctual será de 12 

annos a idadP mínima. 

Frequencia 

E' inteiramente livre a frequencia de qualquer das aulas, não havendo notas 

nem méd.ias, nem tampouco sendo levadas em c011ta as faltas de comparecimento 

do alurono, cujo exame será julgado ·unicamente pelo seu conhecimento da rlisci-

plinn respt>ctiva. 
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Exames c!e alLmissão 

(Excepto para os cursos da secção diur na , linguas ori entaes e aulas avulsas 

de livre docencia.) 
Curso de humanidades: escripta sob ditado; leitu ra e analyse phonetica e 

lexica; operações a ri thrneticas até fracções decimaes, inclusive, no quadro preto. 

Curso de burocracia: exame vestibula r (oral), constant e de portuguez (ana

lyse phonetica, lexica e syn tact ica), francez ( traducção), a rithmetica (até pro

porções, inclusive), geograph ia ('úo Brasil e capitaes e cida des princi·PRPS das 

cinco partes do globo) e historia patria (feitos mais importantes). 

Fica dispensado do exame de !l!dmissão para os cursos de humani da des e de 

burocracia o cand idato q ue exhibi r os attestados de approvação nas r espectiva s 

materias ou o que j á houver prestado concurso de primei r a entrancia em qu!Llquer 

t·epartição publica . 

Os preiJaratorios feitos no instituto e os exames do curso de humanidades são 

val idos para as matriculas nos outros curws d>L sceção univer sitaria . 

Curso superior de sciencias: para matricular-se deverá o candidato ter os pre

paratorios ou haver sido approvado r..as materias do curso de humanidades (com 

excepção de italiano, hespanhol, grego, historia da li tter a tura n acional e Jittera

tura geral e desenho) . 

Cu t·so de dire ito: exhibição dos documentos e cert ificados exigidos para ma

tricula nas esC:olas officiaes de direito e exam e vestibular (escripto e oral de 

francez, latim, psychologia e log ica. 

Curso de phapmacia e de odontolog ia: exhib ição dos documentos e certifica

dos exigidos para matricula nas esco las officiaes de pharmacia e de odontologia, 

e exame vesti'bulnr (escripto e oral), de physica e chimica e de historia ~atu rai. 

ConlLições c!e pagame1ito (adeant(L(Lo) ecção ditwna (annexa ) 

Curso de admissão ao Collegio Pedro II, Collegio Mili tar, Escola Naval, E s

cola Normal, Escolas de Commercio e Repartições Publicas: mensalidad!<, 30~900. 

Curso de pr paratorios - . Mensalidade : uma materia, 10 ~; dnas. 18$ ; tres. 

25$; quatro, 30$; cinco, 35$; (dah i por deante, mais 5~ por materia que accr es
cer). 

• Secção unive1·sitm·ia (noctunw j 

'Po r série de qualquer dos cursos: taxa de matricula, 20$; mensalidade, 30$; 

taxa de exame, 10 $000 0. 

Po1· di sc iplina avulsa de cur sos differ en tes, 10$; por mais de uma di~ciplina 

avulsa (conforme a tabella do em·so de preparatorios). 
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E' permittida a matricula, em qualquer occasião, em uma ou mais materias 

desta ou daquella sé!-ie de qua lquer dos cursos, pagando 0 alumno a mensalidade 

de 10$ por materia, além da taxa de matricula de 20$, e podendo prestar exame, 
se queizer , para o que pagará a taxa de 10$, qualquer que sejo 0 numero de ma

ter ias ue que faça exame, a inda que de séries e cursos differentes. 

Aulas de livre docencia - Japonez, ch inez, persa, educação c1v1ca, direito 
pratico, electriciclade industrial pratica, etc. Mensalidade (conforme 0 pre~;o esti
pu la do pelos professores) . 

G01'1JO clocen te escolhi elo 

O primeiro a nno lectivo comecará a 8 de Julho ele 1918 e terminará a ~8 de 

Fever eiro de 1919, ficando o mez ele Março seguinte para exames e matriculas. 

PROGRAMMA - CURSO DE HUMANIDADES 

Primeira sér ie - 1• cadeira - Portuguez : grammatica elementar e exer,'i

ciJS de r Edacção . 2" cadeira - L a tim: g r ammatica elementar (pbon etica e lexi

cologia) ·e tra ducção ele autores faceis. 3• cadeira - Fra ncez: pratico e theorico 

pelos mais modernos methodos de ensino de linguas vivas. 4• cadeira - Inglez: 

pratico e theorico 11elos mais modernos methodo-s de ens ino de Jinguas vivas. 5• 

cadel.ra - .A:r!thmetica: ootudo completo. 6" ocadeira - Geogra]>hia : phys!ca e po
litica e exer ci c ios cartographicos. 7• cadeira- NoçõEs concretas de cosmographia . 

Aula (facultativa) - D esenho. 

Segunda série - 1• Cadei r a. - Portug uez: estudo da grammatica, com maior 

desenvolvimento, e exercícios de redacção. 2• cadeira - Latim: grammatica C r e

visão da ma teria estuda da e conclu•são) e traducção de autores mais difficeis. 3• 

cadei ra - Francez: continuação do ensino a n ter ior, com maior desenvolvimento. 

4• cadPira - Tnglez: continuação do ensi no anterior, com maior desenvolviment'>. 

5" ca de ira- Italiano: pratico e theori co, pelos mais modernos m e thodos de ensino 

de línguas vivas . 6• cadeir a - Algebra elementar, com revisão da a rithmetica. 

7" cadeira - Historia univenral : estudo concreto. Au la (facultativa) - Desenho. 
T erceira série - 1" cadeira - Po.rtug·uez: grammatica historica, precedida 

de noções de g lo tto log ia e de philologia. 2" cade i1·a - Hespanhol: pratico e theo

rico pelos mais modernos methodos de ensino de linguas v ivas. 3• cadeira - Gre
go: grammatica elemen tar e traducção de a u tot·es faceis . 4• cadei ra- Geometria 

ele~entar e t rignometr ia rect1linea e espher ica , com r ev i-são da algebra. 5" cadeira 

- Chorographia do Brasil e exerci cios cartographicos. 6• cadeira - Historia do 
Brasil. 7• cadeira - Philosophia: psychologia, logica e historia da philo ophia. 

8• cadeira - Historia da litteratura ~acionai e litt ratura geral. Aula (fll'ult,

tiva). ·- Desenho. 

CURSO DE BUROCRACIA 

Primeira cadei ra Direito adm inistrativo. 2• cadeira - Le~l$ '~ '' 

zen da. 3• cadeira - Escripturação mercantil e conUtbilidnd~. ~· ''' idr.:• ..,._ 

dacção official. Aula (facultativa). - Dactylographi . 
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Curso de linguas orienlaes - Primeiro anno lectivo. 

Sansl<rito, heoraico c. arabe e respectivas litter aturas. 

CURSO SUPERIOR DE SCIENCIAS 

Primeira série - 1• cadeira - A lgebr a s uperior, geometria analytica e ca l

culo ilifferencial e integral. 2• cadeira - Physica geral e meteorologia. 3• cadeira 

- Chimica geral, minera l e organ ica . 4• cadeira - Histori a natural (noçõP.s de 

geologia, mineralogia, botanicà. e zoologia) . 5• cadeir a - Noções de hyglen e . 

!:>egunda . série - 1" cadeira -- Astronomia . 2• cadei r a - l\iecanica geral . 

3• cadeira - Ethnologia, ethnogrl:l.phia, archeo logia e Jinguistica. 4• cadeira -

Biologia: estudo abstracto. 

Terceira série - 1• cadeira - Anthropologfa e paleonto'ogia. 2• cadeira 

Sociologia e moral. 3• cadeira - Encyclopedia juridica. 4• cadeira - Economia 

politica t' . .sciencia das finanças. 

CURSO DE DTREITO 

Primeira série - 1' cadei r a - Philosophia do direito. 2• cadeira - Direito 

publico e constituciona ' . 2• cadeira - Direito romano. 

Segunda série - 1• r.adeira - Direi-to internacional pu bl ico. 2• cadeira -

Economia politica e sci-encia das finanças. 3• cadeira - D ireito civil (parte geral 

e direito ela familia) . 

Terceira séri e - 1• cadeira - Diroeito commercial (sociedades, contratos 

e fallencias) . 2• cadeira - Dlri' ito penal. 3• cadeira - Direito civ il (di r eito 

das cousns e das successões). 

Quarta série - 1• cadeira - Diri'ito commercial (conclusão e mais direito 

marítimo). 2• cadeira - Direito penal (~ystemas penitenciarios e direito pen al 

militar) . 3• cadeira - Theoria e pratica r1o processo criminal. 4• cadeira -

Direito civil (direito das obrigações) . 5• cadeira - Theoria do processo oivil e 
commercial. 

Quinta série - 1" cadeira - Pratica do proce~so civil e commercial. 2• ca

deira - 1\Iedic ina publica. 3• cadeira - Direi to adm inistnttivo. 4• cadeira -
Direito internaconal privado. 

O ensino da theoria e pratica do direito comprehenderã, nll\m da parte theo
rica. um curso essencialmente pratico. 

Quando o objecto de uma cadeira fôr ensinado em duas ou mais séries, cn.da 

professor acompanhará a turma de seus alumnos na série seguin\e. 

CURSO DE PHARMACIA 

Primeira série - 1' cadeira - P hysica. 2• cadeira - Chimica mineral e 
organica. - 3• cadeira - Historia natural. 

Segu nda série - 1" cadeira - Chimica analytica. 2• cadei ra - B r om a to
logia. 3• cadeira - Pharmacologia. 4• cadeira - H ygiene. 
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Terceira sêrie - 1' cadeira - Pharmacologia. 2• cadeira - M'crobiologia. 

3• ca deira - Chimica industrial. 4" cadeira - Toxico logia. 

Prhneira séri e 

cabeça ) . 2• cadeira 

CURSO DE .ODONTOLOG[A 

1" cadeira - Anatomia descripti va (em particular da 

Ana tomia microscopfca (em particular da cabeça). 3• ca-

deira - Physiolog ia. •l• cadeira - Pathologia geral e anatomia patholog ica. 

Segunda série - 1" cadeira - Clinica odontologica. 2• cadeira - T echnica 

odontologica. 3• cadeira - Ther a peutica den t a ria. 4• cadeira - Prothese den

tada . 5• cadeira - H ygiene ger al (em p a rticul ar da bocca e dos dentes) . 

Rio de J a n e iro, 27 de Junho de 1918. - O rei tor , Domingos de Cast•·o Lo1Jes. 

- Vice-reitor, Dr. P ed•·o P ctnlo Lh,t?·an. - Secr etario , Dr. Antonio A.t,tran. -

Thesoureiro, Antonio Joaqu.i.n Col"?·eia de A?Tat,jo. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO (1913) 

N. 147 - 1918 

A Commissão de Instrucção Publica nada tem que oppôr ao projecto remet

titlo pela Camara dos Srs. Deputados creando, no Collegio Pedro II. uma cadeira 

de italiano e de lilteratura italiana. ele frequencia facultativa. 

Com uma grande colonia italiana a 'ferYilhat· em seu seio, dando-lhe o con

curso do seu braço e da sua intelligencia, o Brasil mantém actualmente com a 

Italia importantes rela<;ões commerciaes. economicas e industriaes que ten.'lem 

a tomar se1npre maior incremento. 

A grande cultura jurídica que faz da Italia um centro ele irradiação ào 

direito tem exercido incontestavel influencia em nosso meio, onde os juristas 

italianos são acolhidos com o maior acatamento. 

Nestas condições, é perfeitamente justa a medida que faz o objecth·o elo 

presente projecto e. por isso, a Commissão ele Instrucção Publica presta-lhe o 

seu apoio e opina pela sua approvação. 

Sala das Commi sões, 17 de Agosto de 191 . - José Jiu?'tinl•o. Presidente. -

Rego ,lfontei?·o, Relator. - Miguel ele Cm-,alho. - A' Commissào ele Finan

ças. ( •) 

SESSÃO DE 13 DE KOYEJ.\IBRO (1918) 

Considerando que a actual pandemia de grippe determinou perturbações 

sérias em todos os ramos da admi.nistração publica e tem sido de graves conse

quenci:ts para a ropulação: 

Considerando que os indiYiduos accommettidos de grippe, nas suas fôrmas 

clinicas mais graves. ficam por algum tempo combalidos e incapazes de trabalho 

mental intenso: 

Considerando ser deshumano perturbar a conYalescença elos nossos jo><>t•S 

patrícios, obrigando-os a provas ele exames, justamente quando se acham inhi-

( •) Pende ele parecer. 
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bidos de executar qualquer traban10 cerebral, a menos que se não queira deter

minai· males maiores; 

Considerando como tem sido intensa e de maleficos resultados a infecção 

grippal entre nós, e isto pe!o numero ele,·ado de obitos; 

Considerando ser de toda a prudencia o emprego de medidas hygienicas indi

viduaes, afiln de se evitar a recrudescencia epidernica, o que, aliús, já. ten1 acon

tecido em cidades de paizes europeus: 

0 Conp:1 esso Sacio na! decreta : 

Art. 1." .l!~icam promovidos ao anno ou ~érie immec1iatamente su perior áquelle 

em que se acharem matriculados nas Escolas ou Faculdades officiaes e no Col -

1 gio Pedro 11 e lJem assim, nos estauelecimentos de ensino a esses equiparados 

os alumnos que tiverem nas provas oraes ou escriptas, de Junhu e Ago to 

(arts. 37 e 103 do Re;;. 11.530, de 18 de Janeiro de 1915) médias que lhes 

permittam approYaçJo, ou tenham no presente anno lectivo tomado parte em 

trabalhos praticas ou frequentado aulas pmtica ou de clínica. 

AI t. 2. • Os alumnos da sexta série medica que quizerem defenderão these 

no mez de Janeiro. 

AI t. 3." Haverâ uma epoca de exames, no m z de Jan<>il·o. pura os estu

dantes não incluídos no art. 1o. 

Art. 4. 0 Os exames vestibu lares, das escolas superioras, sc1·ão realizados 

no mez de Fevereiro, sendo 1Jermitticlo aos alumnos que o façam, jâ em r >petição, 

prestar exame do primeiro anno, ou da primeira série, no mez d.e Ago~to. 

Art. 5. o As presentes promoções não isentam os alumnos do pagamento das 

taxas de matricuias de frequcncia e de exame, nos termos do decreto n. 11.530, 

citado. 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 11 de ·ov mb10 de 1918. - Jcl'O"YIIIO J l on/dro. - .\ im

primir. 

O Sr. Jeronymo Monteiro c •.): - .'r. Pre. i !lente, pelo que pudt: ouvir 

e pude appreherder elas palavras do honrado Senador pelo Hin Grande do Sul, 

concluo que S. Ex. talvez não tenha passado a vista nas mouesta. palanas com 

aue justifiquei o projecto que tive u honra àP apre~entar [! con~idem~ão do 

Senado. 

o Sn. YlCTOI-tiNO )fONTEIRO: - ~,.à o o conl}ecia. Xão staYa presenlf'. 

o Sn. JERO~YMO :\lONTElRO: -:\la o Dia rio (/0 l 'o"grcsso as repr.Jduziu. 

o Sn. VICTORJNO MONTEll!O: - Xão tive occasião ele lê r o discurso ele \ ". ].!}x.. 

O SR. JERONYMO lllONTEIRO: - I'arece qu S. Ex. comprt>hendeu que o pro

jecto visa galardoar os estudantes, Jll' miar aquelle · mo~o~ da Escola de :\leui

cina, qu tomaram parte nos trabalhos da llefesa da nossa sociedade contra o 

flagello que a assolou. 

( •) Este discurso não foi revisto pe!o orador. 



- 641 -

O projecLO não visa absol utamente isso. Não ê um gah1rdão que se quer 

cone-der aos estudantes. O tJrojeclo procurou sómente remover difficuldtldes l'u

turas, e \·itar que haja perturbações nos trabalhos escolares do proximo anno 

Jcct ivo. O projecto viPa ainda evita r que um grande numero de nossos concida

dãos, estudantes das diversas escolas, attingidos pal a epidemia, combalidos no 

seu organismo, se entregue a trab:llhos forçados ag·ora para recapitular a materia 

que esludat·am durante o anno, para se sujeitarem aos exames finaes. 

O SR. VICTORLNO MONTEIRO: - Daqui a Março tem muito te mpo. E depois 

os estudantes que acompanharam o curso não pt·ecisam recapitulal-o. 

O Sn. JERONYMO MONTEIRO: - As maiores autoridades do mundo medico 

hrasilei r o têm declarado que os estudantes attingidos pe!a grippe só poderão 

entregar-se a estudos, a trabalhos mentaes, depois de 30 ou 60 dias de repouso. 

O SR. VtC'!'ORt NO MoNnllllO: - lsto é mui lo relativo. Neste caso só deveriam 

sc 1· approvados os que foram atacados pe la grippe. 

O Srt. JJ,RONYMO l\oloN1'ntHO: -- 8ssa relatividade poderá ser discutida pelos 

competentes. Estou jogando com <t autoridade elas nossas summidades med icas 

('Otno o Dr. Miguel Couto, o Dr. A ustrege~ilo, ele., daquelles, em fim, que sabem 

ele que se trata. 

O Sr:. VtCTORtl'O MONTtm:o: - Mas eu l enho a autoridade das minhas 

obse rntc;ües. Te nho visto aqui pareceres concedenclo licenças a individuas que 

nada tf>m. exhibindo, entretanto. Pxame medico. 

O SR. JERO:<:YMO MoNTtttno: - .''íão quero descer á hypoth se. Considero 

o nsJumpto em blócn. 

Assim sendo. Sr. Preside nte. a medida não póde ser applicadn sómenle aos 

estuclantez de m edicina. 

l\Iuitos estuduntes el e dit·eito, muitos estudantes de engenharia, muitos pre

paratorianos, muitos estudantes da Escola Militar foram atacados de g?'i1J1Je. 

Estão com os seus organ ismos combalidos. Muitos lentes foram attingidos pelo 

mesmo mal e impossibilitados ele recomeçarem seu cur o. As suas cathedras estlo, 

por assin1 dizer, Yagas . 

. -\gora. diz o nobre Senaclo1· pelo Rio Grande do Sul, que melhor seria adtar 

os Pxames ou n<1opta r medida de outra natureza. 1 ão posso acceitar essa solução, 

porque o acliamento dos exames. que se cliz feito para Janeiro, virá demorar a 

seg·un cla época. Que é sernpre dada tres tnezes depois ela pr·imeira. 

Ora. si em .Jnnei:·o se procedem exames ele primeira epoca, a segunda terâ. 

Jogar sómente em Abril. perturbando assim o anno lecliYo ruturo. De modo que 

a previdencia quP ,·ae benpficin1· a mocidade elas escola" perturbat·á os trabalhos 

escolares do anno :=;eg·uinte. 

Com o processo aclnptaclo pelo meu pt·ojecto parec.e que se removem essas 

clifficulelades. 

O ~R. S<Üt~ES nos .IXTO~: - A soluç;ão que e preten<le é original, origi

nalíssima. 

O SR . .TERONYMO Mox·rF. tHO: - :"ão ê medida de rnvor aos alumnos, tanto 
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assim que se toma a média das notas no corrente anno. Si fosse uma medida 

de favor e11a seria generalizada a todos. 
ú SR. SOARES DOS SANTOS : - E' o regimen da sciencia offlcializada, o que 

representa um dos maiores absurdos. 
ú SR. JERONYl\fO MONTEIRO: - E é o Congresso Nacional quem tem c;ompe

tencia para resolver o assumpto. 
O SR. SOARES DOS SANTOS: - O Congresso Nacional pôde atliar a epoca dos 

E:xames, o que é co usa muito . differente. 

O SR. JERONYMO MONTEIRO: - O adiamento não remove as difliculuades; 

ao contrario, augmenta-as. 
Com relação á emenda apresentada pelo nobre Senador pelo Maranh·io, pre

ciso dizer que ella não tem razão de ser, porque o regulamento estabelece a 

primeira e segunda epoca de exames. O projecto que tive a honra de apresentar 

não revoga essa disposição ; ella está de pé. 

l'.:>r esse n1otivo a emenda do honrado Senador parece-me que não tem razão 

de ser. (lliuilo bem; >~mito bem.) 

O S r. Paulo d e Frontin (*): - Sr. Presidente, a questão de que trata 
o projecto apresentado pelo honrado Senador pelo Es:,irito Santo é muito delicada 

e leYanta desde logo duvidas da parte de membros de Congregações, como o 

nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Acho que não sOmente sob esse ponto de vista deYemos encarar o problema. 

Todos nós, quer professores, quer alumnos das escolas superiores, sabemos 

qual o momento que se exige do estudante o maximo esforço. Esse momento 

corresponde aos ultimas mezes elo curso lectivo. Exactamente ahi é que o estu

C:ante não só recorre âs materias anteriormente dadas, como procura. com o 

.maximo esforço, p1·eparar-se convenientemente para o exame a ser effectuarlo. 

Ora, o que aconteceu? 

J!Jxactamen te nessa época em que esse esforço devia ser reaiizado, grande 

parte dos alumnos foi atacada pela ep idemia reinante, muitos falleceram e, por 

n1ais ele um, na Escola Polytechnica choramos a sua perda. O mesmo se deu 

nas outras escolas, e aquelles que se salvaram estão em uma convalescença que 

~e pócle considerar muito longe de ser completa. 

0 SR. PmES FI:RREffiA: - Não ha duvida. 

O Sn. PAULO DE FRONTTN: - Este esforço intellectual que agora seria exigido 

teria como grande inconveniente prejudicar o restabelecimento completo da saucle 

dsses estudantes, como tambem é muito provavel que não lhes facultaria chP,gar 

ao grão necessario para que, se houvesse rigor nos exames, serem cleviclamei'le 

approvados. 

Qual a conl'equencia '! 

Muitos dos professores fo•·am lambem atacados pela epidemia. 

v SR. Pmtrs FERREmA: - Perfeitamente. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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o Sn. PAULO DE FRO'-'TJX: - Muitos lentes não têm podido daT com regula

ridade os seus cursos, con1o já disse ha pouco. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: - Apoiado; esse ê o melhor argumento. 

O SR. PAULO DE FRONTTN: - Posso affirmar sem receio de contestação que 

os cursos não têm sido dados com regularidade e ha professores que, por motiYo 

ele saucle, não têm tido tempo para dar as suas aulas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: - Só na minha escola. mais ele 35. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não ê censura o que estou fazendo: ê uma 

consequencia da situação de força maior. ela qual não têm elles a menor respon

sabilidade. 

0 SR. SOARES DOS SAXTOS: - V. :E:x. ha ele permittir C!Ue e justifique l'm<t 

segunda epoca. 

O SR. PAULO DE FnOXTJN: - A segunda epoca não é necessaria. :E:lla existe 

no regulamento e, portanto, não haveria medida nenhuma a tomar. 

O adiamento da primeiTa epoca vem causar os rnaior s transtornos. Si sup

primirmos a primeira epoca, eliQ1inamos o direito dado pela lei aos alumnos 

reprovados em uma n1ateria ou que não tiverem podido, por qualquer caur:t, 

completar todos os exames, fazeTem na segunda epoca. Portanto, vamos tirar

lhes um direito que possuem. 

Si forn1os adiar a prilneira epoca, esse adiHmento, si fôr apenas para Janeiro, 

não trará a menor vantagen1. 

A situação não pôde ser resolvida por essa fôrma. Ao contrario, como pro

fessor da Escola Polytechnica, eu posso mostrar a~ desvantagens que disso pode

rão advir. 

Na Escola Polytechnica cobeçam em 1 de Janeiro os trabalhos de exerckios 

praticos. Si os exames forem realizados nessa época, esses trabal·hos serão per

turbados. Si forem prorogados para Fevereiro, ele modo a não perturbarem os 

ele Janeiro, entrarão pelo mez ele Março. A segunda época começa justamente 

em Março. Teremos, portanto, a perturbação de todo o anuo .lectivo seguinte. 

Foi isso, justamente, o que quiz evitar a reforma feita pelo illustre Ministro 

do Interior actual, reforma essa que veiu regularizar uma situação anomala. 

que na Faculdade de Medicina fazia com que os cursos só se abrissem em Junho 

e Julho e que correria na Escola Polytechnica para que, muitas vezes. em 13 

ou 15 de llfaio não se tivessem aberto as aulas. Essa reforma veiu concorrer 

para que em 1 de Abril todos os estabelecimentos funccionassem normalmente. 

0 SR. RIVADAVIA CORRÊA: - Desde 1911. 

O SR. PAULO DE FRONTIN': - Na Escola Polytechnica não foi desde 1 9ll, 

foi desde 1915. 

O Sa. RIVADAVIA CoRR~A: - Na :E:scola ele l\Iedicina a situação já e·;Lava 

regularizada. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Na :E:scola Polytechnica não .estava. 

Nestas condições, a medida, si não fôr tomada ra'clicalmente, não satisfará,, 

ele modo algum. 
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Vejan1os ag·ora, quaes os inconvenientes que poclen1 advir da 1nedida radical, 

Diz-se que se vae approvar qu m não 1nerece. 
En1 primeiro Jogar, salvo nntito raras excepções, duvido que possa haver 

da parte das bancas examinadoras um gTande rigor, perante a situação actual. 

Ne&tas condições, en1 Jogar de havel' a f6rn1a legal, clara, posiLiva, declarando 

francamente a situação, hav rá a fôrma irregular das approvaçõ s, não se effe-

tuando os exames nas condições em que devem ser orfectuados. (A710iacZos,· muito 

bem.) 

Seria o regin1en de se quer r enco'brir por a.pparencias o que a realidade 

manda que se declare francamente. 

Vou mais long , , .. Presidente, e nesse senti.do apresento uma emenda ao 

projeclo do honrado Senador pelo Espirito Santo. 

:Não nos podemos, simplesmente, limitar, como o projecto determina, a clar 

promoção, ele "ccôrclo com as médias cls exames parciae ele Junho e Agosto. Este 

ê um elemento que vem concorr r para a approvação. 1\1as si o exam e, ap zar 

das médias não serem bôas, fôr bom, permitte a approvação elo alumno. 

Ora, as circums tancias anomalas actuaes •não permittem medidas parciaes, 

mas, sim medidas radicaes, e e medida r adical é uma só: todo o al umno matri

culado, qualqn-:!r que seja o anno, será promovido ao superior, independente de 

exame. 

Esta é a solução que resolve o problema, que não c1 sorganiza o estudo e 

que só tern o inconveniente de fazer com qtte pass n1 a lguns alumnos que não 

deveriam passar. 

Acceilo essa objecção. Aaora pergunto: essa objecção terá. grande valor? 

(Pcmsa.) 

Si o alumno continúa o seu curso, si as materi•ls são dependentes umas das 

outras, amanhã, quem tiver deixado de estudar e se aproveitar elo que o honrado 

Senador chamou- app1ovação por decreto- será reprovado em exames normaes 

feitos em situação normal. 

Assim não teremos inconveniente abwluta111ente a lgum na medida tomada. 

Este é o modo pelo qual encaro o problema, como Senador pelo Districto FecleJ·al, 

que quer que ell e seja resolvido em condições uteis para todos os que foram victi

mns da epidemia, e tambem como professor ela Escola Poylechnica, onde. JJeJ'

mittam que o diga, salvas honrosas excepçôes, a unica cadeira do ultimo anno 

em que ha reprovações é a minha; a cadeira de machinas é conhecida como 

reprovaclora no ultimo anno. Não sou dos professo1·es das cadeiras vuig·armente 

chamadas "jacas''. que approvam todos os alumnos, saibam ou não saibam. ( JI ila-

1' icladc.) 

om a minha emenda, portanto. ficará o projecto redig·iclo ele maneira muito 

simpl e,;, attendendo ás necessidades dos cursos e não .pr ejudicando os alumnos. 

Aproveitando a praxe, cl vo dizre ao honrado Senador pelo Espirito Santo. 

que não posso concorda r colm os arts. 2°, 3° e 4° do seu projecto. O art. 2o estabelece 

que quem quizer defencle1· . these, no mez ele Janeiro, poderá faze l-o. Ora. a d fesa 

ele these é para dar o til ulo ele doutor; para e lia não h a mais época determinada, 
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nem della de1;ende o exercicio da J)rofissão. O medico pôde ex rcer sua profissão 

sem defesa de lhes , (]Ue conlinfia a ser feita em situação normal, independente 

elo exercicio da profissão. 

o art. 3• tambm não póLle s r acceito porque estabelece uma época de exames 

no mez de Janei ro, para os estudantes não incluidos no art. 1•. 

Os estudantes não incluidos no at t. 1• não podem fazer exame sinão no 

mez d ~ larço; não ti'm razão nem direito para que se lhes altere a situação 

normal. porque lles não são 1 rejudicados por isso; a situação delles é n seguint : 

não podem absolutam nte fazer exame em .Janeiro e sim, em ~Iarço. 

O SR. Jmw YMO MoNTEI RO: - Os alumnos das escolas part iculares poJem 

fHzer exame em Janeit·o e em ;\larço. Ficam prejudicados na primeira época. 

l!..ssa disposição já existe estabelecida pelo Conselho Superior elo Ensino. 

O 'H. ]>AuLt> DE FRONTIN: - Quanto ao art. 4°, a disposição é opposta a uma 

disposição ele J(:i mandando que o exame vestibular, nas escolas su riores se 

faça no mpz de Agosto. Mez de Agosto não é um mez ele exames, é um mez de 

cu1·so; deve ser Fever iro. 

o SH. JEJRONYMO ::llOl'TEIIt E' um t-ro typogrR.phico. 

o SR. PA LO DE FRONT!:-<: Isso perturbaria o ensino: a época para os 

exames ve ·tibulares é F ver iro e não ha t·a>.ào para que se altere o que está 

na lei, pof'que não é possivel fazer essa Alteração. 

SR. JERONY:UO 1\IONTErRO: - 'Tem-se praticado isso. 

O Sn. PAULO DE F no:-<TJ,' : - Houve uma disposição tomada pela Congregação 

da Faculdade de Medicina e que foi reyogada pelo ons lho uperior do Ensino; 

foi revogada por não estar de a· cOrclo com a lei e não ha absolutamente conve

nit:ncia. en1 fazer ·~ g·atg·os e eleclricos ". O que essa disposição visava era fazer 

galgos. 

O Sa. JERO:-<L\10 :lro~<TEIRO: - Isto foi praticado durante dous annos, 1916 

e 1917. 

O SR. PAULO DB FllOl\TIN: - :11as foi revogado, quando chegou ao conheii

mento <lo Conselho Superior do Ensino. 

São essas as considerações que tinha a fazer. Envio á :Mesa as emendas que 

formulei e como de fa to não havia encarado a situação m que fi.cam os alumnos 

dos institutos particulares, annullo a emenda obre essa questão. (Jfuito bem; 

m11ilo bem.) 

v-m á • lesa, sii.o lidas 

as seguintes emendas: 

postas em ll lscussii.o conjuntamente com o projecto 

.\o a1·t. 1.•- Depois ele .;equiparados .. substitua-se o finnl pelo seguinte: 

"os respectivos alumnos ··. 

os arts. 2• e ·1• - Supprimam-se. 

Sala das Sessões, 13 de • -ovembro d 191 - PauTo de Fronti!t. 
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O Sr. Victorino Monteiro: - S•·· Presidente, eu não posso pr t nder, 
ou me arrogar ã. pretenção de ser mais realista do que o rei. Supunha qeu defen

dia os interesses do ens ino e que era uma cousa injusta, sobretudo baseada no 

fundamento da retribuição de serviços, fazer uma promoção de exames, cousa 

para mim absolutamente nova. Mas, desde que o illustre nador pela Capital 

Federal, com a autoridade que todos nós lhe reconhecemos nestes assumptos ... 

(A 71oiarlos.) 

O Sa. PAULO DE FaoNTIN: - Muito agraclecido a V. Ex. 
O SR. VrCTOT<INO l\IONTEHRO: - ... e ainda mais com a sua integridade abso

luta de sei· um caso raro. unico, pela sua assiduidade, até os ultimos diAs elo 

anno lectivo . .. 
Q SR. PAULO DE FRONTIN: - 11ÍCO, não; ITIUS quasi O unico. 

O SR. VJCTORINO !\IoNTEIRO: - ... na reg ncia da cadeira de machlnas, como 

todos nós sabemos, é dessa opinião, não quero manter altitude radical ne~te a -
sumpto, fazendo apenas uma excepção em fayor dos alumnos que pr staram er

viços e que se sacrificararn neste n1omenlo. 

S. Ex., porém. ha de permittir q.Je, m rubono do que disse. considere que não 

me pnrec natural que se tenham inutilizado por tanto tempo esses estudantes 

a ponto ele não poderem, daqui a t res mezes, pr parar-se pa1·a fazer seus exames. 

S. Ex, é un1 exe1nplo vi·vo, é uma prova mathematica disEo. Tendo sido tam

bem victima ela hes1W11hola, e seriamente. está ahi rijo , cumprindo seus devere• 

com aquella activiclacle rara que todos lhe reconhecemos ... (rlpoiaclos . ) 

O SR. PAULO DE FROXTIN: Muito agradecido. E ainda não posso sahir á 

noite, estou prohibido. 

O SR. VrcTORrNo MONTEmo: - .. . e acaba n ste 111orr.~nto ainda de, com faci

lidade, trazer ao meu espirito a convicção. 

Entretanto, direi a S. Ex. que para fazer exames não é preciso sahir á noite. 

O SR. PAULO DE FRONTI. : - s exames da Escola Polytechnica terminam 

justamente á noite e, quando ha duas turmas, a prova escr ipta acaba quasi sem
pre tarde. 

O Ss. VICTOJU:-IO :un 'TEmo: - ras esse é um inconveniente que se rem<l· 

veria facilmenlP . 

. Sahir :1 noite conlt1rehcnde-se para ir a un1 cinetna, para ouvir uma bella 

voz ou para qualquer mistér que encante mais o espírito elo que fazer exa

m~s. (fliso.) 

Para ser logico, ,'r. Presidente, elevemos tambem isentar ele serdço, sob~e

tudo do serviço material, que pesa mais do que o intellectual, todos aquelies 

fuuccionarios publicos e operarios que foram victima<;; ela grippe. 

O SR. PAULO DE FRC>NTTN:- Posso affirmar a V. Ex. que nas administr a

çües particulares é o que se lem feito; informo ainda a V. Ex. que no Derby

Club e no lub de Engenhn.ria, onde sou director, o pessoal está quasi tódo dis

penslldo. do serviço, recPbcndo, integ-ralmente, seus honorarios. 

O SR. PlRFIR 1°r.nuJofu: -- As ddminist•·ações parti ulares tem sido TPUi[) la

lcra~otts. 



- 647-

o SR. VTCTORJNO 1\ofo)J1'EIRO : - Pois posso affirmar a S. Ex. que isso é 

un1 .a. t'XCepç:ão, porquanto na industria, no commercio, onde, posso dizer, traba· 

lha a maior parte da nossa população, todos os empreg-ados estão no exercicio 

das su'l.S funcçÕf.S, das 7 horas da manhã ás 8 da noite e mesmo até mais 

tarde . 
o SR. P"-ULO DF. F :tONTIN: - Actualmente o commercio fecha ás 5 horas 

da tarde, a pedido da Associação Commercial. 

O .SR. VICTORINO MONTEIRO: - SePá uma excepção rara; talvez os funccio

narios do Derby-Club t ivessem sido mais atacados pela virulencia• da hespa-

11 ho7a. 

O Sa. PAULO DE FRONTLN: - Infelizmente ê a verdade, até perdemos um. 

O SR. VICTORINO MONTEIRO: - Devo declarar que estou na tribuna · mais 

pelo prazer de en treter com S. Ex. uma palestra, pois que j á me confessei ven

cido e convencir1o . Não posso ser mais realista do que o rei, repito. 

1] antes c1 e deixar a tribuna devo assign_alar que neste caso não tê1n n1ais 

razão de ser os exames de segunda época, pois que todos serão promovidos. 

O SR. PAULO DE Fno;.rTrN: - Na pr imeira época prestam exames os matri

cu la dos; na segunda todos os que requer em exames. 

0 SR . VICTORINO MONTEIRO: - Agradeço muito a V. Ex. a explicação e 

mais 11rna vez tenho R dizer que fui vencido pelos arg·umcntos de S. Ex. 

O SH. PAULo DE FHO)JTlN: - Muito obri•gado. 

O Sn. VrCTOHJNO MONTELRO: - Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente: - Se não h a mais quem queira usa1· da palavra, de

claro ~ncerrada a discussão. (Pcmsa.) 

En ~errada. 

Os senhores que approvam o a rt. 1°, salvo as en1endas. que iram levan-

tar-53. ( Pansa.) 

Foi approvado. 

l·~ ' approvada a seg-u inte en1en d~: 

Accrescente-se: 

C1~ear du as épocas d€' exa1nes, en1 Dezen1bro e en1 niarço. para dar aos 

al umnos dos collegios não equiparados o mesmo direito que têm os elo Collegio 

Pedro JI, pel!l actu~tl lei n. 11 . 53 O, de 18 ele Março. 

Sa la das Sessões, 13 de Novembro ele 1918. -11-feucles ele Alrneicla. 

E' ann unciada a votaç:ão da segu inte emenda: 

Ao art. 1• : 

D~po i s de "equiparados '' "ubstitua-se o final pelo seguinte: "os respecti· 

vos a!tnnnos". 

Saht das Sessões, 13 il e Novembro ele 1918. - Paulo ele Frontin. 

O Sr. Jeron ymo M·onteiro (pela onlem): - Sr. Presidente, devo de

clarar ao Senado Qu e a emenda elo honrado Senaclot· pelo Dislricto Feclel·al sa

tisfa7. o meu p~nsamento. 

/otaçãt' 
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As restricgõe~ estabelecidas no meu projecto visavam tão súmente evitar 

c1uae:,quer incom·enientes qu e pudessem surgir. Desde, poré111, que o proprio 

clirector ele um dos instiwtos mais acreditados do no so pai:< vem estabel ec r 

unut norma mais ampla para a ·olução elo assumpto, eu me confesso perfeita

men~e ele acci\rclo eom a t>mencla ele S. E;x. (Jllt<ito bem.) 

Approvada. 

E' appi·ovacla a seguin te emen da: 

Suppr ima-se o a rt. 2°. 

Sala elas Sessões, 13 ele Novembro de 1918. - :Panlo ele F,-ontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (11ela onlem): Sr . Pre ·iclente, na votação 

elo art. 3• creio que houve um equivoco. Eu tinha proposto exactam ente a su p

pressão desse artigo pela circnmstancia de que os alumnos não atti ngidos pelo 

art. 1o t êm a sua época normal em Março. 

O SR. PRhlSroENTE: --A emenda SUPI>ressiva de V. EK. foi ao art. 2". 

O SR. PAULO QE FRO~'TIN: -- Houve uma con fusão. A em nela C>ra referenü• 

ao art. 3°. 

O SH. PmoSJD&KTE: ·- V . JCx. fica com o dil·eito ele reclificar o eng-ano na 

ter·c~ira discussão. _\. Meca não pOde n1odificar o voto do Senado. 

E' approvada a seguinte emenda: 

Suppritna-sc o a rt. 4°. 

Sala elas Sossües, 13 de 'ovembro ele 1918. - Pcmlo de Fronti11. 

O Sr. Jeronymo Monte iro (21ela orrle111) - Sr. Presidente, peço v·J

riJ'icaçi-'lc ela votação. 

O S r. Presidente : - Os senho 1·es qne votaram '' favo•· ela em nda qu~i .. 

ram ievantar-se e conservar-se ele pé, para serem contados os seu s votos. 

(Pn>tsct.) 

VotarAm a favor àa Pmencla 22 S•·s . Senadores. Queintm 1 vantar-se os s~-

nhorcs que votaram contra a emenda . (Pft1tsa . ) 

Vutar::tm contra a emenda sois S1·s. Senadores; total , 28. 

i'ào h avf'nclo num~ro no r ecinto. vou mandar J>rocecler á chamAda. 

Procedendo- P á chamada verifica-se a ausencia elos Srs. Benjamin B:lr-

t·oso, João Lyra e José Bezl'rra (3). 

O Sn. PRl~SlD!ilNTE: - Responderam á chamada apena · 30 S1·s. Senadot·es. 

N:,o h a numero; fic::t ad iada a votacão. 

SESSÃO nE H Dfo: KOYWi\Il3RO 

Continuaçii.o ela votação, em 2" discussão, elo projecto elo Senado n. 38, de 

1918, tleclarando promovidos .~o anno ou sél'ie immec1iatamentl' superior áquc;ll•' 

em que se achaJ' I'm matriculados nas Bscolas ou Faculd acll's ol"ficiaes e no Col-
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1egio Pedro n e b(,m assi:n nos estabelecimentos de ensino a esses equiparados 

os alumnos que tiYerem nas proYas oraas ou escriptas de Junho e Agosto (ar

tigos 3 7 e 103 elo Rog·. l 1. 530, ele 18 ele Janeiro ele 1~1 5) mêclias que lhes permit

tan1 itl"~Prova~ão e dando nutras providencias. 

J·: · annunciada a votação da seguinte emenda: 

Ao art. 4" - Sttr,:prima - ~e. 

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 1918. -Paulo ele Fl'o?ttin. 

O Sr, Jeronymo Monteiro (pela ordem): - Sr. Presidente, já recla

mei, hontem, contra. alguns erros de hnpressão, ctue existern neste artigo. Ern 
1ugar rJe 11 A.;;osto ·· deve-se dizer ':Març;o". 

O Sr. Presid ente: -A Mesa procedeu á l,>itura de accõt·do com o im

prçsso . A recti fi cação pedida por Y. Ex. consta r á ela acta. (Pa usct . ) 

0s senhores que approvam a emenila suppressiva ao art. 4• queiram le,•an· 

Lar-se. r Pa11sa. ) 

Approvaram a em0nda suppt·essiva 18 Srs. 'enaclores. 

Queiram levantar-se os sen110res que YOtaram contra. (Pausa.) 

v-ot!tram contra a emenda 13 Srs. Senadores . 

:\ 0menda foi aJ~nt-ovacla . 

São a pproYado~ os arts.. 5° e 6•. 

SESS_;i .. Q DE 16 DE XOYl'l~IBRO 

~" tlir<ou~são àv proj~cto do Senado n. 38, dP 191 , declarando promo,·ldos 

"" anno :>11 série ill1mcàlatamente s.up0riúr áquelle em que se acharem matricula

dos nas .Escolas ou Faculdades officiae:s e no Collegio Pedro II e bem :.csil'l 

nos estabelecimentos de Pnsino a esses el)uiparados os alumno que tiYerem 

r. as prova~ c•racs ou escript:ts de .Junl1o e Ag>.<to (arts. 37 e lf;; cb Reg. 11. 5~0. 

de 18 ele Janeiro ele 1 915) médias que lhes permittam ap-provação e dando ou

tras proYidenciRs. 

O Sr. Jeronymo Monteiro : - Sr. Presidente. pedi a palavra apenas 

para mandar r, 1\resa uma emenda ao aTt. l• do projecto. 

Em seguida mandarei outras aos outros artigos, â medida que fot·em dis-

cutidos. 

','em á iesa, ê lida. apoiada e posta em discussão a seguinte emend:1 · 

Substitua-se o n.rt. 1• pelo seguinte: 

Art. 1. • Os alumnoB elas Escolas ou Faculdades officiaes ele ensino supe

rior, inclusive as militares ,. de Agricultura, elos Collegios Militares e Pedro TI 

e b~n• assim nos institutos ele ensino. equiparados, ficam promovidos ao anno 

itnr.Jediatamsnte superior no em que e::itiverem matr iculados, considerando in-

3• discussão 
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existentce quaesquc1· exames do 11resente anno lectivo desde uutubro ;,té est!'l 

data. 

Sala da· Sc,;sõe~. 16 dP Novembro de 191 . - Jcronymo Jlontei?·o . - Pn·t:.: 

Fe>Teira. - Benjamin BmToso. 

O Sr. Vic torino Monteiro: - Sr. Presidente. já defini a minh;~ [J<.•sir;1•J 

neste assumpto. depois do discurso do illustre Senador pela Capital FederaL 

umte e direrto•· tla E5cola Polytechnica. 

:."J"acla mais Unha a dizer nem a fazer senão acoJ"!'W2ilbal-o n::. votJ.r,tio. ap

provan•1o o p1·ojecto. i\lla , Sr. Presid nte, como gosto de ser justo E: como não 

t nho a menot· dttYida em modificar o meu procedimento e os meus actos, S' por

ventura pratico, Eeln querer, uma injustiça, como entendo que ennobrece e eleva 

recti(icando o meu pensamento. reparando uma injustiça e reconhecendo a im

proc rlencia de qualquer um:-t proposição que tenha formulado e ttue não seja 

justa, vPnho corresponder ao appello que me foi feito em nm telegramma que 

recJbi do Dr. Vergueiro Steiclel, cujo original me esqueci, mas que foi hoje pu

blicado pelo Jol'llctl do Comme1·cio. 

Eis o tcJeg-ramn1a; 

''Exnt. Sr. Sênador Victorino ~fonteiro Julgo meu cle\·er, na qua-

!idade LIP Presicl ntP ela Liga 1 acionalista, composta principalmente de 

~sluclant!'s rla Faculdade de Direito. Medicina . Escola Polytechriica ele São 

Paulo, pedir rectificac;ão do di curso de V. Ex .. quanto a servic;o~ 1 res

tado por esses esturbntes durant a epidemia nesta cidade. 

Não era poso i vel ex igir elos esluclan tes elas tres escolas maio•· dedi

cação e altruismo. _., Liga Nacionalista fundou e mantém tre · ho~pit,tes 

com 230 Jeitos, dous ·postos de soecor..-os meclicos, que attencleram a 7.173 

doentes a domicilio. Registrei actos ele verdadeiro h roismo, que me or

gulho ele estar â. frente de estu dantes que honram a sua classe. a sua 

patri:l. cl<' uma fôrma commovedora. Estudantes ele S. Paulo nfw preci

zam ele approvação por promoção." 

Vejo, portanto, Sr. Presidente, que os· reparos qu e fiz quando se tliscutio 

esse p•·ojecto Unham a sua razão ele ser . Elm primeiro lugar, porque ficou pa· 

tente a todo o paiz que os estu dantes que prestaram servi~os e que mereceram 

applausos ele todos não foram sómente os de uma determinada academia, ma.; 

os ele todas as escolas supel'iores de S. Paulo, os quaes procederam com a maior 

abn~;;-.lçfto e generosidade. 

Dahi se infere, Sr. Presidente. que agora somos informados de um facto 

que i;;·•oravamos e que tinham procedencia os reparos que tive occa ião de fa

zer a respeito elo projecto. 

O tele~r,.mma cl·irigiclo pelo illustr Dr. Vergu eiro Steiclel, termina dizendo 

que Od r·studanl s ele S. Paulo não precizam ele approvação por promoção. 
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Ainda Unharn razão de ser as ponderações r elativas ao projecto, opinando 

pelo adiamento dos exames por prazo que fosse julg-ado conven iente. 

O proprio professor, autoridade na ma teria, é da mesma opinião. 

O Sr<. J ERONYMO MONTEmo: - Essa opinião do professor estã em desaccõrdo 

com a opinião do Dr. Mig-u el Couto e de outras summidades m edicas. 

O SR. VICTOHINO MONTEIRO: - Não estou di scutindo nem impug-nando o pro-

j ecto 

S. Ex. - perdõe-me que lhe d iga - está procedendo como verdadeiro ca

loiro que é nest:. Casa. 

O SR . JreRONYMO MoNTEmo: Muito obrigado. 

0 SR. 'llC::TORlNO MONTFHRO : E' uma jus ti a que lhe faço. 

Ha poucos dias, não havendo numero na Casa, par·a votaçi'tO do projecto 

de S. l<Jx. , qu e me>rece todos os applausos, S. Ex. pedio veriCicação de vota

ção . .. 

O Srt .. J'"~ONYMO ::1-IONTF:JRO : - V. Ex . não co nhece as razões que eu tinha 

pat··a iss0. 

O SR . VJCTORI NO i\IIONTBIHO: - Essas razões não podem ser fundadas e o 

caso e que ficou adiada a discussão e perdemos tempo, porque V. Ex. não pro

cedeu de accôrdo co1n a convenie nc ia, con1 os proprios interesses do que e ra seu 

intuito, visto como a emenda do honrado Senador pelo Districto F ederal fõr:l 

c,ppr ovada: . Ag-ora eu, que não sou contrario ao projecto, estou dando até uma 

prova ele que procedo nobremente; estou r eparando o e rro em que es tive e ape

nas rno~~ i ficando algumas cansiclerações que já fiz para render hotnenagem ao~ 

estudar.t~s. que procederan1 tão, abnegadarnente, como se cl Jnonstra das proprias 

palavra:; do i! lustre Director de Saude Publica. 

De resto, eu nada tenho com isso; venh o dar m eu Yolo ao projeclo e jus

til'icllr minhas considerações, proceden do com nobreza. 

Portanto, Sr . Presidente, eu não venho, co1no já declarei da prirneira vez, 

contrariar o projecto; venho, ao contrat..,io, approval-o, convencido pelos argu

mentos ão ilh rstre Sena<lor pelo Districto F ed eral que, no assu mpto, tem .•a·andc 

respoa~s.bil idarlc e grande autoridade por ser o director de uma Faculdade su

per·ior e um lente de reconhecida integ-ridade. 

Bm todo o caso, faço empenho em declarar que esse debate foi util porque 

com 21Ie ficamos todos sab ndo do procedimento dos estudantes de todas a:; es

colas clt: S. Paulo . .. 

O SR. BUE:-IO DE l AlVA : - E de Minas Geraes. 

O SR. VrCTOHTNO l\I[ONTF.IRO: - E de Minas Gerae tamb m. Para que abrir 

execpçt'ies? 

Creio que os studantes rla apitai Federal, não sóm rrle oR que pertencem 

á Liga ... Tacionalista, nu1s, todos os dPmais, procederarn ela n1esn1a maneira. Eu 

tomei a palavr a unicamente para ju·stil'icar os reparos nue fiz; mostrei que elles 

tinham procedencia e tanto assim é que ag-ora se sabe que os academicos dr. 

s. Palll o nrLo preoizan1 ela approvação por pronloção. 

Reciificando esta parte, eu peço d sculpa ao honrado Senador pelo .E:~plrito 
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santo se por acaso toqn~i sua epiderme. Não Live a menor intencãv; apenas quiz 

constatar r1ue s. Ex. quando li ver interesse em um assumpto qualquer, deve, 

e1n ~rimE:iJ~o lugar, estudar o catnpo em que estabelecer a luta e Yerificar se o . .; 

que <·stão fazendo con«idera.ções são ou não contrarios a seu ponto de vista. O 

que eu uu~ro é apenas conconer para a appt·oyação do proj(:c to desde que es

tou convencido de que ell e merec~ o voto do Senado, em vista das considerações 

aqui apresenta das. 

O Sr. Paui·O d e F rontin : - Sr. Prosidente. n SE>n:tdo approvou a emt'n

da que formulei ao projecto apresentado pelo honrado Senador pelo Espirito 

Santo: mas un1 estudo 1nais nlinucioso levou-nos a verificar que essa disposi

ção tincla não abr !l.n;:;-e todos os casos. Não s6 a Escola Militar, os Coll eg-iv 

iVfilitares, a Escola Narion~l de Bellas-Artes. o Instituto :0/acional de Musica e, 

finalm~nte, as escolas j fl sujeitas á fiscalização do Gov rno para obterem equi

paração e ondl' os ex'lmP.~ se deYem realiz:1r em presença do fiscal, de\' m. de 

accõrdo com a m cliàa adoptada. que representa a corrente dominante na maio

ri a do SE>nado, St'r inC'Iuidas na mesma disposição . Por outro lado ha tambem 

nec~ssiclade de encarar o problema relativo aos exames vestibulares. 

PMl~ acontecer quP mais de um nlumno niio consig·a prestar os ultimos pre

paratori;> , devido ao s~u estado de saude, P, neste caso, não poderú. se subm tter 

ao· exames vtJe.tibularPs. ficando dependendo apenas el e uma ou duas materia~. 

que jâ !'Studou e Ci'tE' ,,s condições anormaes vieram •perturbar a realizac;ão dos 

exan1es. 

E' nece a rio nn1a Pt'O\ idcncia que corrija sses incony nientes. Essa p-ro

videncia pRrece-tnP que de\·e Sé pern1ittit· que enl Nia1~ço do proxi1no anno e cnt 

Março de 1920, ouando pre~tarem o exame v~stibulat· possnm tambem fazer o 

prin1eiro ar. no. 

O :tlumno que não liver pocliclo completar os seus p•·eparatoPios poderá fa-

7.er e~tudo da. nnterias que lhe falta e, ao mesmo tempo, seguir o curso elo 

primeiro anno e vresU1r exitme . Assim não haverá perda de tempo. 

:-<estas condições suhmello á consideração elo S nado como substituti,·o dv 

art . l ", que foi appro ,·aclo. o segu inte: 

"Ao arl. l.r. - Ftcam pro1novidos. independente de exames. ao a nno ou sé

ri e immediatamentP SU!lerior ú.quell e em que se acharem matriculados na e co

la ou F:tculdads officiaes, ele quaesquPr ministerio , nas escolas militares clP. 

mar e tert·a, na Escol:::. Nacional de Bellas-Artes, no Instituto Nacional de l\Iu

s ica, no CoiJeg'io Pedro JT e nos olle!':-ios militares e b , m assim nos estabeleci

mento . .; de ensino a cs~Ps equiparados ou já sujeitos á fi calização, os respecti

vos alurnnos. consic1erando inexistentPs quae quer Pxames prestados ele Ou tubro 

em diaõlte." 

Esta ultima ilisposição é necessaria porqu e póde haver al,~:õ.tm cl sses colle

gios que já tenharn rC'~lizaclo provas prelitninares. não direi e1n Outubro. ma.s 

agora L\nl NovPml>ro. 
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"Paragrapho unico. A mf>Sma dispo ição é applica,·el aos alumnos 

matriculados condicionalmente em um anno. por dependerem de uma ma

\el ia do anno anterior." 

2-\a organização elo ensino ha o seguinte: quen1 fica dependente de uma !na

teria, :>óde matricular-se no anno seguinte, pôde frequentar todos os trabalhos d~ 

gabint:le, de exercicios pratico~, etc . Pa:rece-me, pois, justa a disposição e qu. 

seja applicacla aos a lumnos nestas condições. 

Dir-se-ha: f um excesso de ben ,·o lencia. 

diz o projecto. (A poiodos . ) 

las é· exactamente isto o que 

Quanto ao 1rti1,\0 adclitivo é a disposição a que me referi ha pouco: 

"Artigo additivo. Em Março de 1919 e ele 1920 s rá permitliclo aos 

aiLinlnos approvados no exfUlle vestibular pt·esl;._r~m exame do primeiro annn 

·ta me. ma ~poca. ,. 

Fit•almente. insisto pela supDr·essão do art. 3", onde hayia um equiYoco que 

o Sr. Presidente disse-me só poder ser corri;, ido na terceira discus ão . 

Or·a, os estudantes não matriculados só têm exame m Março, por conse

guinte, não ha razão de ser e~se artigo. 

Quanto ao qne d iz respeito á emenda formulada pelo honrado Senador p lo 

i\[aranh:io, relativamente aos collegios não equipar·aclos, e já approvacla em se

gundn. (liscussão, vem resolver per[ei tamente a questão. 

São estas. Sr . Pre i dente, as emendas que tenho a honra ele submetter ;, 

con ideração do Senado. (.lfr<ilo bem; 11111ito bem.) 

Y~n1 ti 1\IesH., são lida , apoiadas e postas ·e1n discus ão. as sPguinle. cn1en-

das: 

_\o art. 1. 0 ~ub titua-se pelo seguinte: 

. ..\r L. !. (, Fic::un pronlOYidos, independente de exan1es. ao anno ou séri im

medratam<?nte super ior iíquelle em que se acharem matriculados nas escolas ou 

l<'aculàades officiaes ele auaesquer minister ios. nas escolas militares de mar e 

terra, na Escola. de Bellas-Ar tes. no Instituto Nacional d·2 1\fu ica, no Collegio P<!

dro li E' nos colleg-ios milita r·es, e, bem assim, nos estabelecimentos de ensino a 

E-sses equiparados ou jfl sujeitos á fiscalização os r·espectivos alumnos. consi

de rando inexistentes quaesquer exames prestados de Outubro em diante . 

Parn.g rapho uni co. A mesma disposição ê applicavel aos alumnos matri

culado· condicionalmente em um anno, por dependerem de uma materia do anno 

anterior. 

Ao art. 3. 0 Supprirna-se. 

At·tigo a<lditi vo . Em ll farço de 1919 e de 1920 set·á permittido aos alumnos 

'•PPro,·aeo no exame vestibular prestarem exame do 1° anno na mesma época. 

Rio. 16 de Novembro de J91 - Paulo ele Frontin . 

\'t:>nl á :\I esa, f' lida, apoiada e posta em di cussão a s g,linte <O'mcndct: 
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.Accr·~.?:-:cente-3 após o art. 1° 1 o seguinte: 
Art. 2. o São considerados apJ}ravados nas materias para as quae· requere

ram exames na época normal, os alumnos de estabelecimento pa1·ticular não equi 

paraclo 110 Collegio Pedro Jl e ao qual haja sido concedida commissão d · exa

minadore . -- Jm·onym.o ilfoutch·o. - p;,·es Fe1'rei1·a. 

Vem á Mesa, é li ela. apoiada e posta em discussão a se~uinte em('nda: 

.Accre cente-se ond convier: 
Art. Fica dispensado dos exam s vestibulares o alumno que h ou \'·'r ter-

mina-lo o curso de preparato1·ios até 31 de ?-farço de 1919. Jcrouylllo Jion-

teiro. - p;,·c8 Fen·eira. 

\ 'em á MPsa, é lid:1., apoiada 

Accrescente-se onde convier : 

posta en1 discussão, a se:;uinte emenda: 

Art. Ao alumno que houver terminado o curso de preparato1·ios até 2 

d Feve1·eiro de 1919 é facultado prestar exame das materias do primeiro an>1o 

das escolas ou Faculdade~ officiaes, de que trata o art. 1° desta lei. até :n <J.o 

Dezembrc de 1919. - p;,·es FC'1Tei1·a. Be!ljamin Bcn..-oso. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Presic'fnte, sou obril'ado ·c iJ·"li:· a 

palavra para oppõr-me a algumas das emendas que acabam de ser lidas. 

A omenda qu manda supprimir o exame vestibular na hJscola Polyt?chni 

ca. sendo approvada. resultaria em um verdadeiro absurdo. O exame ,·estibular 

na Escola Polyt chnica a1.J1·ange urna parte, que não é absolutamPnte materia 

de exames preparatorios. O desenvolvimento. quer da a ri thrnetica, quer. espe

cialmente, da algr--bra, quer dP. geometria. quer da trigonometr·ia. não é feito no 

curso pr pa1·atorio que faz parte do prog-ramma do exame vestibular. A sup

pressão do exame vestibular faria com que os alurnnos não entrassem prepara

elos para a escola, o que seria um ;c\rande mal. porqu o alumno que sP matri

cu lasse no J)l'imeiro anno não possuiri a capacidade para acompanhar o curso 

desse anno. 

O 'H. SOARES DOS SANTOS: - E' o mal de todo o projPcto. que Y. Ex. jus

ti fic:1 como excesso de benevolencia. 

O SR. PAULO DE Fr.e>NTIN: - P~nso que a dispen a do exame ve tibular é 

causa <hfferente .la. dispensa do exame de preparatorios . 

.Por outra "menda lirla. verifico que se permitte o exame das materias do 

prirnei1·o anno da E. cola~ ou Faculdades officiaes até 31 ele Dezemhi'O de 1919. 

A vantagem da medidas tle benevolencia que e tamos discutindo. é a Je 

não r.·e1·turbar a r egularidade dos cu1·sos a partir do anno seguinte áquell•~ em 

(Jue os alurnnos estão presentemente. Se vamos estabelecer época diveroa. a so 

IHGão Rf.'rá a de adiai-a para .Junho ou J\'[aio do anno que vem. 

Entretanto. o objf.'cti \'O que se teve em vista foi a de deixar bem clar r1ue 

o proximo anno lectivo seja iniciado normalmente. 

( • l :\'ão fo1 r evisto pPlo orador. 
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r\ etnenda, estabelf'cen,io ess exan1e fóra da época propria. determina a 

perturbação a que n1e ac.1bo de referir. 

Eram estns as ob e•·;·ações qu julguei de meu den•r fazer. (Muito bem: 

111uita bem.) 

Adiada a vota~ão. 

Sli:SSÃO DE 18 OE KOVEMB~O 

\"otação, em 3• discussão, do projecto do Senado n. 38. de 1918, declarando 

promovidos ao anno ou série immediatamente superior áqLlelle em que se acha

rem matriculados nas Escolas ou Faculdades officiaes e no Co llegio Pedro li e 

bem assim nos es tabelecirn .. ntos de ensino a esses equiparados os alurnnos que 

tiverem nas provas o•·aes ou escriptas de Junho e Agosto (arts. 37 e 103 do 

Reg. 11.530. d~ 18 do Jan iro de 1915) médias que lhes permittam approvação 

e dando outras pro •idencias. 

E' annunciada a votação da !:eguinte emenda: 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: 

Art. 1.• 03 a lnmnos das Escolas ou Faculdades officiaes do ensino supe

rior, inclt•sive as militO.l'ES e de Agricultura, dos ollegios Militares e Pedro li 

e hem assim dos institutos de ens ino, equipasados, ficam promovidos ao anno 

immetlialamente superior ao em que estiverem matriculados, considerando in

existentes quaesquer examt'S do presente anno lectiYo desde Outubro até esta 

.lata. 

Sala das Sessões, 16 r1e Novembro de 1D18 . . - JCJ'011YiliO Jlollteiro. - Pi

·re Ji'~... .. ,TCi?·a. - Be11janlin Ba>Toso. 

O Sr. Paul•o de Frontin (J: e/(t O]'(!cn·): - .:>r. Presidente, ac•e•lit:tntlc• 

que o ~ubstitutivo apresentado por mim é mais geral, solicito do Senado prefe

rencia !)ara sua vota(]ão. 

Commltado, o Senado. concede a preferencia. 

B' approvada a seguinte emenda: 

Ao art. 1 . o \)uhstitua-se pelo seguinte : 

Art. 1. ° Ficam promovidos, independente de exames, ao anno ou série im

mediatamente superior áquelle em que se achar em matriculados nas escolas ou 

FaculGades officiaes de quaesquer ministerios, nas escolas militares de mar e 

terra, na Escola Nacional de Bellas-Artes, no Instituto Nacional de 1\iusica, no 

Collegic P~dro JI e nos collegios militares, e bem assim nos estabelecimentos de 

ensino a esses equiparados ou já sujeitos á fiscalização os respectivos alurnnos, 

considerstndo inexistentes quaesquer exames prestados de Outubro em diante. 

Paragrapho unico. A mesma disposição é applicavel aos alumnos matri

culados condicionalmente em, um anno, por dependm•em de uma materia do ann':l 

anteric>r. 

Vot<1ção 
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O Sr. Presidente: - Fic_l pr<"j1tdica cla a emenda elo Sr. Jeronymo )liln

tei ,~o n.o m eSJn o artigo. 

tião approvadas as seguintes emendas: 

.-\o a t·L 3. o Supprima-~e. 

_ r ligo a clclitivo . Em "Tarço el e 1919 e d' 1920 será permiltido aos alumnos 

approvados no exa.Jn e vestibular prestarern exarne elo 1° anno na n1esn1a época . 

• -\ ct'l'escentc-se após o al't. 1• o seguinte : 

Art . 2. o São co11 ·i derados approv~dos nas ma ter i as para as quaes t·cqu a

r eram xames na época not·mal os a l umnos de estabelecimento particular não 

N JUiparado ao Collegio J edro li e ao qual haja sido concedida commi"são de 

exan1inadores. - Je1"0IL1tmo .t.l'fonteiro. - Pi·re.s F e,-re irn. 

E' :nmundocla a votação da seg-uinte m enda : 

Accrescente-se onde convier: 

Al't. Ao alumno qu e hom·er terminado o cu t·so de preparatori os até 2 Ll e 

Feveretro de 1919 é facultado prestar exam das materias do primeiro ann das 

esco las ou Facu l dades officiaes de que tr·ata o art. 1° desta l ei , até 31 ele De

zembro de 191 ~. - Ph·cs J.'cneh·a. - 13 enjcwtin Bc11~·o o. 

O Sr. J e ro nym o Monteiro (p l<t onlem): - 'Sr. Pl'esidente. :·,,; "!IJrc 
esta em enda qu e eu fiz uma r eclamação quando se àiscu tlo a acta. 

EHta emenda não leva a nlitlha assignatura; entretanto u tambe1n a sub

screv i . 
l~i >< essa t·eclamação ape nas por devet· de l ealdade; mas agora peço a V. Ex . 

que consulte ft Casa sobre se consente na sua ret il·ada, u1n a vez qu e o assun1-

pto ele ')uc ella trata foi r esolvido por outra emenda j á approvacla. 

O SH . PtRES FERREIRA: - Então está prejudicada. Não preciza cl ·' ser re

tirada. 

O St<. PR"smr,:<TE: - Eu não pos o acceitar o requePi mento de r etirada el e 

V . Ex . , pcrqu c. :L E'm an cla 6 elos Srs. Pires F errei t·a e B en j ami n Bar roso. 

O Sn. JreeoNYMO :'vfON 'l'F.lHO: - Eu tan1hen1 a subscrevi . Jâ r eclam ei na 

a c ta. 

O Sr. Pires Fe rreira ( pelet o1'clem): - St· . Pres idente. parece-m~ qu e a 

ernE'ncla ficou p1 ~jucli cada com a approvação ela em enda à o Sr. Senaclot· Paulo 

ele Frunlin. 

O S~<. PAL'LO DE FRONTr N : - Uma se r fere a M arco e ou tra a D ezembro. 

N ão ô hem a n1 es1na cou a. Seria n1a is pratico que V. Ex. requ eresse a re tiracla 

da emenda. 

O S11. Plllcs F ERREIRA: - Consulto á M esa n es te r es1 e i to. A emenda ap

provacla cogita rlo assumpto . 

O ·r. Presid ent e : - Observo ao nobre SP.na àot· que a emen da C'IU e foi 

a ppro,·ncla não cogita à a m sma hypothese. 
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O Sr. Paul•o de Front in !pela onlc111): --Sr. Presidente. a ementla que 

eu .:t.l.Jresen te i e que o Senado approvou refere-se ao caso de t1Ue trata a emend,l 

cuja retJracla foi solicitada pelo nobre Senador pelo Espírito Santo. S6mente os 

term.:>s não são os mesmos; as soluções dadas di[[erem um pouco. Parece-me, 

portanto, preff'rlvel que em lugar de ser prejudicada seja ella ri!tirada ou re

jeitada, caso não possa ser r e tirada. 

O SR. PnESJDElNT": - Continúo a observar que a emenda não está prejudi

cada pelas emenda~ que foram approvadas. A emenda do nobre Senador refe

,·e-se ;.~.o alumno que houver terminado o curso de prepara to rios até 2 de F e. 

vereiro de 1919. As outras emendas não cogitam absolutamente dessa hypothe

se. A t!mencla nüo está, portanto, prejudicada. 

O Sr. Pires Ferreira (pe /.a onlcJJL):- Sr. Presidente, as oxplicaçõ~s ela

elas pe)o illustJ·e Senador pelo Distrieto F dera!, director. e professor notayel da 

Escola Polytechnica, determinam-me a requere•· a retirada ela emenc1a, afim de 

não p~rlurbar a boa marcha do ensino. 

O Sr. João Luiz A!ves (IJCICL or<iem): - Sr . l'residEnte, pecU a palan~L 

apenas para indag·ar de ' '. Ex . se essa etnenda já foi votada em ::!n discussão 
ou se fo·i apresentada agora. 

O Sr. Presidente :- Ell:J. foi apresentada agora. 
E;' approvado o J~equer imen lo do r. Senador Pires FetTeira sobre a reti-

rada da emen da. 

EJ" approYacl:l. R seguinte en1enda: 

Accrescente-se ,onde convier: 

Art. Fira dispensado elos exames ve tibulares o alumno que hOU\' r ter-

minadu o cu rso el e prt>paratorios até 31 de i\[arço ele 1919. - .Jc•·onymo Jfoll

tei?·o. -- Pires Ji'f'1Tei·ra. 

O Sr. Pre sidente: - Os senhores que approvam o projecto a im emen· 

dado, em 3" discussão, que iram levantar-se. ( PCLI'SCI.) 

Fo1 approvaclo e vai á Commissüo de Reclac{:1io. 

O Sr. Soares d o s Santos ( peln onlelit) : - Sr. Presidente. pedi a pa

lavra para em·i'1r :'i ;vresa a minha declaração de voto. 

Vem á .:\lesa e ê lida a seguinte clerlaração: 

Declaro ter voütclo contra o projecto elo Senado n. 3 . cl~ 191 . que <liS

pensa os exames finaos e considera approvaclos para o fim de serem matricula

dos no an no ,.,u sf'l'ie immediatamente supe1·ior os alumnos das escolas superio

r·es ela R<3Publica. os elo Coll.,gio Pedro Il e os dos demais estabel ~cimentos equi

parados. por jul~ar que a. reft>rida proposição nüo rep1·esenta um beneficio para a 

instruü<::ão. pont-ndo. pelo contrario. trnz r consequencias perturbadoras, porque 

fere a :.'utonomia das con~re:e:ações do~ in~titutos ele Pnsino, unicas que tê1n com-
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pete 1cia legal para propõr e realizar taes promoções, tendo em vista o mereci

ment" '~tellectual dos respectivos alumnos. 

Estou tambem com·encido de que a provid ~ncia adoptada pelo Senado ·em 

24 discttS'são, corno me.:lida de extrema benevoJencia que é, não constitue un1a 

soluçJo sat!sfactoria e isto se deduz pelas emendas que já foram apr esentadas, 

todas ellas visando estender idcntico fa\·or para as novas categorias de est..:

dantes, que não foram contemplados na primitiva proposição; de so~te que o 

projecto visa não só beneficiar os alumnos que estiveram doentes como tam· 

bem ::>S que não estiveram, sendo d-a notar que estes constituem a grande maio

ria para o~ quaes não foi estabelecida nenhuma restricção e que ficarão conside · 

rados na situaÇ!ào prh'ileg·iada de pron1ovidos, sen1 a inter\·enção necessaria dos 

respectivos professores . 

l'or estes motivos votei contra o projecto e contra todas as emendas que 

ao mes1.10 foram aprcs"ntadas. 

Sala das Sessões, 1 ele :'\ovembro de 1918. - Socu·es elos Santos. 

O Sr. Pires Ferreira (pela o1·dcm):- Sr. Presidente, requeiro a Y . Ex. 

que consulte ao Senado se concede urgencia para a discussão da redacção final 

deste projecto. afim de que e! la seja immediatamente discutida e votada. 

E' concediJa a urgenciat. 

Redacçüo final do projccto do Scnaclo n. 38 . ele 1918, clccla,·a>I(Zo zn·ornovidos ao 

anno ou série 1-J,uHt'llialamcnte saiJcrim· áquclle em que estivcren~ ?nat:riclLla

cZos todos os alllm•>os das escolas supcl'ioJ·es ou Fnculdacles of!iciaes, col!e

g,os Pec71'o li e milztm·es c bem assim nos estabelecimentos r/c cnsillo equi-

1llLl'lldos ou snjeitos rí fi>cctli~açcio 

ú Con~r sgo :-<aclnnal decr eta: 

Art. 1.° Ficam promovidos, independente de exames, ao anno ou série im

mediatamente superior áquelle em que se acharem matriculados nas escolas ou 

Facu!Uades f1fficia Ps ele quaesquer ministerios, nas escolas militares de mar e 

terra, na Escola X:wional de Bellas-Artes, no Instituto Xacional de Musica, no 

Collegio Pedro II e no~ collegios militares. e, bem assim, nos estabelecimentos de 

ensino a esses equiparado~ ou já sujeitos á fiscalização os respectivos alumnos, 

considerando inexistent~s quaesquer exames prestados de Outubro em diante até 

esta data. 

Paral!rapho unico. A mesma disposição é applicav I aos alumnos matricula

dos coatlicionalmente em um anno, por d«.>pendcrem de uma materia do anno an

terior. 

Art. 2. • Fica.m creada.s duas épocas de exames em Dezembro e em Março 

para dar aos alumnos dos collegios não equ iparados o mesmo direito que têm os 

do Collegio Pedro II pela actual lei n. 11.530. de 1 de :\farço. 



- 659"-

Art. 3. 0 Em Março éle 1919 e de 1920 será permittido aos alumnos approva

dos no exame vestibular prestarem ('xame do 1° anno da mesma êpoca. 

Art. 4. o São considet·ados approvados nas ma terias para as quaes r equere

ram exames na êpoca normal os alumnos de estabelecimento particular não 

equiparado ao Collegio Pedro II e ao qual haja sido concedida commissão de exa

minadores. 

Ar~. 5 . • Fica dispensaélo dos exames vestibulares o alumno que houver ter

minado u curso de pre.paratorios a tê 31 de Março ele 1919. 

Art. 6. 0 As presentes promoções não isentam os alumnos do pagamento das 

taxas de matricula de frequencia e de exame, nos termos do decreto n. 11.530, 

citaélo. 
Art. 7. o Ficam 1·evogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões , 18 de Novembro de 1918. - J e1·onymo 1l'Iontei1·o. -

Abdias Neves. 

O Sr. Presidente: -· O projecto Vf\i ser J'emettido á Camara dos Depu

tados . 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

; . I 
SESSÃO DE 23 DE OVEMBRO DE 1918 

Dccla>'<t promovidos ao a.!lno 01t sé•·ie lmmecz.iatmne11te S1<pc•·ior áquelle em Qlte 

estl've•·em mat•·icn!ados todos os a:umnos das escolc<s supel'ioTes ou Faculda

des ojjiciaes, collegios Pec!To li e milita•·es e bem assim nos estabelecimen

::Os de ensino eqnipm·ados Olt sujeitos á f iscali·ação; com tm•·ecer e substi

tutílio ela Commissão de Instnwção P1tblica e emenda <lo S1·. Ratt! Alves 

(Do Senado) 

O ;)rojectu ora submettido ao estudo da Commissão de Instruc;:ão Publica Parecer da Com, 
de veiO do Senado d:t Repuhlica, onde teve marcha celere e mereceu a approvação 

quasi unanime dos honrados Srs. Senadores. 
Ceno, não é possível encontrar para apoiai-o razões que entendam com a 

melho:·. rl ou os altos interesses da educação nacional. 

Ao contrario. elle se justifica simplesmente como medida de excepção, im

posta por circumst::tncias tambem excepc!onaes, visando, confot·me accentuou da 

tribuna o illustre Senador que foi o seu autor: evitar qué muitos estudantes das 

diversas escolas attingidos pela epidemia que ainda nos afflige, combalido no 

seu organismo, se entreguem a trabalhos forçados para recapitular a materia que 

estudaram clurahte o anno para se sujeitarem aós exames flnaes. 

Quanto ao ensino propriamente dito poder-se-hia diztlr, como se disse, que 

o proJecto. em face da situação de desorganização em que se encontram agora 

os diversos institutos escoln.rcs por motivo da molestia que a tantos alumnos e 

prof s~ores a tting io. situac:ão que certamente levaria o Congresso a crear épocas 

extJraot'd tnarias de exame~ no proximo anno, evita a perturbação <tue de tal pro

videnc;a decorreria para os trabalhos escolares do proxlmo anno lectivo. 

Ferum esta e\·icl entemente as 'l'azões que levaram o Se'naclo F ederal a ad

o-pta.r medidas que de outra ffirma não poderiam ter justificação conveniente e 
satisiacto ria. 

lnstr. Publi1 
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Cumpre accentuar que a opinião geral do paiz, a com~çar pela de um gran

de numero de professores, conforme a imprensa tem divulgado, é favoravel em 

suas linhas geraes ás provicl ncias contidas no projecto, providencias que, em 

ultima analyse, se reduzem á promoção, illdepenclentemente de exames, dos estu

dantes dos diversos estabelecimentos de ensino do paiz. 

A' Commissão de Instrucção Publica se affiguram procedentes as razões que 

deterntinaram a attitude do Senado da Repliblica ao acolher o projecto de lei, 

ora e~tudado, motivo pelo qual é de parecer (Jue seja elle approvado pela Camara 

dos Deputado com as varias modificações que propõe e que têm por fim dar 

mais harmonia e clareza [.s varias disposições que o formam e corrigir pontos 

que escaparam aos Srs. Senadores. 

As moclificaçõeR adaptadas pela Commissão são as seguintes: 

c•) suppress;to do art. 2• elo projecto, porque contém materia já regulada 

em Iet; 

b) suppressão do art. 5•, que manda dispensar o exame vestibular dos 

alumnos que tirerem terminado o curso até :\Iarço de 1919, por ser o exame ves

tibular medida salutarissima e meio de evitar que se aproveitem dos favores 

desta lei os que não têm o devido preparo, accrescendo que sô se realizarão no 

anno JH'OXimo, qnando certo já. não subsistirão as razões justificativas de medida 

para o momento 

C) limitar ~ 

exa1nc vestibu!Er 

actual; 

:Março d~ 

prestarem 

1919 a permis>ão para os alumnos approvados em 

o exame do 1° anno; 

da dispensa ele exames aos alumnos dos cursos an

nexos (Jcte dependerem de um preparatorio, aos que frequentam o primeiro anno 

das eSC'>las militares de t erra e mar, e 'C!Ue foram approvados em concurso, e aos 

que, t:os termoE da lei n. 3. 456, de 6 de Jane iro deste anno pretenderem a r e

valillação de exames; 

d) !'StePcler o beneficio 

P 1 tornar claro quê! O!' alumnos dos ultimas annos ou séries de qualquer curso 

gozam dos beneficios que este projecto de lei busca prodigalizar; 

f) facultar aos alumnos de institutos particulares o favor da approvação 

até en~ quatro matcrias do curso secundaria ; 

g) dar aos alurnnos que não quizerem gozar os favores que o projecto con

eede a faculdade ch: fazer exame em Dezembro deste anno ou Março de 1919, 

Cem estas modifica<:ões julga a Commissão completar o pensamento do Se

nat'o. ::w elaborar o proje<'to ora examinado e ao qual offerece o seguinte sub

~litutivo, em que consubRtanc\a, com as idéas vencedoras na outra Casa do Con-• 

gresso, as que foram victo'riosas no seu seio ao estudai-o com a attenção que 

r,nerece o t·el evante assumpto sobre que versa. 

A' Com missão foi presente uma emenda do Sr. Deputado Ephlgenio de Sal

les sobr~ equiparação das escolas sup?riores que foram julgadas !doneas pelo 

l\Hnistro tio Jnt~ rior; emendn que a Commissão acceltou para constituir um pro

jerto fL parte por versar sobre assumpto diverso do de que cogita o projecto em 

discu~são. 
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Art. 1.° Ficam promovidos, independente de exames, ao anno ou série im

meãiatamente superior ãquelle em que se acharem mat:riculados nas escolas ou 

Fa~uldades officiaes de quaesquer ministerios, nas escolas militares de mar e 

terra, ;H>. Escola -'acionai de Bcllas-Artes, no Instituto Nacional de l\fusica, no 

Collegio Pedro H e nos collegios militares, e bem assim nos estabelecimentos de 

e'l~ino a esses equiparados ou já sujeitos á fiscalização, os r espectivos a lum

nos, considerando inexistentes quaesquer exames prestados de Outubro em diante 

at~ esta data. 

§ 1. 0 A mesma disposição é applicavel aos alumnos matriculados condicio

nalmente em um anno, por dependerem de uma materia do anno anterior, ou de 

um preparatorio, tr,ltando-se de curso annexo, bem como aos que, estando n'l.S 

condições previstas pelo art. 8°, da lei n . 3. 456, de 6 de Janei ro deste anno, SP. 

inscrcYeram como ouvintes em qualquer das escolas superiores da Republica e 

provarem frequencia assidua em aulas e exercicios praticas e não terem podido 

re.c;ularizar a sna situação por não terem s ido realizados os exames de Junho, 

de que cogita· aquelle artigo de lei. 

§ 2 . o São lambem considera dos approvados os alumnos que f requentam C> 

1" anno das escolas militares, de terra e mar, e que fo ra m approvados em con

cursq. 
§ 3. 0 O alum!10 de qualquer dos estabeleci men tos de ensino, a que se refere 

a pre»ente lei, que <:>stiver matriculado no ultimo anno ou série do cm·so respectiv~ 

s~dt igualmente considerado approvado nas matarias constitutivas do referid'l 

anr.( ou s~r i e. 

Art. 2. o Ficam creadas duas épocas de exames, uma em Janeiro e o_utra em 

Abril de 191~. destinndas ans candidatos que não qulzerem gozar das promoções 

pr<:vis:as na presente lei , sendo que di tos exames serão regulado pela legisla

{!ã<• actualmente vigentes. 

rt. 3. o Em Abril de 1919 será permittido aos alumnos appro\·ados no exa 

me vestibular prestarem exame do 1° anno da m esma época. 

Art. 4. o São considerados approvados nas ma terias para as quaes requere

ram exames na época normal os alumnos de estabelecimento particular não equi

parado ao Collegio Pe::lro IT e ao qual haja sido concedida co=i são de e..'Ca

minadores. 

Pa1·agrapho unico. São ta mbem considerados approvados, até em quatro 

terias, para as quaes requererem exames, dentro do prazo de 30 dias. 

da publicação d~ pre~ente lei "!O Dia.·io 0//icial, os candidatos que o .. 

Perante o Colleglc P eJro II, no Districto F ederal. ou, nos Estados. ..., 

estahelPcimentos de ~nsino Pm que tenham 

preparato:-ios, de accôrdo com a legislação Yigente. 

Art. 5. 0 Os alumnos bt>neficiados pela presente lei não 

g-&mento da o taxas de n1atricula, de frequencla 

creio n. l1 . 130, de 18 de Março de 1915. 

Art. 6.0 Ficam revogadas as disposições 

Sala das Commlssões, 22 de Tovembro de ~ t. 

Substitut ivG 
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.Acceit'lria o projecto do Senado, que considera mal m en or, eliminando o art. 5•. 

- José A1lU1ts to, r elator. - Bm~·os Penteaclo. - Alcicles Maya. - A1'istarcho 

Le71es. -· E}lhig,mio el e Salles. - Ram.i?·o Bn,gc,, vencido. -Raul. Alves, com 

.as r estricções da em enda que apresenta e justifica. 

Fio:t dispensado dos exam e!' v estibula r es o alumno C]u e houver t erminado o 

·curso de IJreJJ'l''":oJ ;o~ at-" 31. de M.lx:o ~le 191~. 

Paragrapho u nico. Este di spositivo ficao·á constituindo o sob n. do subs ti 

tutivo. 

E' visivel . o texto acima restabelece o dispositivo do art. 5• do projecto ,1o 

Senado, a que a Commí ssão approvou no otbjectivo fundamental, r ejeitando a l

guns detalhes, afim de tra,,·for!nal-o no substi ttüivo que a em en da s·e propõe a l

t~rar, a.nplihndo os seus graciosos fins á especie de inter Pssados de que ella se 

occupa. O auto r da emE>nda não descobre a razão Jogica e mora l que -levou a 

maioria ãa Commi ssão a acceitar e m a is até leg islar de primeira mão prece itos 

que a~ ~ctuaes normas regulamentares da in strucção publica do nosso pa iz, em 

abso luto repellem, e a concretizar um exaggerado escrupulo de impedir, dentro 

do ,Possivel, os males por acaso resultantes dos effeitos liberaes. ou licen~ioso~ 

(conforme queiram), tln l ei que vamos fazer, em uma r estricção unica, a qual 

a ffecta uma C'atC'goria de estudantes - a dos depeodE>ntes da for malida de de exa

mes vestibulares para a matricula nos cur sos superior es - tão digna quanto a.< 

demais EJ pt>lo mesmo motivo excepciona l, de merec -~ r tamanha liber a lidade do 

Poder Legislativo . Par.1 que a "xigencia legal da prova de P.Xame seja pela Com

missão considerada uma l'PCessidade de ta l ordem a attesta r a ha bili tação do 

a.Junu'o dos conhecimentos dP. qualquer materla do curso pr e.pa ratoriano, qu e não 

possa, nc momento da extraordina ri as concessões que legisla mos, ser omittida 

no tocantE' aos exam"s v<>stibulares, como o fõ r a em r elaçãr> aos parcellados, na 

fôrma do proj~cto; precizo se impõe que cheguemos á confissão dolorosa da in

capacidade por incom])etencia ou negligencia, das ba ncas examinadoras elo t::orpo 

docente secunãario, que as torne, sem prejuizo algum para o ensino, substitui.

veis na sua missão especia l por poderes extranhos ; e concomitantemente que sus

tentan.os, a priori, a superioridade moral ou intell ect;~a l da capacidade do corpo 

docente das escolas sut)erior es para as funcções de justiça no julgamento do pre

.varo de c::tcla a lumno, em ta nta J)Togressão que se o supponha menos fallivel no 

.acto de presidirem esta natureza de. exames. E stas hypoth eses não são verda 

deiras. ü nosso professorado gera l, desde o primario, ao secu nda rio, ao superior, 

possue a5 mesn1as v irtu des e os mesmos defeitos. Nenhuma destas corporações _ 

se ·'lestaC'a da ou tra por pr edicados moraes ou intellectuaes de excellent:ia mais 

aCiançavel na sua r espectiva esphera de actividade p1·ofissional. Todos os nossos 

professores se formaram e se educaram sob a disc i.plina dos mesmos m e tnod.:>s 

e dos mr.smos habitos, C]ue lhes constitu·ira m o caracter, que (, um r efl exo e uma 

synthe5e (,xprcssiva e loquente do estado de espírito da nossa sociedade inte ira. 

l?or conse'1u en~ i a, não poderíamos, nem poderemos j á mais esperar um r esultarJo 
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diverso do (nctores iguaes . .A.quelle que por presumpção antipath ica e deprecia· 

tiva adrPittir que os docentes secundarios, de toda sorte, por propaganda da es-· 

tima em qu €' desejem ser tidos no conceito dos alumnos ou em proveito dos seu> 

estabPleeim entos ou cursos, soffrem a tendencia a facilita r approvação aos disci

ou los hã o de presumivelmente sentir que fa lha identica é dado aéommetter aos 

docentes superiores em prol da frequencia m aior dos Institutos a que servem. 

lllogico seria pensar o contrario. Aliás ninguem trouxe á baila a gravissima 

proposiç:·to no deba t e que hontem aqui se travou . 

Ditas t"Stas palavras, fo rçoso e inevitavel é concluir-se que não obedect>u <'

um c.:riterio razoavel a coni!uct a da maioria da Commissão, ab r indo uma excepção 

injustificavt·l á 1 e:.-.; 1 a gera l rlos favores, no caso vertente, por e lla patrocinadC.\S 

~o n1 ~xnher::Lnh· proc1igalià 9.dé . 

ci e repngnC~.ncia poderá affE>etar a os melindres do legislador, zeloso da salva

guat·tla dos creditos da inst!"ucção publica da patria, no facto occorrente, esse sen

timento patriotico se deve dirigir contra a substancia e mais do que isto , con tra 

a essencia de todos os dispos itivos da lei que approvamos . Não vislumbro sequ~r 

em "que haja muior escandalo nas intençõ<·s da emenda, em confronto com a nosBa 

boa vontade Inspiradora do substitutivo da Commis$ãO a que vai emendar. A illa

ção natural flU e de co.nsciencia it-rompe do pedido qu e nos veio dos estudantes e 

da sat\s lação que lhe damos apoiando-o é a da urgencla imperiosa de uma r efor

ma :;ystematica do nosso regirr.en educativo, por methodos melhores e mais adc· 

qnadoa ás contingt-ncias n t-cessar ia s da vida intensiva das sociedades contempo

raneas, que façam da escola e do mestre contribuintes da v ictor ia do homem nas 

batal ha.; 'Pacificas do bem individua l e collectivo á luz da civilização. 

Sala das Comrnissões, 22 de Novembro de 1918. - Raul Alves, autor da 

emenda. 

PROJECTO N . 395 . DE ) 9) 8, A QUE SE REFERE O PARECER 

!Do Senado) 

O Congres~o Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica m promovidos, independente de exam es, ao anno ou série imme

diata mente superior tí.quelle em que se a cha r em matriculados nas escolas ou Fa

c•.Jldatl•~s ofnciaes de quaesquer minislerios, nas escolas militares de mar e ter ra, 

na E scola Nacion<tl d-e B eiJas-Artes, no Instituto Nacional de M:usica, no Collegio 

P edro II, e nos collegios militares e, bem assim, nos estabelecimentos de ensino a 

Gsses eqclip~rados ou já sujE'itos á fiscalização os r espectivos a lumnos, consideran

do in existentes quaesquer ex a m es p restados de ()utuhro em diante até esta dala. 

Pllra!'"rapho unico. A m<lsma disposição é applicavel aos a lumnos matricula-
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tios condicionalmente em um anno, por dependerem de uma mater ia do anno an

terior. 

Art. 2. o Ficam creadas duas épocas de exames em Dezembro e em Março 

para dar aos :tlumnos dos collegios não equiparados o mesmo direito que têm os 

do Collegio P.edro li pela actual lei n. 11.530, de 18 de Março. 

Art. 3. o Em Março de 1919 e de 1920 será permittido aos alumnos approva

dos no exame vcstibul::tr prestarem exame no 1° anno da mesma época. 

Art. 4. o São considerados approvados nas mater ias para as quaes requ ere

ram xames na época normal, os alumnos de estabelecimento particular não equi

parado ao Collegio Pedro li e ao qual haja sido concedida commissão de exami

nadores. 

Art. 5. o Fica dispensado dos exames vestibulares o alumno que houver ter

minado o curso de preparatorios até 31 de Março de 1919. 

Art. 6. 0 As presentes promoções não isentam os alumnos elo pagamento das 

taxas ele matricula de frequencia e de exame, nos ter mos do decreto n. 11.530, 

cita ao. 
Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal, 20 d . Novembro de 1918. - .ilfctnoe! r!e Alencm· G1<imm·ães, 

Presidente interino. - Ped•·o da Ctonlw Pecl!·osa, 1° Secretario inter ino. - A bc!i.as 

Neves, 2° SecretRrio interino. 

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO 

O Sr. Presidente: 
urgeucia : 

Acha-se sobre a Mesa o seguinte requerimento de 

Re•]ueremos urgencia para a immediata 2• discussão e votação do projecto 

ao Sen'1ào n. 3~5 A, de 1018, sobre dispensa de exames aos estudantes . 

Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1918. - F!61·es dn Cttnha. - Nica-

1101' Naschnento. 
Approv:;.clo. 

O Sr. Th omaz ,Rodrigues (1Jela 01·dem) - requer verificação da vo
tação. 

Pr~JCedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 

95 Srti. Deputados e contra 13; total, 109. 

O Sr. Presidente : - O requerimento ele urgencia foi approvado. 

E1n consequencia do voto da Camara vou submetter á discussão o projecto 

do S ·~naõo. 

2·' rli~cussão do projecto n. 395 A, de 1918, do Senado, declarando promo

vidos ao anno ou sêrie immedlatamente super ior ãquelle em que estiverem matrl· 

cu lados todos os alumnos elas escolas superiores ou F'a.culdaides oificiaes, colle-
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gios Pedro ll e militares e bem assim nos estabelecimentos de ensino equipara

dos ou sn jeitos á f iscalização; com parecer e substitutivo da Commissão da lns

trucçào Publica e emenda do Sr. Raul Alves . 

O Sr. Presidente : - Na fôrma do Regimento, devo lembrar á Cantara 

que os substitu tivos da Camara a projectos do Senado são considerados como 

séries c.te e1nendas e, portanto, votados artigo por artigo, em correspondencia 

com o projecto emendado. 

O Sr. Nicanor Nascime nto (pela o1·dem) : - Peço a V. Ex .. Sr. Pre
sidaat8, explicar se vai votar o projecto do Senado ou o substitutivo da Ca-

mara. 

O Sr. Pres id ente: - Primeiramente vou submetter á discussão o pro

jecto; ~ncerrad•a esta e de accôrdo com o Regimento, será feita a votação dos ar

tigos do projecto e, em seguida, do substitutivo. 

O Sr. Flore s da Cunha (1Jelet onlem) : - Requeiro a V. l~x .. Sr . .r-re
sidente, se digne consultar á Casa sobre se concede preferencia para o substltu. 

tivo da Commiss>to de Instrucção. 

O S r. P resident e : Só depeois de encerrada a discussão' o requeri-
mento elo nobre Deputado pôde ser submettido a voto:;o. 

O Sr. Pres idente: 
mero ::% A , de 1918. 

Entra em d iscussão o art. 1° do projecto nu-

Ac!1am-se sobre a Mesa diversas emendas que vão ser lidas . 

São successivoamente lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão 

as emendas dos Srs. Octavio Mangabeira, Francisco Valladares, Vicente Pira

gibe, Octa vi o Rocha Miranda, Nicanor Nascimento, Mar inho de Andrade, Deo

dato M:aia, Fausto Ferraz e outros (publicadas ad iante) e mais as seguin·tes 

emen das: 

Ao art. 1o: 

Accrescente-se depois das palavras "su jeitos á fiscalização" as palavras "of

ficialJzados e subve-ncionados". 

Em sessão, aos 2õ de Novembro de 1918. - Pi•·es Rebello, 

Ontl e convier : 

Ficam pquiparadas á~ officiaes as escolas superiores que foram considera

elas idoneas pelo :Ministro ela Justiça e que ainda estiverem funccionando rPg<l

larmente. para gozar elos favores da lettra f do art. 8° ela lei n . 3. 454, de 6 

ele J anei r o do cor rente anno. 

Sala .:las Sessões, 25 de Novembro de 1918. - E1Jhigenio ele Salles . 
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O Sr. Frede rico Borges (*): - Sr. Presidente, o projecto não está 

publicado em avu lso, mas d•a leitura que fiz dos termos do m esmo verifiqu ei que, 

mencion::mdo o art. 1• os diCferentes institutos a que se faz a concessão dos exa

m es por promoção, nelle não está incluido um importante estabelecimento desta 

Capital: o Instituto Benjamin Constant. 

Foi uma falta, unta omissão, que sem duvida escapou ao Senado e a que a 

Camara dos Deputados por principio de equidade não póde deixar de attender. 

A~ sim, ·peço n. V. :B;x. se cJign e de receber a emenda que neste sentido formu

lei. (ill1dto bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a se

guintd Emenda: 

Accrescente-se: "Instituto B enjamin Constant'" en tre os diversos instituto.3 

contemplados no ci-tado artigo. 

Sala rlas Sessõês. 25 de Novembro de 1918. - F•·etle>·ico Bo>·ges. 

O Sr. Joa quim Ozori·o: - Sr. Presidente, não venho <l ebater o projecto, 

venho apenas chamar a attenção da Camara para as considerações que vou fa

zer sobre as quaes solicitaria a reflexão dos oirigentes da · Patria. 

O projccto do Sen:tdo n. 395, de 1918 , cuja approvação com emendas a Ca

mara vai decretar, é uma consequencia do regimen do ensino official e do pri

vilegio do. diploma. (Apoicclos.) 

Com effeito, a situação de anarchia em que se mantém na Republica a 

instrnccão secundaTia e superior r esu lta exclusivamente de duas circumstancias: 

1•, da ingerencia directa ela União em materia para que lhe falta competencia; 

2•, :los privileg·ios garantidos por ella decorrentes dos diplomas esco lasticos ou 

academicos. (Muito bem.) 

Pela Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 cabe ao Congresso crear insti

tutos :le ensino superior e secundaria nos Estados, prover a instrucção secun

daria no Districto F ederal (art. 35, n. 3); tal competencia, por{>m, não é priva

tiva da União. cabe aos Estados como aos particulares. Ainda pelo pacto fun

damental é garantido o liv•·e exm·cicio de qualquer profissão moral, intellectual e 

industrial (art. 72, § 24). 

Evidentes, crystalinos, portanto, são estes postulados constitucionaes: liher

clade de ensino, liberdade profissional, concurso, contribuição da União na materia. 

Infelizmente, porém, a Republica, pelos preconceitos ou timidez de seus diri

gentes, que a levaram até ao escandalosb mo11opolio do serviço funera r io, contra 

expressa disposição da C~nstituição Federal (art. 72, § 5•), mantém o monopolio 

do ensino secundaria e superior e o privilegio do diploma: n enhum attestado de 

competencia póde ser passado sem a chancella governamental; ninguem póde 

exercer a profissão para que se julgar habilitado sem diploma de competenc!a 

afiançado pelo Governo; e o que . é mais: têm preferencia para admisslo \lOS 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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·cargos ou funcções publicas os d iplomados, independentemente de concurso. Dalü 

a situação de anarchia do ensino secundaria e superior. 

O privilegio do diploma e con sequen tes regalias deu ao ensino esta finalidade: 

a preoccupação do titulo academico. 
H e tir e a União a sua ingerencia e tutela do ensino secundario e superior; 

deixe a inicia tiva particular agir livremente; elimine o privilegio do diploma e 

·desse regimen de concurrencia e de a usencia do monopolio resultarâ a ordem 

no ens ino, porque terâ desapparecido a preoccupação dos titulos pela preoccupação 

do estudo e do sruber. No dia em que cessar o odioso monopolio terâ triumphado 

.o merito pela apuração das competencias; as funcções publicas serão preenchidas 

mediante concurso e as r esponsabilidades serão apuradas. Não ha que temer ela 

liberdade profissional, que de facto existe em todo o Brasil. 

No Rio Grande elo Sul , onde a Constituição de 14 de Julho ele 1891 expressa

m ente gar.antiu o liv re exercicio de todas as profissões, independentemente de 

quaesquer diplomas escolasticos ou academicos, não se conhecem os maleficios da 

li herda de profissional. 

O Sa. SALLES FILHO: - Não apoiado ; os casos concretos, em medicina, são 

in numeras. 

O SR. OcTAVJO RocHA: - As estati sticas de mortalidade são co·ntrarias ao 

<1U e o nobre Deputado pelo Districto Federal affirma. 

O Sa. JOAQUIM Ozoaro: - Pe.ço permissão para proseguir. 

D em ais, Sr. Presidente, n ada de illusões. A exigencia do diploma para advo

. 6 ar, clinicar ou fazer e ngeilharia só seria crub ive l si a União pudesse se tornar 

fi a. liora .de verdade dos principiós da sciencia official. Ora, para a União se fazer 

fiadora de a dvog·adus, engen heiros, medicas, etc., seria preciso que t ivesse utna 

scier.cia sua, como e ra o exemplo do E gypto, onde havia para cada doença um 

traL«mento classico, estrictamente marcado. Os medicos só podiam se afastar 

desse tra tamento com uma condição; s i o doente morria com o tratamento qu e 

não o official, o m edico pagava a experiencia com a v ida: Ora, não é possivel 
voltar .3. esse tempo. 

Exemplos praticos mostram o absu r do do privil.egio academico. 

São de um artigo de Medeiros e Albuquerque estas considerações e info rmes : 

"Com que direito o Governo garante que um individuo está mais apto a 

curar dú que outro, si elle ta nto desconhece os methodos de cura do primeiro 
como do segundo? .. 

Ahi estâ, ve1·bi g1·atia, o caso da homceopathia. Ella não é um medicamento: 

"é um systema intei ro , contraposto ao systema mais us ualmente adoptado nas 

nossas esco las. Os allopathas accusam os homceopathas de deixarem morre r mui

·tos doentes que por uma s imples intervenção se salvariam. Os homceopathas vA.o 

un1 poucô mais long·e: affirmam que os seus rivaes n1atam um grande numero 

d e enfermos g r aças aos medicamentos que empr egam. Em 1900, um medico apre 

'lentou para o seu doutoramento uma these demonstrando que tudo o que elle 

tinha aorendido era falso; só a homceopathia era ve rdadeira; foi approvado com 

disgnccão. Em 1901 , uma joven e in telligentissima doutoranda apresentou outra 
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these em sentido diametralmente opposto, r espondendo á primeira: fo i t ambern 

approvada com distincção. 
O SR. PALMEIRA RrPPER: - V. Ex. dá licença para um aparte ? 

O SR. JOAQUIM OzoRIO: - Perfeitamen t e. 

n ::;R. PALMEIRA RIPPER: - O meu aparte é simplesmente elucida tivo do 

ponto '1. que V. Ex. está all udindo. O doutoramento, a defesa de these é méra 

formali dade, n a qual se avalia não do que se def ende, m a s da capacidade ind i

vidual de quem defende. De modo que essa distincção no caso A e no antagontc~ 
caso B, a que V. Ex. se refer e, não tem valor CN110 ar gumento. 

Fallo assim, porque ela citação de V. Ex. se podia inferir que, quando nppro

vou a these de A, a congregação r eferendou as suas icléas, o mesmo fazendo 

quanilo se tratou do can didato B. em relação ás ~uas doutrinas, oppostas. Isso 

não se deu , reconheceu-se apenas distincção na defesa de these em ambos os 

caso,;. 
O sn. LUIZ DOMINGUTIS: - O c1ue S. Ex. l eu foi que um doutoran do disse 

que tudo quanto aprendeu na faculdade era falso... ( Riso.) 

O Sn. PALMETRA RrPPrm: m defendeu a homceopMhia, o outro a combateu. 

Não tem valor o argumen to, repito. 

O SR. JoAQUIM Ozon10: - ontinúo na citação que vinha fazendo: 

"Ambos tiveram o m esmo diploma. De a mbos o poder publico se constitue 

fiador. nos mesmos lertnos. E' ou não absurdo? E vej::un este outro caso engraça

dissimo. m homceopatha aprendeu na Faculdade de Med;cina uns certos pro

c ssos de cu r ar. Não os applica, porque os ach a assass inos. Goza, entretanto, do 

privilegio academico. Que, porém, um incliYiduo não diplomado queira applicar 

exnctamente os proces~os recommendados pela faculdade offidal, não o poderá 

faze•·. O Governo o considera um criminoso . ·• 

A ci tação mostra que o monopolio academico só se justifica r ia a pa r de uma 

sciencia official, rigorosamente prescripta como no Egypto, e França da idaue 

média. 

A arguição de que a Lei Organica elo Ensino de 1911 não produziu o salutar 

resultado apon tado pelos particlarios da Jiberclacle de ensino e ela liber da de profis

sional não procede. 

O SR. RAUL AJ...VES: - Foi uma lei fundamentalmente desorganizaclora. 

O SR. JOAQUIM Ozon1o: - Essa lei sõmente foi executada na part<' em que 

assegurava a liberdade de ensino ; o art. 1°, que eliminava toda a especie de p r i

vilegio não teve ex cução pelos impecilhos oppostos pelas autoridades sa

nitarias e tribunaes. Comprehenda-se que, mantido o privilegio elo dil)loma. 

haveria ce•·tamente ele manter-se a industria el os exames, digo man

t er-se porque ant riormente á ch a'macla L ei Organica, em pl no reg i men 

official, foi que teve inicio o prospero commercio elo ensino. Tvessse me

recido acatamento elas autoridades sanitarias e tribunaes f ederaes o art. 1o 

da lei e nenhuma inclustria surgiria porque ninguem iria á cata ele um titulo 

q ue nada representaria perante a sociedade e a lei. Disse em 1914 e r epito: Para 
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evitar os estragos do charlatanismo só xiste um remedio: a educação e instruccão 

do povo. (A.poiados.) 

O SR. RAUL ALVES: - Ahi, muito bem. 

O SR. JoAQUJM Ozoato : - Os males do charlatanismo não se curam com os 

pr ivilegias academicos ou escolasticos, porque pernieiosos são o& effeitos do 

privilegio. Desde que o privilegio se torna o objectivo do ensino, este baixa por 

uma necessidade fatal, affirma Courcelle Seneuil, accreFcentando; "o estudo e o 

trabalho j á não são os unicos meios de attingir o alvo; ha outros menos penosos, 

e, portanto, preferidos; acaba-se por só se vêr no estu<Io o esforço que custa, 

o trabalho que dá e se abandona com desdem. Uma vez que esse desprezo elo tra

balho e elo saber real tem invadido a mocidade toda, é impossivel trazel-a a uma 

apreciação mais exacta e mais sã; o.s habitas de preguiça, uma vez formados, 

prevalecem fatalmente e os examinadores são forçados a cPder ã dupla pretenção 

el e ob ter-se o priv ilegio e de não se estudar." 

Cumpre aos eidadãos de minha Patria varrer os preconceitos que os perse

guem; e aos profissionaes diplomados, uma vez idoneos e capazes, direi : deixl'm-se 

de receios, que a concurrencia do· charlatães não os prejudi.-,ará. O regimen só 

a dmitte um monopolio - o que decorre ela moral e elo saber 

Auxilie a União a diffusão do ensino popular, de modo qu<> se abram escolas 

por este vasto paiz, e o cidadão saberá distinguir os charlatães diplomados elos 

não diplomados. Esse é o dever ela União. 'ão são theorias utopicas ou subver

sivas. No Rio Grande elo Sul, a acção elo Estado é de simples cnncurso, contri

b ui ção. Nenhum instituto secundaria ou super ior mantém o Estado. Existem, 

ent retanto, no Estado, institutos de ensino fundamenta l e superior que honram 

o Brasil , perm itt indo confronto com os mantidos pela União, fun~cionanclo em 

bellos, modernos e confortaveis eclificios. São todos c1 iniciativa par ticular, cnn

tanclo indistinctnmente com o auxilio material elo poder publico, qne concede, 

a nnualmente, á Escola ele Engenharia na Capital, o producto de 4 o/o proveniente 

el a a r recadação da taxa profissional (orçou em 1914 em 270 contos), garantiu 

u m emprestimo de 550 conto~ á Facu ldade de Medicina, para obras e edifício, e 

j ã subvencionou a Facu ldade de Direito com 280 contos e a mesma escoln medica 

com 295 contos. 

J~ i berdade ele ensino e liberdade profissional- são dous pontos ilo prognmmn. 

do partido republicano a que pertenço. A intervenção do Estado só póde sl':· 

r eclamada para per mittir , apurar e constatar as responsabilidades elos profissio

naes. A inter ferencia elo Estado não evita os erros e os crimes. Os annaes ela· 

j ur ispr uclencias estrangeiras estão cheios ele sentenças - conclemnanclo, ora civil

mente, ora criminaitnente, medicas, arch itectos, par teiras, ngenheiros, advoga

elos, 'pr ofissionaes emfim, por manifesto erro de off icio, por ignorancia de :ma 

seiencia ou da sua arte. E tinham diploma! Nada de temores. A liberdade <lo 

exercicio das profissões só concorrerá para tornar effectiva a verdadeira r espon

sabillcl a de dos cul pados, civil e criminalmente. 

O grande problema da Humanidade cons iste na separação dos clous poderes 

- temporal e espiritual: a separação da Igreja e elo Estado e a desofficializo.ção 
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do ensino. Fez o Brasil a separação da l g •·ej a e do Estado - complete a solugã.o 

do probl ema. Assim como o Estado não é re lig ioso, não pôde ser scientista. Assim 

como deixou livres as doutrinas reiig·iosas, tem o dever de deixar livres as dou

trinas metapbysicas e scien ti ficas. 
T a l o meu voto, o voto ele m eu partido, tal o programma desdobrado por 

dous gran des estadi s tas da Republica - Ju lio de Castilhos e João Pin heiru -

cujos nomes nesta hora historiéa eu invoco para inspiração dos b rasileiros -

que só t êm um caminho para elevar e digniCicar a R epublica - é praticai -a , pelo 

a!Janclono dos preconceitos ou soluçõtls rerrogradas. (nfl<ito v em; m1<ito bem. 

O orculo1· é cu.n~prim.entadó.) 

:t;;ncerrada a d iscussão elo a rl. 1" do projecto n. 395 A, c1e 1918, do S ena do, õ.e

clarando promovidos ao an no ou série imn1ediatamente superior áquelle em que 

estiverem ma triculados lodos os alumnos das escolas superiores ou faculda des offi 

ciaes, collegios Pedro li e militar s e bem assim nos es tabel ecimentos de ens ino 

equiparados ou sujeitos á fiscalização, e annunci ada a votação. 

O Sr. Fre derico Borges ( pela onlem) : - Sr. Presidente, consi derando 
que ha urgencia na medida cons tante elo projecto, peço a Y. Ex. a r etira da da 

emen da que apr esentei. 

O Sr. Presidente : - Sõm enle na occnsião de se votar poderei submettcr 

á Camara o requerimento de V. E x . 

Ence1 rados success ivan1ente os arts. 2", au, 4°, Õ0 , 6° e 7° do projec lo n. 395 A, 

de 1918, é annunciada a votação. 

O Sr. P residente : - A es te projeclo a Comm issão de ln strucção Publica 
offereceu o seguinte substituti vo: 

Art. 1.° Ficam promovidos, indc~pendente de exames, , ao anno ou sér ie imme

diatamente superior â.quelle em que se acharem matriculados nas Escolas ou 

F aculdades officiaes de quaesquer 1\IIinister ios, nas esc,olas milita res de mar e 

terra, na Escola Nacional de Bellas A rtes, no Institu to Nacional de Musica, no 

Coll eg-io Pedro II e nos co llegios militares, e bem assim nos estabelec imentos 

de ensino a esses equ iparados ou já suje itos á fi scalização, os respectivos alumnos, 

condiderando inexisten tes qu aesque r exames prestados ele_ Outubro em deante 

a té esta data. 

§ 1:• A mesma disposição é a pplicavel aos al umnos matriculados condicio

nalmente em um anno, por dependerem , de uma 1nateria elo an no anterior, ou 

de um preparatorio, tratando-se de curso an nexo, bem como aos que, estando nas 

condições previstas pelo art. 8•, da lei n. 3. 456, de 6 ele J aneiro deste a nno, 

se inscreverem como quvintes em qualquer das escolas superiores ela Republica e 

provarem frequenc in assidua em a ul as e exercícios praticas e não tereh1 podido 

regulariza r a sua. situação por não terem s ido realizados os exames de J unho, d e 

que cogita aquelle a rtigo de lei. 
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~ 2. o São tambem considerados approvados os alumnos que frequentam o 

1" anno das escolas militares, de terra e mar, e que foram approvados em con

curso. 

3. • o alumno de qLLalquer dos estabelecimentos de ensino, a que se refere 

a presente lei, . que estiver matriculado no ultimo anno ou série do curso respe

cli ,-o será igualmente considerado approvado nas materias constitutivas do refe

rido anno ou série. 

Art. 2. o F'icam creadas as duas épocas de exames, uma em Janeiro e out!·a 

em Abril de 1919, destinadas aos candidatos que não quizerem gozar das pro

moç.:ies previstas na presente lei, sendo que os ditOB exames serão regulados oela 

leg-islação actualmente vigente. 

_.;.rt. 3." Em Abril ele 1919 será permitticlo aos alumnos approvados no exame 

vestibular prestarem exame do 1• anuo ela mesma época. 

Art. 4 . o São considerados approvados nas materias para as quaes re·~n<'

reram exames na época normal os alumnos de esta.bP.Iecimento particular n1.o 

equiparado ao Collegio Pedro 11 e ao qual haja sido concedido commissão de 

examinadores. 

Paragrapho unico. São Lambem considerados approvados, até em quatro ma

terias, para as tuaes requererem exames, dentro do prazo de 30 dias, contado 

da publicação da presente lei no D ·ia1·io 0!/ic·ial, os candidatos que o fizerem 

perante o Collegio Pedro Il, no Districto F'ederal, ou, nos Estados, perante os 

estabelecimentos ele ensino em que tenham sido prestados exames parcelladBs de 

preparatorios, de accôrdo com a legislação vigente. 

Art. 5. 0 Os alumnos beneficiados p la presente lei não ficam isentos do paga

mento das taxas de matricula, de frequencia e de exame, nos termos do decreto 

n. 11.530, de 18 de Março de 1915. 

Art. 6 . o F'icam revogadas as disposições em contrario. 

A este snbstitutivo foi" apresentada pelo Sr. Raul Alves a seguinte emenda : 

F'ica dispensado dos exames vestibulares o alumno que houver terminado o 

curso ele preparatorios até 31 ele Março ele 1919. 

Paragrapho unico. Esse dispositivo ficará constituindo o ~ob n. 

stitulivo. 

do sub-

Vou submetter a Yotos o p1 ojecto salvo a emenda. 

O Sr. José Augusto (pela 01·dem): - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 

preferencia para o substitutivo da Con1rnissão. 
o SI<. PRESIDENTE: - Para as emendas da Camara ao projecto? De accõrdo 

con1 o Regimento, não ha substitutivo: ha Ulna série de emendas Que serão 

votadas uma a un1a. 

0 SR. Jos~ AUGUSTO: _ P eço preferencia para as emendas ao projecto. 

0 SR. PRESrDENTE: _ Para as da Commisão, sem prejuízo das ou tras? 

o SR. Jos~ AUG ·sTo: - Sem prejuízo das demais. . 
Consultada, a camn 1·a concede preferencia nn votação para as emendas da 

Commissão de Jnstrucção Publica. 
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O Sr. Presi dente: - Vou su)lmetter a votos o substitutivo da Com

missão de Instrucçào Publica, salvo as emendas. 
Approvado o seguinte art. 1° do substitutivo da Commissão de Instrucção 

Publica ao projecto n. 395 A, de 1918: 

Art. 1.o Ficam promovidos, independente de exames, ao anno- ou sér·ie imme

- di~tamente superior áquelle em (!Ue se ach arem matriculados nas Escolas ou 

Faculdades officiaes de quaesquer Ministerios, na s escolas militares de mar e 

terra, na Escola Nacional de Bellas Artes, no Instituto Nac:onal de Musica, no 

Collegio Pedro II e nos collegios militares, e bem assim nos estabelecimentos 

dé ensino a esses equiparados ou já sujeitos á fiscalização, os respectivos alumnos, 

considerando inexistentes quaesquer ex~mes prestados de Outubro em deante 

até esta data. 

§ 1. o A mesma disposição é applicavel ·aos alumnos matricu lados condicio-

- nalmente em um anno, por dependerem, de u1na ma teria elo anno anterior, ou 

de um preparatorio, tratando-se de curso annexo, bem como aos que, estando nas 

condições previ·stas pe!o art. 8°, da lei n . 3. 456, de 6 de Janeiro deste anno, 

se inscreverem como ouvintes em qualquer das escolas super iores da Republica e· 

provarem frequencia assídua em a ulas e exercícios praticos e não terem podido 

regularizar a sua situação por não terem sido realizados os exames de Junho, de 
que cogita aquelle artigo ele lei. 

§ 2. o São tambem considerados approvados os alumnos CJUe frequentam o 

1° anno das escolas militares, de terra e mar, e que foram approvados en1 con
curso. 

3. 0 O alumno de qualquer dos estabelecimentos de ensino, a que se refere 

a presente lei, que estiver matriculado no ultimo anno ou série elo curso respe

ctivo será igua lmente considerado approvado nas materins constitutivas do refe~ 

rido anno ou série. 

O Sr. Andrade Bezerra ~7Jela O?"demi: - Peço a V. Ex. fazer constar 
da acta que m eu voto foi contrario ao a rt. 1°, e, afim de evitar a r epetição desta 

declaração, desde já a. to1·no extensiva aos demais artigos do substitutivo pro

posto pela Commissão. Mando a minha declaração á Mesa. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração ele voto: 

Declaro ter votado contra o art. 1° e demais do substitutivo e emendas ao 
projecto n. 39 5 A, de 1918. 

Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1918 . - Ancí1·ade Beze1Ta. 

O Sr. Alvaro Baptista (pela onle1n): - Sr. Presidente, desejo tambem 
que V . Ex. faça constar <la acta que voto contra todos os artigos do projecto, 

e nesse sentido m a ndo á Mesa minha declaração, assignada igualmente pelo meu 
digno collega de bancada Sr. Octavio Rocha. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 

Declaramos que votamos contra o projecto n. 395 A e contra o substitutivo 
respectivo. 
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Sala das Sessões, 25 de Novembro de 191 . - Alva1·o Ba1Jtistcr. - OctG"t'io 

Rocha. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o art. 2• e seguintes. 
Approvados successivamente os seguintes artigos do substituti,·o ao projecto 

n. 395 A, de 1918: 
Art. 2. o Ficam creadas as duas épocas de exames, uma em Janeiro e outra 

em Abril de 1919, destinadas aos cándidatos que não quizerem gozar das pro

moções previstas 11a presente lei, sendo que os ditos exames serão regulados pelrt 

legislação actualmente vigente. 
Art . 3. o Em Abril de 1919 será permittido aos alumnos approvados no exam e 

vestibular prestarem exame elo 1° anno da mesma época. 
Art. 4. o São considerados approvados nas ma terias para a<> quaes re jue- · 

reram. exames na época normal os alumnos de estabelecimento particular nã "> 

equ iparado ao Collegio Pedro II e ao qual haja sido concedido commissão de 

examinadores. 
Paragrapho uni co . São tambem considerados approvados, até em quatro ma

terias, para as quaes requererem exames, dentro do prazo de 30 dias, contado 

da publicação da presente lei no Dia1·io 0/ficial, os candidatos que o fizerem 

pçrante o Collegio Pedro II, no Districto Federal, ou , nos Estado,<>, perante c>s 

estabelecimentos de ensino em que tenham sido prestados exames parcellados de 

preparatorios, de accõrdo com a legislação vigente. 

Art. 5. o Os alumnos beneficiados pela presente lei não ficam isentos do paga

mento das taxas de matricula, dé frequencia e de exame, nos termo~ do decreto 

n. 11.130, de 18 de Março de 1915. 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Approvada a seguinte emenda do Sr. Raul Alves, constante do voto em 

separado: 

Fica dispensado dos exames vestibulru·es o alumno que houver tl'rminado o 

curso de preparatorios até 31 de Março de 1919. 

Paragrapho uni·co. Esse dispositivo ficará constituindo o sob n 
stitutivo. 

do sub-

Vem á Mesa e são successivamente lidas as seguintes declarações de voto: 

Votei contra o \)rojecto do Senado e contra o substitutivo da Commissão de 
Instrucção Publica, ambos relativos á dispensa de exames. 

Mantendo as idéas que sempre defendi na vida parlamentar, não poderia 

dar meu apoio aos largos favores ttue taes projectos fazem aos alumnos dos 
estabelecimentos de ensino, superior e secundaria. 

Seria concorrer para a nova phase, que se inicia, de desordem, de condescen

dencias, de frouxidão em materia de ensino. Lamento =om a maior sinceridade 

-<ue o Congresso, em vez de adiamento dos exames por um ou dous mezes, resolva 

approvar por seu decreto a quantos requeiram prestai-os, concedendo por esta 

fôrma favores excepcionaes, jámais liberalizados mesmo na época dos maiores 
e mais censuraveis abusos. 
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Conservando,. pois, a attitude que se me afigura a mais util â. mocidade 

do paiz, assim como â ordem e â. proficuidade do ensino, nego meu voto a toda~ 

as emendas propostas nos projectos e emendas. 

Sala das Sessões, Novembro de 191 . - José Bo11i!acio. 

Declaramos haver votado contra o projecto n . 395 A e emendas. 

Sala das Sessões, 25 de Xovembro de 1918. - Buarque cl.e ::Vazm·eth. - Abel 

Chennont. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguinte emenda 

n. 1: 
Onde convi r. Ao art. 1• do projecto n. 395 A, de 1918: e a Academia do 

ommercio desta apitai. 
Sala das Se~sões, 25 de Novembro de 1918. - Deoclato Jiaia. 

Approvada a referida emenda n . 1. 

O Sr. Costa Rego (pela onlem) requer a verificação da Yotaçlo. 
Procedendo-se â. verificação . da votação, r eco nhece-se terem votado a favo r· 

85 Srs. D eputados e contra 25; total, 120. 

O Sr. Pre sidente: - A emenda n . 1 foi approvada. 
O Sr·. Frederico Borges pediu a retirada da sua emenda offerecida ao 

projecto n. 395 A, de 1918. 

Consultada, a Camara concede a retirada da eme11da do r. Frederico 

Borges. 

Vou submetter a votos a segu inte emenda n. 2 : 

Ao art. 1o acCJ·escente-s , depois da palavra u fiscalização", 11 subvencionados 

o officialização ". 

Sala das Sessões, 23 de Xovembro de 1918. - F>·a11cisco l'allaclm·es. 

O Sr. José Augusto (*) (1Ja>·a encaminha>· a votaçüo) :- Sr. Presidente, 
â. simples leitura desta emenda não posso bem verificar qual o alcance que visou 

ou o que pretende com ella o nobre Deputado seu autor. Parece, Sr. Presidente. 

que a hypothese prevista por S. Ex. jâ. estâ. mais ou menos por igual contem

plada no substitutivo. 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES: - Nos termos em que estâ. redigido O artigo 

escapam certos institutos que subvencionados e officializados, entretanto, não 

estão sujeitos â. fiscalização, como um de Porto Alegre e outro de Itajubá. E' 

apenas isto. 

O SR. Josll: AuGUSTO: - Si a emenda do nobre Deputado tem a significaçi.o 

((110 lhe dâ S. Ex., si quer am1 liar a medida a estabelecimentos que não são 

nfficiaes r.1em equiparados, mas estão em regimen especial de semi-officialização. 

PE-nso que a emenda não pôde ser acceita, porquanto taes estabelecimentos têm 

( •) liJSt'? c1 ~·c·:1 to Pão foi r t'v!sto p 'o orador. 
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.a sua vida intima e sobretudo a dos seus exames regulada por elles proprlos, 

.exclusivamente. 

Não podemos legislar a respeito. 

O SR. FRANCISCO VALLADARES: -- Embora sejam subvencionados? 

O Sn. Josi'l AUGUSTO: - Embora subvencionados: só os conhecemos para ' 

'effeito de lhes dar a subvenção e considerar validos os di1>lomas. Sua vida intima. 

seus programmas, sua acção interna, principalmente na parte r eferente a exam05; 

-é da unica e exclusiva competencia delles, não cabendo ahi a int rfer~ncia uo 
Poder Federal. (lJ.I1dto bem; muito bem .) 

O Sr. Francisco Valladare s (pela onlem) : - Sr. Presidente, em vista 
<le estarem incluidos na medida os estabelecimentos que eu visava. requezro a 

retirada da emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada da referida emenda n. 2. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguint€ emenda 

11. 3 : 

Os estudantes do curso secundaria qne, desi. tindo dos favoz·es c:>n~E:didos 

])ela presente lei, em J aneiro de 1919 , obUverem aprovação em todos os exames 

que requererem, poderão, em Abril do mE ~mo anno, submetter-se a exame dos 

-'" paratorios que ainda lhes faltem para a i!1ecripção no exame \'estibul!u·. con. 

tanto que esses exames não excedam de quatro, e em seguirla prestar o r .ferido 

€xame vestibular. - 11Ia1·inho de Ancl•·adc. 

O Sr. José Augusto (*) (1Jan• encaminltm· a votação): - Iuito embora 

o meu libera lismo n este assumpto. sou obrigado a não concordar, em nome da. 

Commissão, com a emend a do nobre Deputado, isto por uma razão: ê que no 

projecto vindo do Senado já se estabelecia, creio que no art. 2• precisamente. 

que haveria duas épocas de exames para os alumnos dos cursos secundarias. 

A Commissão, examinando o assumpto, negou o seu assentimento a esse 

.artigo, porque elle traria como resultado que aquelles alumnos, em vez de quatro 
€xames, viriam a fazer oito. 

Sou simplesmente o Relator da Commissão, incumbido de expôr o pensamento 
que nelle predominou. 

O SR. SEABRA FILHO: - O que faz com muito criterio. (Unito bem.) 

O SRR. Josf.l AuGUSTO: - Esse pensamento foi o de que não se devia dnr 

favor maior, e ê por isso que a Commissão não pOde ncceitar a emenda. (Jluito 
bem.) 

O Sr. Marinho de Andrade : - Sr. Presidente, peço a v. Ex. se digne 
consultar a Casa sobre si consente na retirada da minha emenda. 

Consultada, a Camara concede na retirada da emenda n. 3. 

( •) Não foi r visto pelo orador. 
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O Sr. Presidente: - You submetter a votos a seguinte emenda 

n. 4: 

Ao a r t. 1°, § 2°: 
Supprimam-se as palavras in fine ·•e que foram approvados em concurso". 

Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1918. - Octavio lla Rocha Jii•·an-ela. 

A suppressão se justifica para harmonizar .o d ispositivo do § 2° com o esta

tuldo no fim do n. 1. Não &e comprehende que se exija a effectiva a,pprovação 

nos concursos ultimamente realizados, qu•mdo se annullam os exames feitos 

ao mesmo tempo. 

Approvada a. r ferida emenda n. 4. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguinte emenda 

n . 5: 

Ondo convier: 

São considerados validos para a matricula em todos os estabelecimentos dé. 

ensino os exame.. de preparatorios f itos perante a banca nomeada pela Escola 

de Minas de Ouro Preto. 

Sala das Sessões, Novembro de 1918. - Fausto Fe?Taz. - F1·anoisoo Val!a

cla?·es. - José Alves. - Antonio llfm·tins. 

APllrovada a referida emenda n. 5. 

O Sr. Presjdente: - Vou subm tter a votos a seguinte eme11da 

n. 6: 

Onde convier : 

Art. Ficam equiparadas ás offlciaes as escolas superiores fiscalizadas pelt> 

Governo Federal, para gozar dos favores da lettra f do art. 8° da lei n. 3 . 454, 

de 6 de Janeiro do corrente anno. 

Art. Ficam isentos do pagamento das taxas de transferencia todos os 

alumnos matriculados em estabelecimentos sob a fiscalização federal e ainda 

não equiparados que, até o dia 30 de Abril de 1919, requererem as suas t ransfe

renclas para os estabelecimentos officiaes. 

§ 1. o As guias de transferencias deverão ser passadas pelo Conselho Sulle

rior do Ensino, mediante informação dos respectivos fiscaes. 

§ 2. o Ficam isentos dos exames de revalidação lodos os alumnos qu e se 

transferirem até 30 de Abril de 1919. 

Art. A presente lei não isentará o alumno do pagamento da matricula. 

Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1918. - Vicente Pü·agibe. 

O Sr. José Augusto (•) (pm·a encaminhar a votação) : - A emenda do 

nobre Deputado, representante do Districlo Federal, Sr. Presidente, versa sobre 

questão propriamente de legislação escolar, de caracter permanente. Estamos 

votando aqui medida puramente provisol'ia, determinada por uma circurmstancia 

de momento. 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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Creio que Camara poderia estudar o assumplo em projecto set>arado, que o 

nobr Deputado submettesse ~pportunamente ao nosso exame. E' materia de 

alta importa ncia, ~ então a Camara poderâ. decidir com justiça si ha ou não 

razão para que se faça equiparação dispensads tes e taes formalidades. Na hora 

actual, quando ,·otamos medida de pura excepção, para ter effeito immediato, 

creio que a emenda elo nobre Deputado não é, pelo menos, opportuna. Por este 

motivo, em nome ela Commissão de Instrllcção Publica, deixo de dar sobr ella 

parecer favoravel. (J fuito bem.) 

O Sr. Vicente Piragib e (•) (]Ja,·a encaminhm· a votação): -Sr. Presi
deBte, minha em nda repete disposições do projecto, com uma unica alteracão: 

dispensar da t!lxa ele transferencia os alumnos. Essa taxa é ele 200$, a medida 

proposta tem igualmente natureza provisoria. A Camara, em todo caso, deliberará 

como entender mais acertado. 

Rejeitada a referida emenda n. 6. 

O Sr. Presidente: - Vou snbmetter a votos a seguinte emenda 

n. 7: 

Ao art. 2° - Onde se diz Janeiro, diga-se Dez mbro. - O mais, como esta.. 

Sala das Sessões, 25 ele ::-Jovembro de 1918. - Octavlo .Jiangabeint. 

Approvada a referida emenda n. 7. 

O Sr. Pre sid e nte: - Vou submetter a votos a seguinte emenda 
n. 8: 

Emenda ao projecto elo Senado declarando promovidos ao anno ou série Jm

m~cliatamente superior, em que estiverem matriculados, todos os alumnos das 

escolas superiores ou faculdades officiaes, collegios Pedro II e militares e bem 

assim nos estabel ci1111entos de ensino equiparados ou sujeitos a. fiscalização. 

São validos para todos os effeitos os exames prestados na Escola Normal 

<lo Districto Federal. 

Sala elas Sessões, 23 ele Novembro de 1918. - Nicanor Na-scimento. 

O Sr. José Au g usto (*) (zJcla m·dem): - Sr. Presidente, o Relator d.< 
Commissão, muito a contragosto é obrigado a !lar voto clesfavoravel ã emenda 

do nobre Deputado. Si a Commissão exigiu, para a matricula nas escolas supe

riores, o proprio exame vestibular, não poderia dispensar este exame, no seu 

conceito, em relação aos alumnos da Escola Normal. 

D emais, Sr. Presidente, o curso da Escola Nor.mal é muito menos amplo do 
que o secundaria ... 

0 SR. NTCANOR NASCIMENTO: - Ao contrario, é mais amplo. 

O SR. Jos!l: A uausTo - . . . tem caracter profissional, ao passo que o curso 

-secunilario, que leva á matricula nos estabelecimentos de ensino superior, mini!'-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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tm uma cultura geral, inclispensavel aos moços que vão cursar taes estabe:eci

mentos. 
Por. estas razões o Relator ela Commlssl<. · Sbnt" du seu dever dar parecer 

contrario á em enda . (Mnito bem; mnito bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (zHwn encnminhm· n votação): -

Sr. Presidente, sinto ter ele declarar a e~ta Assembléa que as affirmações produ

zidas pelo illustre Relator são absol utam ente discordantes el a verdade. (Ncio 

"IJOiacLos. ) 

O SR. Joslfl AuGUSTO: - V . Ex. não pócle contestar que o curso normal é 

un1 curso profissional, ao passo que o secundaria é geral. 
O Sn. NICANOR NASCJMIDNTO: - Posso affirmar a V. Ex. e á Camara que 

o curso da Escola 'ormal é mais desenvolvido que o curso secundario, os seus 

exames mais rigorosos que os que se p1·estam no Collegio Pedro li. 

Peço li c nça para oppôr ás palavras do Relator as no Conselho Super io•

de Instrucção Publica, que declara no seu parecer de 27 ele J•;Jho deste a nno 

que "a Escola Normal elo Districto Federal é uma escola á qual só falta fiscali

zação do Governo e que esta fiscali zação é brilhantemente feita porque o estabe

lecimento depende do Prefeito do Districto Feder al , funccionario directamente 

nomeado pelo Poder Executivo Federal. 

UM SR. DHPUTADO: - Xão é f iscalizada. 

O SR. NrcANOR ::\"AscnmN~'o: - Tem inspecção expr essa, porque é fiscalizada 

;Jor um funccionario federal ele alta categoria e impor~ancia . Aqui na Casa estão 

presentes c idadãos illusl•·es que fo••am clirectores ela Instrucção Publica do Distri -

elo e que podem dizer si o progmmma da Escola ormal não é super ior ao elo 
curso secundaria e si os seus exa.111es não são mais rigorosos. 

O Sn. Joslfl AuGUSTO:·- Ninguem contesta que a Escola Normal tenha excel
lente curso, mas cu rso profissional. 

O Sn. N JCANOR NASC IMENTO: - Demais, é preciso que a Camara observe: ao 

passo que eu proponho sejam adaptados e acceitos exames pratica.dos com es te 

rigo1·~ o que ê sen1p1~e muito menos do que dar essPS e-xames sen1 que sej am reali

zados, o Relator foi favoravel a es ta concessão e não é favoravel ã concessão 

menOJ', qual a de acceitar os xames feitos em uma e cola fiscalizacla por um 
nllo funccionario fedentl. 

As~im, peço ã Cnmar·a que. attende ndo ao parecer do Conselho Superior de

Instrucção Publica, q ue acabo ele citar, e ás informações que presto. approv' 

:J emenda q ue é mora liznclora e perfeitamente justificada. (Jfuito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Octacilio de Camará (•) (Jw?·a C?IC«Iltinhcw a 1•otaçcio): -- Não 
podemos deixar de secundar a em nda apresentada pelo illustre comnanheiro de 

hancada Sr. Ti<:>anor Nascimento. O curso da Escoln Normal elo Districto F ederat 

( •) :-.lão foi re ,·isto pelo o rado•·-
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consta de quatro annos, nelle se estudam todas as disciplinas que constituem o 

curso secundaria para matricula nas e colas superiores, e é verdade que alli têm 

mais desenvolvimento que nos collegios equiparados, por exemplo. 

-o SR. Jos~ AuGUSTO: - V. Ex. não ignora que o curso da Escola Normal 

é profissional. 

-o SR. OCTACIL!O DE CAMARÁ: -- A não ser pedag-ogia e outras materias per

tinentes á clocencia 1 o nu\is é un1 curso secundaria. 

Nestas condições, o prog1amma da Escola Normal colloca aqu lles que alli 

fizeram exames e fonm approvados, na certez>t de serem competentes nas disci

plinas que constituem o nosso curso de humanidades. 

Alli se exige mais. 

o SR. SCAR SOARES : 

o latim? 

:-.las materias da Escola Normal está comprehendiC:o 

O SH. OcTACILIO DE CAMARÃ: - Estão muitas outras disciplinas. 

O SR. OSCAR SOARES :- V. Ex. sabe que para a matricula, em direito e 

medicina, é exigido o latim. 

O SR. NrCANOR NASCIMENTO: - Pl~opomos apenas que Pjam validos os exa· 
mes feitos. 

Não havendo o exame de l ali1n, o aro·un1ento nad.F vale. 

O SR. OSCAR SOARES: - O meu aparte foi em contraposição á afCirmativn 

do orado•·. 

O Sn. 0CTACIL10 DE CAMARÁ: -.A minha affirmativa foi que na Escola 

Normal são estudadas todas as disciplinas do curso secunda rio . .. 

O SR. Jo_'l.o ELYSIO:- <;Todas""? 

O SR. OCTACILlO DE CA,1ARÁ: - . .. superiormente. 

O Sn. NrCANOR 1 ASCTMENTO: - Queremos só a approvação do exames 

feitos, e não dos exames não feitos. 

O Sn. OCTACTLIO DE CAMARA: - ?\estas condições, chamo a attenção da 

Camara, para que se desfaça um equivoco em que Ja,boraqn muitos dos nobres 

Deputados, mandando a emenda do representante do Districto Federal que sejam 

acce itos "os exan1es feitos li na Esco la Nonnal ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Os exames feitos. 

O Sn. OCTACILIO DE CAMARÁ: - Evident mente os que não foram feitos não 
1 odem set· abrangidos. 

O que n. Camara vae deferir é a acceitação dos exames prestados, e ess"s 

exam s, eu o affirmo sem receio de cont slação. são feitos com muito maior rigor 

do que os presta dos perante a Instrucção Publica. 

Peço approvação da e"'enda, em nome da bancada do Districto Federal. 
(M1<ilo bem; muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 8. 

O Sr. Nicanor Nascime nto (Jiela. o>·dem) requ-er a verifi-cação ih 
votação. 

Procedendo-se á ver ificação de votação, reconhece-se terem votado a faYor 

48 Srs. Deputados e contra 39: total, 87. 
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0 Sr. Presidente: - Não ha numero. Vae se proceder á chamada. 

0 Sr. Andrade Bezerra (1° See1·eta1"io) procede á chamada dos senho

res Deputados. 
Feita a chamada, r espondem 69 Srs. Deputados. 

O Sr. Pre sidente : - Responderam á chamada 69 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proseguir nas votações. 

O Sr. Calo g e ras (]Jel" o: c~em) : - Sr. P1 esidente. o espectaculo edifi

c.:a nte a que acabamos de ass istir vale, apenas, por uma r evelação do modo por 

que se quer solver o maximo problema da nacionalidade brasileira, qual a ~ua 

formação mental, e, mais do que isso, dos guias da sociedade de amanhã. 

Em meio da clebacle, perante o triumpho de theorias e doutrinas que se repu

t.am más, o unico caminho que resta a sêres pensantes é resalvar sua r esponsa

bilidade indiviclnal, e é o que faço, mandando á Mesa a minha declaração de 

Yoto. (llf1t1.to bem; muito bem.) 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 

Declaramos ter votado contra todo o projecto e suas emendas, com excepção 

da que se r efere á validaç:ão dos exames de preparatorios processados perante 

a E;scola ele Minas de Ouro Preto, de accôrdo com a propria doutrina anterior 

e Conselho Superior do Ensino. 

Sal a das Sessões, 26 de Novembro de 1918. - Calogm·a.s. - J·ustin.iano Se1·pa. 

Costa Rego. 

SFJSSÃO DE 26 DE NOVEMBRO 

Continuação ela votação das emendas offerecidas ao projecto n . 395 A, de 

l 918, do Senado, declarando promovidos no anno ou série lmmediatamente supe

rior áquelle em que estiverem matriculados todos os alumnos das escolas supe

riores ou faculdades officiaes, collegios Pedro II e militares e. bem assim, nos 

estabelecimentos de ensino equiparados ou sujeitos á fisca lização (2• discussão). 

O Sr. Pre sidente: - Vou submetter a votos a seguinte emenda 
do Sr. Nicanor Nascimento, cuja votação ficou interrompida na sessão de hontem: 

N. 8 - Emenda ao projecto do Senado declarando promovidos ao anno ou 

si.'rie immediatamente sunerior , em que estiverem matriculados, todos os alumnos 

das escolas superiores ou faculdades officiaes, collegios Pedro II e militares e 

bem assim nos estabelecimentos de ensino equiparados ou sujeitos á fiscalização. 

São validos para todos os e ffe itos os exames prestados na Escola Normal do 
Districto F edera I. 
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- O Sr. dosé Augusto (*) (!JOHt enca>ninhm· a votação): - Sr. Pr.,.si

dente, em nome da Commisão de Instrucção Publica, de c1ue sou Relator neste 

p•·ojecto, mantenho o que disse, quanto á emenda na sessão de hontem. 

Não negamos á Escola ·xormal do Rio de Janeiro os attributos moraes e a 

sevel"idade no seu ensino, a que se referiu na sessão passada o nobre Deputado, 

representante do Districto Federal, autor da emenda. 

Affirmamos que, para a matricula nas escolas superiores, o que a legislação 

do Brasil desde os tempos primeiros atê hoje tem exigido ê um curso fundamental , 

isto é uma cultura geral, ministrada de accôrdo com a sua propria orientação 

pe.o ensino secundario, emquanto a emenda do nobre Deputado estende esse 

direito a moços que cursam a Escola Normal, a qual têm curso propriamente 

profissional. Sendo de todo m todo distinctas as finalidades de um e de 

outro curso, julgamos. que não deve caber á Escola Uormal aquillo que 

cabe ao curso secundario. .Accreses que votando a emenda do nob>-e Depu

tado praticaríamos injustiça, porquanto não ba sômente a Escola :--<ormal do 

Districto Federal; mas escolas desta ordem em todos os Estados, e a emenda 

do nobre Deputado limita a medida á ela Capital da Republica. 

O SR. ::\ICANOR ::\'ASCIMENTO: - Este, porém, não 1! o argumento, porque 

em 3• discussão se poderia estender a todas. 

O SR. J osii: AUGUSTO: - O argumento ê o que já dei: curso normal ê mêra

mente profissional; e o que reclamaa11os para a matricula nas escolas superiores 

é o curso fundamental, ê a cultura geral do espírito humano. São estas as razões 

pelas quaes a Commissão está em divergencia com o nobre Deputado. (M~,uo 

bem; "'~'·ito bem. ) 

O Sr. Nicanor 'Nas.cimento (*) (pant encct?ninhm· a votação): -
Sr. Presidente, em contraposição ao que disse o eminente Deputado, meu clilecto 

amigo, tenho a a,Jlegar succintamente que a Camara concedeu fosse considerado 

examinado e approvado o alum'Ilo de preparatorios que não houvesse feito exame 

algum, sinão apenas que o tivesse requerido. 

O SR. Joslll AUGUSTO: - Em quatro materias, o que não ê sufficiente para 

dar <lireito á matricula nas esco las superiores. Depois, a Commissão, coh rente

mente, estabeleceu a exigencia do exame vestibular para corrigir qualquer 

lacuna. 

·O SR. XrCAKOR ::\TASCIMENTO: - Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, era a 

condição que punha a Commissão, para a moralidade elo seu acto, concedendo 

o favor, que houves e o exame vestibular. 

Ora. a Camara já discordou da Commissão, tornando desnecessario tal exame. 

AssiJm, a coherencia, que esta pretende manter, está destruída pela deliberaoão 

claquella. que generalizou, aliãs mui justamente, a concessão. 

Quanto á Escola Normal, a questão ê a q11e passo a expôr. 

I •) Não foi revisto pelo orador. 
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Diz o illustre Relator qu o curso normal é méramente profissional. Ern 

resposta ao que affirma S. Ex., vou lêr palavras do Canse. h o Superior de Instru

cção Publictt, com respeito a esse curso. 
Trata-se de um voto do Sr. Dr. Raja Gabaglia. 

" .. . Attendendo que ha clecennios funcc:ona •·egulanncnte a Escola 

Normal do Districto FecJ oral com escolhiclo e competente COTJJO docente; 

que os professores são en~p?·egaclos 111tblicos, vitctlic1os, im.am~oviveis.) com, 

cti?·eito á jttbilaç.tão e vencimentos qne lhes gcwcmtem toctct a inc!e)Jen

ctencia ; que o corpo cliscente é recru taclo por ctifficil e •·enhiclo conc1wso 
de admissão ao 1° anno; que as materias são examinadas segundo p·ro

grmnmas extensos, em tenwo snfficiente 11w·a stw explanctção, havendo 

museus e laboratorios para os que exigem observações e experiencia ; 

que os exames se effectuam com '' maxima seTiectacle e snf/iciente 1·igor; 
attenclendo tambem que o onselho Superior do Ensino tem concedido 

bancas ele preparatorios e me~I. IJO equiparação ao Collegio Pedro II a 
instit?<tos em conclições immen amente inje1·io1·es ás ela Escola lfonnal 
do Districto Federal sem as gara-ntias mo1·aes e intcllect?taes e mctte?·iaes 

desta; attenclenclo, finalmente, que pelo art. 2° da Constituição Federal, 

o Districto Fecle•·al é ele facto ?t?lt Estado autonomo da Federação, sujeito 

a certas •·est•·icções por se r temporariamente a séde da Capital ela 

União; a Commissão, pelas razões que acaba de expencler, conclue pe:o 

deferimento da pretenção dos Srs. Alves Machado e outros, de sorte 

a sérem equiparados aos ex fines parcellados para os effeitos ela matri

cula nos institutos superiores os exames finaes prestados na Esco:a 

Normal do Districto Federal, desde que haja equivalencia entre os pro

grammas seguidos nesses exames com os das disciplinas correspondentes 

no Collegio Pedro IJ. " 

O SR. JosJlJ AUGUSTO: - O nobre Deputado deve attencler á finalidade pro

fissional desse estabelecimento ele ensino. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Parece-me que está perfeitamente resp:m
dida a argumentação elo illustre Relator. 

Quanto á finalidade a que S. Ex. allucle, é ainda o nobre Relator quem vem 

confinmar o direito que reclamo para esses examinadores. 

Assignala S. Ex. que a escola tem por finalidade produzir professores. 

E' precisamente essa circuhnstancia qull torna os seus exames mais valiosos 

que os ela instrucção publica; esses alumnos, sobre serem examinados do ponto 

ele vista elos conhecimentos genericos ela materia, o são no tocante á sua com

petencia para o exercicio elo magisterio, de sorte que os conhecimentos que apre

sentam, sã-o. digamos assim, mais systematicos, mais clidacticos que os daquelles 

que se submetlem aos exames exigidos pela instrucção publica. 

O Sa. JosJlJ AuousTo: - A emenda do nobre Deputado, além do mais, encerra 
medida de caracter permanente. 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não ê de caracter permanente, porque está 

suj e ita á rubrica ge ral do projecto qu e decla r a ser unica e exclusivamente para 

es.se caso. Trata-se de uma lei ele excepção e a disposição, c1ue p roponho, ê dentro 

dA. excepção. 

O SR. OSCAR SOAREJS: - O projecto é de excepção ; porém a emenda no nobre 

Deputado vae crear, na legislação elo en s ino, providencia nova. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Propomos esta medida dentro da excepcion a

lidade elo projecto e pela mesma razão de excepcionalidade não vamos cont ravir 

ao projecto geral e pedimos aqu il :o que j á n ão ê só de equidacle, mas ele evidente 

jus tiça. (Mnito bem; mnito be1n.) 

Rejeitada a r efer ida e m e nda n. 8. 

O Sr. Cost a Rego ·(7Jela o•·cle?n) requer a verifi cação ela votação. 

Proceclen clo-se á verificação el a votação, reconhece-se terem votado a favor 

50 Srs . Deputados e contr a 46 ; total, 96. 

O Sr. Presidente: - Não ha m>mero. Vae se proceder á chamada. 

O Sr. An nibal de Toled'o (3° Secl'etario, se,·vi?Ulo ele 10) p rocede á chu.
mada dos Srs. Deputados. 

F eita a chamada, r espondem 107 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente: - Responderam á cham ada 107 Srs. Deputados. Htt 
numero para proseguir-se nas votações. 

Vou submetter novam ente a votos a emenda sob n. 8, do Sr. Nicanor Nasci 
mento. 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (pelet o•·elem): - Sr. Presidente, Ee:<t'to 
uma pãhe da Camara opiniatica n es ta questão e não querendo eu que a in sis

tencia em def encl er o direito elos m eus representados prejudique o ele toda a 

classe academica, que está esperando a solução do projecto, r equ eiro a v. Ex. 

a r e tiradn da em enda, com o protesto de apresentai-a em occasião opportur.a. 
( A7Joiaclos; •n;nito be11t. Palmas nas gale1·ias . ) 

O Sr. Presidente (fet:~enilo som· os tympanos): - Attenção! As galerias 
não se podem manifestar. Si persistirem, m andarei evacuai-as. 

Consultada, a Camara ·concede a r etirada da em e11cla n. 8. 

O Sr. P residente: - Vou submetter a votos a segui nte emenda 
n . 9: 

Onde convier : 

Fica m equ ip a radas ás officiaes as escolas superi01·es que fora m consideradas 

idoneas p elo Min istro da Ju s tiça e qu e a inda estive rem funccion anclo r egular -

( • ) Não fo i revisto pelo o r a dor. 
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mente, para gozar dos favores da leltra f do art. 8• ra le i n. 3. 454, de 6 de 

Janeiro do corrente anno. - Ephigenio de Salles. 

O Sr. Ephigenio de SaHes (jJelc• 01·cLem) : - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne consultar a Casa sobre si concede a r eti rada da minha emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada da emenda n. 9. 

O Sr. Presidente: - Vou submettér a votos a seguinte emenda 

n. 10: 

Art. 1•: Accrescante-s , depois elas palavras "sujeitos 11 f iscalização", as 

palavras: "officializados e subvencionados". - P ins Rebello. 

O Sr. José Augusto (*) (!Jm·a encaminhe,. a votaçcio) : - Sr. Presi
dente, a emenda do nobre Deputado pelo Piauhy é a reproducção da que foi apre

sentada pelo Deputado mineiro, Sr. Francisco Valladares. 

As mesmas razões, pelas quaes eu me oppuz, em nome da Commissão de 

Instrucção Publica, á approvação da emenda do nobre Deputado mineiro, mili

tam para que impugne a emenda do nobre Deputado piauhyense 

Ella se ref re a estabelecimentos subvencionados. 

O regimen a que obedecem esses estabelecimentos, conforme j11 disse hontem, 

em nada pôde ser ragulaclo pelo Congresso Nacional. Essas escolas têm ampla 

autonomia para assentar sobre o melhor modo ou processo de exame de sous 

alumnos. 

Em las condições, ao Congresso fallece competencia para estender o bene

ficio do projecto a estabelecimentos que não são nem officiaes nem equiparados 

e apenas têm relações com o Poder Federal, ~m matería de subvenções e reco

nhecimento de seus diplomas. 

Por este motivo, a Commissão de Instrucção Publica dá parecer favoravel 

11 emenda. (Muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 10. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o projecto do Senado. 
Approvados successivamente os seguintes a1·tigos do projecto n. 395 A, da 

1918 (do Senado): 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. ° Ficam pro'movidos, independente de exames, ao anno ou série imme

diataménte superior li.quelle em que se acharem matriculados nas escolas ou 

faculdades officiaes de quaesquer Ministerios, nas escolas militares de mar e 

tena, na Escola Nacional de Bellas Artes, no Instituto Nacional de Musica, no 

Collegio Pedro li, é nos collegios militares, e, bem assim, nos estabelecimentos 

de ensino a esses equiparados ou j 11 sujeitos 11 fiscalização, os r espectivos a lumnos, 

considerando inexistentes quaesquer exames prestados de Outubro em deante até 

esta data. 

( •) Não fo1 revisto pelo orador. 
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Paragrapho unico. A mesma disposição ê applica,·ei aos alumnos matricula

dos condicionalmente em um armo. por dependerem de uma materia do anno 

anterio r. 

Art. 2. o Ficam creaclas duas épocas ele exames em Dezembro e em 1\Iarço 

para dar aos alumnos elos coilegios não equiparados o mesmo direito que tl'm 

os do Collegio Pedro li pela aclual lei n. 11 . 530, de 1 ele :Março. 

Art. 3. o Em Março de 1919 e ele 1920 será permittido aos alumnos appJ·o 

\'aclos no exame vestibu lar prestarem exame elo 1° anuo ela mesma êpoca. 

Art. 4. 0 São considerados approvaclos nas ma terias para as quaes requere

ram exames na êpoca normal, os alumnos de estabelecimento particular não equi

parado ao Collegio Pedro II e ao qual haja sido concedida commissão de exami

nadores. 

Art. 5 . ° Fica dispensada elos exames vestibulares o alumno que houver t r

minado o curso ele preparatorios atê 31 ele Março de 1919. 

Art . 6. 0 As presentes promoções não isentam os ai um nos do 'Pagamento das 

taxas d e matricula, ele frequencia e de exame, nos termos elo decreto n. 11.530 

citado. 

Art. 7. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente: - O projecto passa á 3• discussão. 
Vêm á Mesa e são succe10sivamente lidas as seguintes d~clarações de voto: 

Deciaro que votE- i contJ·a o projecto n . 395 e emendas que lhe foram apre· 

sentadas qu~1· rt>la Commissão de Instrucç'io Pulblica, quer pelos Srs. Depu

tados. 

Sala das Sessões, 211 de :-<ovem bro de 1918. - Rodrigues .Jiachaclo. 

Declaramos que votámos contra o projecto e as emendas da Camara. por 

eu tender que não cabe ao Poder LegislatiYo conhecer desta ma teria. 

Rio, 25 ele Novembro ele 1918. - Octavio Roclw. - Costa Rego. 

O Sr. Presidente : - Acha-se sobre a :Mesa o seguinte requerimento 
de urgencia.: 

Hequeiro urgencia para a immediata 3" discussão do projecto n. 395 A, de 

1918 ( do Senado) e sua votação. 

ção . 

Sala das Sessões, 26 ele Novembro de 1918. - Ji'lons ela Crllllla. 

Approvado o r equerimento de urgencia. 

0 SR . THOMAZ RODRIG'LES (pela 07'clern) J'e<]Uer a ver i l'icação da vot -

O Sr. Oscar Soares (1Jara encaminha,· a votação): - Sr . rr<\'Eiden "· 

na 2' discussão deste projecto fo ram apresentadas diver as emenda que. I -

cluidas no mesmo p1·ojecto, podem alterar fundamentalmente o intuito da Co >

missão ao r edil"'il -o; e mesmo na 3• discussão, não só a alguns rs. D~pu ad , 

resta o clireito !le collabora1·, para que o pr ojecto não attinja ãs raias do e~. n-
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dalo a que está attingindo (apoietdos e contestctgões) como tambem haverá ensejo 

de que outros se manifestem contrarias á medida. 

Não reconheço essa urgencia, porquanto o assu.mpto não é de a lta relevan

cia, não é medida que o paiz reclama, para sal val-o de qualquer perigo immi. 

nente. 

DevemoE discutir este projecto com calma, com raciocínio, com liberdade, e 

para. isto se torna necessario pro.porcionar tempo a todos quantos não o accei-• 

tam nos termos em que se acha redigido. A urgencia solicitada não se justifica, 

não tem o menor undamento. (Aif1til'o bem; nMtito bem.) 

O S r. Flores da Cunha (*) (1Jm·a e1lcC!?ninhet1' " votetçc7o): - Sr. Pre
sidente, neste assumpto. como em oub·os de maior ou menor importancia que têm 

sido debatidos na Camara, eu, reag'indo sobre nüm· n1esmo, fazendo e norme es

torço, tenho procurado manter attitude de serenidade e até de silencio, tido como 

eu era, por temperamento revolucionaria e irrequ ieto . 

Não quero ir buscar nem rebuscar fundamentos de qualquer ordem para pe . 

dir a approvação da medida proposta a favor da classe academica . 

Jámais acaricie; a popularidade, fosse dos acaclemicos, fosse elas massas em 

geral . 

Estou, entretanto, convenci.do de que mesmo que esta providencia fosse in· 

tlefensavE.l, sob o ponto ele vista politico, moral e jurídico, não seria possivel

menti'J a ultima que a Camara houvesse de adaptar, exposta a tal critica. (Apoiet 

ctus.) 

::lr. Presidente. sou pela mociel"'de acaclemica, ela qual .h" n t!)m sahi ; S·1U pela 

mocielad<> acaclemica. que ha de vir nos substituir nestas bancadas, nos dias di'J 

amanhã. 

O SR . OSCAR SOARES : - Não com exames ele promoção. 

O SR. FLORES DA CuNHA: - Não será com um acto de equidade ou de libe

ralidacle, se quizerem, que se ha ele fazer diminuir a capacidade dos academicos. 

Amanhã, quando elles entrarem para a vida publica, para a v ida pratica, para 

a vida das competições, saberão se preparar não já para nos igualar .. . 

O SH . OsCAR SOARES : - L~vam o estigma da aprovação por decreto . 

O SR. FLORES DA Cu:< HA - . . . sequer a nós em patriotismo, mas para nos 

ultrapas~ar, levantando mais esta Repu-blica e os seus m"ximos inter esaes. 

O SR . OSCAR SOARES : - Se o padrão da Repu blica fôr o analphabetismo ... 

O SR. FLORES DA CUNHA: - Espero que a mocidade de hoje h a de attingir 

aquillo que tínhamos em vista . mas não attingimos . 

VOê•) a favor da mocidade sem procurar outros fundamentos, voto pela mo

cidade que é "o arrebol dourado e escarlate do amanhã ela viela", mocidade que, 

na expressão do poeta lusitano, é como a flor de lothus; em cem annos f lor ece 

apenas uma vez. (Jif1dto bem; Jletl?nas nets getle1·ias. O s,·. Presiaente, fetzendo 

som· os tyntJJanos, recl<Hnet attenção . ) 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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ú Sr. Presidente: - Vai-se proceder á verificaç3o da votação. 

l'rvcedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 

da urgencia 83 Srs . Deputados e contra 23; total, 106 , com o Sr. Presidente, 107. 

O Sr. Presidente: - A urgencia foi concedida. 

Em consequencia elo voto da Camar a, vou submetter á 3• discussão do pro

jecto n. 395 A, de 1918. 

O Sr. Ramiro Braga (•) (1novi?ne11to de attençcio): - Serei breve, Sr. 

Presidente. Pelo andamento vertiginoso, electrico que tem tido este projeeto, pa

rece que nelle estã.o consubstanciadas medidas de salvação publica, e eu não 

quero chamar para os meus debeis, frageis e quebradiços hombros (11cí.o apo-ia

clos) as responsabilidades de demorar providencias salvadoras. 

Ao d'a r na Commissão de Instrucção Publica, verbalmente, as razões por que 

radicalme.nte discoTdava do projecto, considerava terminada a minha missão, 

pois que então declarei que a experiencia parlamentar de antemão me assegu

rava a inutilidade do esforço em pretender remontar uma corrente victoriosa; 

nem nutria a veleidade de querer oppôr um clique á caudal tTiumphante. 

D esejava, a·penas, ficar socegado commigo tnesn1o, e tranquillo na minha 

candicla ingenuidade, na minha beatifica simplicidade de quem ainda encara com 

amor e ded icação os interesses do ensino patrio . (Jlit<ito bem.) 

O SR. TaOMAZ RODRIGUES: - E nisso V. Ex. não está só. 

O SI~ . RAMIRO B!'.AGA: - Assim sendo, não era meu intuito vir ao plenario, 

para desta tribuna desenvolver e ámpl iar considerações que, em Tesumo, lá, eu 

havia feito . 

. Ut~ndendo, porém, a um appello que se me dirigia, tornando-me orgão de 

uma l~F:i ti ma e elevada aspiração, e que partindo de moços é por isso mesmo ge

nerosa, é por isso mesmo toda ella repassada de bondade, venho a esta tribuna, 

tendo resolvido romper com aquell e meu proposito. 

Esse appello é um telegramma que leio para que fique consignado nos "An· 

naes" dP.s ta Casa. E' uma homenagem que presto a moços, e sómen te essa ho

menagem me fazia sab ir rla obscuridade tão costu meira, confessada e consciente, 

para a evidencia desta. tribuna, da qual tenho sido sempre arredio por inopia 

mental. (Não apoiados.) 

Eis o documento que vou ler, para que f iqu e consignado nos nossos ".An .. 

naes'' : 

"Deputado Ram\ro Braga - Maioria alumnos quinto anno direito 

H: o e S. Paulo, não querendo ser bachareis decreto, pedem vosso valioso 

concurso afim serem absolutamente excluídos promoção. Basta conceder 

exame Regunda época condições primeira. Pela maioria bacharelandos -

A?·thu?· Samvaio. " 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

3.• discussão 
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::> SR. RAUL SOARES: - Ellles não estão altingidos pela lei. 

f) SR. ?-ltCANOR 'ASCJMENT'o: - Peço a palavra. 

O Si!. J OSÉ AuG 'STO:- A Commissão altendeu opportunamente. 

O SR. RAMtRO BRAGA: - Entre o qu e a Camara vai definHiva ment.o appro 

var e o espirilo que se eontém neste despacho, e claridade, a luminosidade quP 

delle irradia, qu e c1 lle promana, vai uma d ifferença muito sensível. 

Este é, senhores, um traço novo de dignidade mental (muito bemJ· Q/JJOitl

rtos) claqu Piles que não qner em que no tet·mino do seu curso haja essa nota, que 

elle:; co'1sidEram deprimente, promovidos a bachareis por força de uma lei da

divosa e tnunificen tc . 

O SR. FllBD1i111JC Bono~•s: - Já os acaclemicos ele medicina ela Bahia passa.

t·am iJentico tclegramma. 

O SR. RA~JtRO BRAGA: - Se não me falha a m emoria, como lembra o nobre 

Depu•a•1o muito bem, já os sextanistas de m edicina ela Bahia, juntamen te com 

us do Hio ele .Ja neiro, justam ente aquelles que mais directamente foram attio

gidos pela sua posição e m::ti s r e levantes serviços deveriam ter prestado, já de

clinaram ela honra de convivas nesse bt·odio parlamentar que nós offerecemos 

aos estudantes. 

O SR. FLORES o.~ CUNJL\: - V. Ex. é medico . V. Ex. tem noticia ele al

p;urn st>xtan ista Rer r ep rovado na escola por onde se formou? (Hifm·iàaàe e sus

Sit?'?'O.) 

O Sa. R.AMmo BRli.Cl.~: - Ta minha turma foram diYersos. O Sr. Professor 

Rocha J:."aria reprovou varios. 

O Sk. SrLVA CASTRO: - E' exacto. 

O Sk . RAMTRO BRAGA: - Sr . Presidente, não pense a C a mara qu e essas ma

nifestações v isam por acaso explor a r as f ibras de sua sentimentalidacle mais de 

licadas. tão pouco que haja fa lta de convivas no opiparo e appetitoso banquete. 

O Jl rop;ramma é attrahente. é convidativo. é empolgan te m esmo; é desses 

que garantem uma enchente á ufa. Não sei até se a policia não terá de inter

vir cont o selt cauteloso cordão de guardas civis, porqu e não são sómente os es

tudantes ou os prepat·atorianos que são galardoaclos, m as todo aquelle que se qui

zer dar ao luxo de se en(E'itar com quatro pt·eparatorios. (Apoiados). Qualquer 

pes oa eFcrevenào mal que seja, se tiver a fantasia de condecor a r-se com os exa

n1es d~ · portuguez. franc~z, inglez e latim. nada mais terá a faz r que requet'e r 

P"rantc o Co!legio Pedro n e depois exhibir o a ttesta do do zelo, devotamento e 

p;alha rdia com que nós em nossa patria curamos dos a ltos interesses do ensino. 

O SR. EvARrsTo AMARAL: - Esses attestaclos devem ser julgados por a!-

1Wem. 

O Sh. HAMIRO BRAGA: - O projecto nã.o diz nada disso: faculta a qualqu er 

pessoa. Depende exclus iva m en te de fazer o •·equerimen to. 

O SR. FLOnEs DA Ct:NH.-1.: - Nu stari a de accõrdo com V. Ex. se essas 

manif<'stações se verificassem sempre que se tratasse de materia podendo pre· 

judicar o paiz: mas ess" não tem sido o maior assumpto, para a salvação da R e

publica de que a Camara tem tratado. (Atwillos; tJalmas nas gale1·ias.) 
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O SH. FRF.omu o BoP.GF.S: - E' uma medida transitoria [JOr motivo exce

pcional. 

O Sn. RAMlRO BnAGA: - 1ão venho, Sr. rresidente, discutir o projecto. 

Disse mesmo que não o queria embaraçar quando aliãs ele r ecu•·sos mil eu dis

ponho a começar no seio ela Commissão, porque, já declarei, absolutamente eu 

não teria a infantiliclade ou a ingenuidade ele espirito de querer m oppõr a um:1 

correilte victoriosa á primPira vista. 

O .·r,. RAUL A.Lv.:s: -O dever de V. Ex. era embaraçar, se era contra

rio á medida. 

o sn. P.A~!lRO DHAGA: - Sr. PresicleJJte, ditas stas palavJ·as, r epito: YiO

lentando o. meu temperamento, vim á tribuna com o fito pl'incipal de render as 

minhas homenagt'ns de prE'star todas ellas inteiras, solidas e calorosas a este pu

nhado d jovens que julgou encontrar em mim valimento e forças para defencl r 

a sua causa. (lli~<ilo bem: muito bem . O 01·aclol· .é mui lo cttm)n·imeutatlo.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (*): - S•·. ]'residente. serei b•·evissimo. 

pois apenas quero refuta~. aquillo que erradamente foi dito. 

U ;uustre Deputado pelo Estado elo Rio de Janeiro affirmou que queria re

salvar a dign idade mental clesses moços, quintannistas c1 direito e se.xtannistas 

de medicina. 
1ão foi o que S. lcx. veio resguardar neste momento, e sim a xhibição de 

uma v.~!dacle inutil. (Nclo apoiculos . PI'Otestos ele Pari os Depltlaclos.) 

O Sn. RAM IRO BRAGA: - V. Ex. não tem o direito ele qualificar assim. 

O SR. NrcANOR 1\"ASCTl\IBNTO: - Refiro-me aos estudantes. 

SR. FLOREs DA CU :-.lHA: - Quando ~e vota1·a1n as en1endas successivas 

não houve manifestações como essas. 

O i'lR. COSTA REGO : - E passaram com o il c ncio ele V. Ex. 

0 ... Il. FLORES DA CUNHA : 

de falia•· sobr e este assumpto. 

~ão e1·a ainda Deputado e terei opportunidacle 

O Sn. NICANOR 1\"ASCIMF.NTO: - • 'o projecto que foi YOtaclo. Sr. Presidente, 

ficou re~guardado álquelles que não q uiz ssem o favor elo exame po•· decreto o 

clireito de requererem o exama perante bancas. 

Assim, esta di~nidade mental a que se r~ferio o nob1·e Deputado jã estava 

resah ada e não era precizo a exhibição inutil desse tP!e;rramma ricliculo. 

(A)JOratlos; não apoi1ul os. r1·otestos.) 

O SI< . HEITOR DI'! .'onzA: - E' o principi:> ill~·itus 11011 dallll' btme[itium: a 

quem :1ão aecelta, o beneficio não obrig:.t . 

O Sn. NrCANOR NASCIMENTO: - Quanto á declaração de que não e tamos 

respeitando aqui os sagr ados interesses da Patria, no preparo mental da moci

dade, a responsabilidade não pertence a nós que defendemo o projE'<'to. nt"-S ,\os 

que têm a mais ele tre annos em seu poder o odlt:"o de Ensino sem <' d.\r :\ 

votação p •·ante a Camara ... 

( •) ::\'ão foi revisto DE' lo orador. 
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O Slt. AUGUSTO DE LlMA: - Xão temos nem a l ei do ensino. 

O Sn. NICANon NASCIMENTO - . . . âquelles que permitlem que em nossa 

Patria uão haja uma lei de ensino, e isto pelo conflicto dos interesses do· pro· 

fessorcs litigantes. 

Esta é a verdade inteira, sincerament dita, sobre a mu.tcria e se esses mo

ços que hoje passam por decreto amanhã, na vida pratica, não tiverem capaci

dade, energia e moralidade, talento e saber, serão denotados na concurrencia 

vital . 

De modo que a conc<>ssão que lhes fazemos não é senão a introclucção na 

vida pr;;.lica par.L que pos~am exhibir a sua capacidade verdadeira. (Muito 

bem.) 

O Sh. JostNO DE ARAUJO: - T ratarão de vencer pelo empen ho, como estão 

' 'encenclo esta campanha. 

O Sn. :\'tCA!\'OH :\'A!.'Cili1E1''TO: - Daquillo de que se não cuida para o r eer

guin•euto ela instrucçãc, é do chorilho el e professores por decreto a que o Go

verno tem ntregaclo as academias actuaes. (Apoiarlos. Appla-usos.) 

0 SH. OSCAH SOARES: - Aliâ.s, soffrendo o ricliculo dos a l umnos. 

O Sn. ::-\JCANOR ::\ASCIMENTO: - O telegramma que acaba de ser lido pelo 

illustre Deputado, repre entante do Estado do Rio ele Janeiro, podia bem não ser 

trazido 5. amara, porque representa uma super f ctaçiio daquelles que yf·m d~ · 

clarar que não acceitam um direito qu nós não lhes i m pomos, por isso que 

lhes damos a liberdade dE' escolher entre o decreto e o exame. 

O que se t>slá fazend~ , com o que~·er ach incalhar aquelles outros moç s que 

se pr~tendem iniciar na yida pratica, é um grave erro de vaidade e de orgulho. 

porcJUC grande parte elos que impugnam e stão impugnando o pro j ecto ti\·eram os 

m smos favorP.$i c obtiverant o3 n1es1nos obsequias. 

Votar e votar imrr;ediatamente este projecto é tranquillizar imn1ensa n1assa 

de brasileiros n•oços, suas familias e r esponsaveis pela sua educação e pro~resso. 

E' nosso cleYer não exi!>;i!· que esses moços, em uma hora de c nvulsão g·eral. sejam 

obri~aclos a prestar um exame impossivel. E' esta a razão por que voto p elo pro

jecto, nãü p la coaccão dos estudantes, que não existe, mas com a mais completa 

libe•·dade moral, como voto sempre n.-sta asa. 

Assim, r espondidas a~ phra es injurio as proferidas contra a mocidade . .. 

(Pr·otestos. :Yüo ''JJOioclos.) 

O SR. HA~llRO BRAGA: - Xão apoiado! Não queira V. Ex. ti r·ar partido disto. 

Jsto é CJu e (· exploração. 

O Sn. ~TCANOR NAscgrENTO - ... tenho conclui do. 

1J m.) 

(Muito bem: mui to 

O Sr. José Augusto raz diversas consi cl raçõ s responden do, do ponto 

de vi ta da Com missão, ao discurso do Sr. Deputado Hamiro Braga . 
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O Sr. Andrade Bezerra (*): - Sr . Presidente, serei brevíssimo, não 
en tr.t em meu intuito protf'hl!· por JU a lquer fô rma a passagem do projecto. ::11inha 

opinFio, já a dei f r:tncamt!nte hontem, no YOto que live a honra de declarar perante 

a Cama1:a. Quero, porém, salientar, nesta questão, um aspecto absolutamente im

pessoal, um aspecto doutrinaria. 

S~ h&m con'!prehendi, a discussão tt~avada na Can1ara en1 torno do assumpto, 

a corren te d~HlUéllcs que :JPJ,ro\·am o projecto . e divide entre os que ,-otam a fa

vor po r bonclade e os que votam a favor por espírito de systema. 

Qunnto aos pJ"imeiros, nada tenho a dizer; quanto aos segundos, porém, que 

são p r fei tamente log i co.~ com a dou trin a que esposam, desejo chamar a attenção 

para es te facto de importanci a capital. A amara approve, se assim entender, o 

project.o, mas com •ossa approYação terá dado um golpe de mone em nosso sys

tema vigente de eJLino. 

O l::iR. JOAQU!l\1 OZORIO: - Terá lançado a pá de cal sob1·e o ensino official. 

( il J)OiCid•JS. ) 

O SR. RAUL ALVES : - O orador poderá dizer que a lei, então, é a mais bene:

meJ·ita el e tod'l.S, porque v:J.i d"termina1· a reforma de q ue h:J. necessidade. 

O SH. ANnR.\DE BF:'<:~:RRA: - AJg·uns elos Deputados que têm externado a sua 

opinião, Pntre os qu a ~ peço licença pa1·a de tacar o nobre relator da Commissão 

de Jns trucção Publica, o S1·. Joaquim Ozorio, e o Sr . Raul "\ lyes, no seu Yoto, são 

jnteh·amen te log icos. 

SS. Exx. ai'fi1·mam le~lmente que são pelo projecto porque- quanto peior 

melhor, quanto m ais o r gimen escolar do nsino se anarchizar, tanto melhor erá 

par3. :• instrucç;Io nacional. 

O ~R. RAUL A 1.v~'s: - Sustento a these: a suppressão do que existe é um:J. 

nece3sidnde a hem elo caracter nacional. 

O S ;:. J osf: .\ L'Gu. TO: - Desde que o orador interpretou as minhas palaYras, 

peço licença para r chmar: não declaJ·ei - quanto peior melhOt·, não ê o m'3u 

ponto ele vista: dechrci que o projecto está coherente com o espírito da legislação 

que vigora no Brasil, a respeito do assumpto e que conduz ao empenho de con

qu is ta r o éliplom;, o m a is facilment possivei. 

() SR . RAL'L ALVI~S: - Por mim combato o que existe em matel'ia de -ensino 

secuncl:1rio e su·pe z~ ior e já comb3- U em n1ateria de ensino prin1ario. 

O SH . ANor.AoE BFJZElillA : - Se b m se comprehencle, a a1·gumentação do pa

r cer subscripto p la maio1·ia da Commissão de Ins trucção Publica, o que eu ex

puz é o unico modo logico de int rpreta r amanhã o voto que a Camara terá da do 

em útvo J· do proj~clo. Porque ... ~u tlrezo as minhas proprias opiniões e porque gosto 

de Ja'-as humild e mai s leal me, te ... 

o :l . OCTAV!O ROCHA: - Com muita a utOJ'idade; v. Ex. é vrofessor de di

reito. (Apoiaclos.) 

O SR. AND'L\DE BEZERRA - ... e 1 orque sou con trario a esta maneira de sen

tir e PI'?.Licar não s6 dos illu stres companh eiros qu e ar1ui se manifesta ram, como 

( •) Não foi revisto pelo orado1·. 
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da maio•·ia da L:um~ra, que vai evidentemente dar a sua approvação ao JJrojecto, 

tenho o dever de fazer daqui o meu protesto e exprimir a minha opinião sincera. 

lllnis uma vez affirmo que a approvação deste projecto é o golpe de morte 

clefimth·o no s:lstema de ensino ofCicializado no Brasil. (Jluito bem; mu(to bem.) 

O S r. Augusto de Lima (*):-Sr. Presidente, dou o meu voto ao pro

jecto, n.lo cllwo, porém, fazel-o sem parallelnmente salientar que elle é uma reso

lução legislativa tomada no seio de um decreto ainda não approvado pelo Con

gre3SO :\acion~,l . 

.;:,ignirica que não temos un1a lei d organização de instrucçào publica no Bra

sil. (rtJ>OiMZos; nwito bem.) 

A ultima organi7.aqão decretada pelo Ministro do Interior e aqui largamente 

discuttda ainda não pôd receber approvação do Congresso. Se assim é, tanto a 

questão podia ser suscitada no seio ela Camara, como a inda seri a talvez mais lo

gicamente cabível r.o seio do Conselho Superior de Ensino - consultor do Governo 

e que clPvia tomar conh!:cimento da medida em questão. 

Unn vez, J)()rém, que ella foi posta aqui, uma vez que nós estamos aqui func

cionanclo, nào como legisl.'ldores, mas como uma especie ele onselheiros, quanto 

á providencia que foi decretada pelo Poder Executivo e que ainda não r ecebeu a 

sancção elo nosf:o voto. na fôrma constitucional; uma vez que o projecto se acha 

aqui, e que se invocam a seu favor respe itaveis motivos que todos nós conhece 

mos, determinados p!'l::t syncope geral da viela, não só nesl'l Capital, como no 

Brasil inteiro. com a inYasi'io ela peste desconhecida, é melhor não retermos mais 

esta corrente. Appron;mos, mas ficando, nos "Annaes •·, a aclYertencia á activi

dade legislalivn para que ella se converta em uma formula definitiva, aprovei 

tando as icléas vic toriosas na consciencia publica, as idéas que se contêm na Con

stituição para dotarmo~ o paiz com um •·egimen de instrucção ele accô rclo com o 

pacto fnnàamental, consagrando as liberrlacles que nelle se acham e que reverte

rão tambem em beneficio dessa mocidade que se está formando em quadra tão 

terrível. lendo nas paginas abertas dos factos occurrentes, manancial, grande the

souro de conhecimentos quP. vale mais do que meia duzia ele dias e noites ele es

tudo e'n YE-Bperas d'3 xame~. os quaes, nem sempre signifio:lm a competencia e o 

saber "do examinando. 

Dou n'eu voto ao proj~cto. (Jinilo be111; .mtilo bem.) 

Encerrada a 3• discussão do projecto n. 395 A, de 191 , elo Senado, decla

rando ;Jromoviclos ao anno ou série immediatamente superior áquelle em que es

tiver m matriculados t>:>do<; os alumnos das escolas superio1·es ou Faculdades of

!icia<>s, rolle"io Ped•·q Tt, P militares e bem a tiim no estabelecimentos de ensln>:> 

equipar.otdos on sujeitos á fiscalização. 

O S r. Preside nte : - Na fôrma do art. 173 do Re~im nto, as emen das 

e projc:cto vão se•· r f'> mettidos á Commissão ele Instrucçiio Publica para dar pa

recor. 

( • 1 :-<ão foi revisto pelo orador. 
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Acba-se sobre a Mesa o seguinte requerimento de urgencia: 

RN!ueiro urgencia para que seja discutido e votado o projecto da Commissão 

de Instrucção Publica sob n. 405, de 22 de Novembro de 191 . 

Sala das Sfssões, 26 de Novembro de 191 . - Ephigeuio de Salles. 

Hejeitado . 

O Sr. Ephigeni·o de Salles (JJela oniPilt) requer veriCicação da votaçãu . 
P rocedeNlo-se á verificação ela votação, reconhece-se terem vota.clo a favJr 

25 SrJ. Deputados e contra 54; total, 79. 

O Sr. Presidente: -Não ha numero. Vai se proceder á chamada. 

O Sr. Annibal de Toledo (3• Secretario, sen;indo ele 1•) procede á cha
mada rJos Srs. Deputados. 

Feita a chamada respondem 61 Srs. Deputados. 

O Sr. Preside nte: -Responderam á chamada 61 Srs. Deputados. 
J\Tão ha numero para se p!'oseguir nas votações. 

SESSÃO DE 29 DE NOVEl\IBRO 

D eclant }J>'OIItoviclos ao anno 011 séhe immediatamente S/1 perior áquelle Clll que 

estive1·em matricnlaclos toei os os alnm nos das escolas superi01·es ou facttldct

eles officiaes, co1legios Pecl1·o II e militat·es e bem assim nos estabelecimentos 

ele ensino eqnipantdos ou S1<jeitos á fiscalizcu;cio; COIIt pco·ece>· ela Com mis.'<iv 

de Iustntcçcio Pttb!ica .• ás em.enclas em 2• <!iscnssão 

N. 1 

Art. São consid rados validos para todos o effeitos os exames de pre-

paratorios prestados perante a Faculdade de Medicina e Escola Polytechniea ·ie 

S. Paulo. - Pecl1·o Costa. 

A Commissão acceita a emenda, mandando accrescentar a palan·a - JÓ 

antes de préstados. 

N . 2 

Fica pro rogada até Março de 1919 a permissão .:on»ranw \" l'<'!tlt·,, 

art. • ela lei n. 3.454, de de Jan iro de 191 . - lfnul<'~ l"u'tlN.i', 

A Commissão rejeita a emenda . 

Parecer sob:re 
emendas 
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N. 3 

Art. 1.• Fica creada uma segunda época de exames em março de ln19. 

Art. 2.• Revogadas as disposições em contrario. - RocZ?·ignes Bfa.challo. 

Thoma.~ Rod•·ig?tes. - P. Che1·mont c/,e llii!·anda. 

A Commissão rejeita a emenda. 

N. 4 

Ao art. 1.•: 

J\ ccrescenle-s ao p:=tragTapho unico, depois da palavra anLe•rio1·: "e aos a 1u 

mnos de escolas superior es officiaes ou equ iparadas que j á as tenham "frectlõl>n

tado e por qualquer ci rcumstancia não se tenl1am matriculado na época leg~l. ·· 

Sala das Sessões, 26 c1 novembro de 1918. - Anto11io A91t'hTe. 

A Con1tnissão acceita a en1 nda contra dous votos. 

N. 5 

Accr se nte-se: O Instituto Benjamin Constant. entre as diversas inslituiÇ'•C~ 

contempladas no art. 1• do projecto n. 295 A. - F'redc1·ico Bo1·ges. 

A on1ll1 issão rejeita a en1enda contra clous votos. 

N. 6 

Accrescentar ao p t·oj ecto que (n. 395, de 191 ), p .rmitte a promoQii.O , sem 

exame, dos estudantes das sco las sup ri01·es: 

. Os diplomados em medicina p !as escolas superiores julgadas i clone"' 

para os ffeitos ela applicação ela lettra /, ar t. 8•, 1 i n. 3 .454, de 6 de j aneiro 

findo, que hajam requerido em tempo opportuno a revalidação ele seus diplomn!' , 

ou seja a renovação, con1 exito, dos exa111es que con1põ 111 os dous ultiJnos annl"l; 

do curso medico e que provem haver frequentado como ouvintes aulas theoricac 

e prati as elo 5° anno, são promovidos ao 6• anno, podendo reLJUerer exame dest~ 

ultimo em qualquer das duas épocas cr eadas no art. 2• ela presente lei. 

Rio de Janeiro, 26 el e Novembro de 1918. - Octavio llfi?·ancla. 

A rommisRão julgou a emenda prejudicada por não ser assumpto previsw 

em artigo do projecto. 

N. 7 

Sito considerados validos para lodos os effeitos os exames prestados nos CLT· 

sos mantidos pela Associação dos Empregados elo Commercio de Pernambuco. ·

Jocio Elysio. 

A Commissii.o acceita n emenda contra clous votos, accresc ntando de]Jois ü~ 

exan1es a palavra - iá. 
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• r • 8 

Será facultado nas 1• ou 2• épocas de exame, conforme indica o projecto, e 
em dezembro de 1919, aos preparatorianos que não se quizerem ulilizar da nw

dida relativa ás PJ'Omoções, a prestarem exame até se i disciplinas. 

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 191 . - João Elys-io. 

A Commissão rejeita a emenda contra dous Yotos. 

N. 9 

Os inspectores uma v z nomeados e durante sua funcção junto dos estabe

leeimentos de ensino superior e secundario, pet·ceb m semeRtralm nte as quoo_a:·· 

que forem c1 positac1as pelos r spectivos estabelecim ntos qu r durante a fisc.-<lt

zação prévia, quer depois. 

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 191 • - Joc'io Elysio. 

A Commissão t·ejeita a emenda. 

N. 10 

.Ao art. 4°, paragrapho unico. acCr'escente-se: 

"Uma vez verificada, por fiscal nom eado pelo onselho Superior ele E:n~in) 

e pagu pelo respectivo estab lecimento, que os mesmos candidatos frequentaram 

pelo menos dtu·ante seis mezes deste anno as aulas elas materias cujo exames 

requereram. - Ribei?·o Jlmqueira. 

A Commissão rejeita a emenda. 

11 

Ernenda: 

.\o art. ~" accrescent -se: e cu rso ele bibliothcconomia: da Bibliotheca r.:a

cional . 

Sala elas S s ões, 26 ele Novembro ele 191 . - Ocfaci/io de Albllql!e?·ql! c . 

A Commissão rejeita a menda. 

Sala elas Commissões, 27 de novembro ele 191 - BcoTos Penteado_. Pre:>l-

dente. - José Angusto. Relator. - Ephygenio ele alies. - .1>·isla>·clto Lopc.<. 

-Raul Alves. - RCil•>h·o Bntga, declaro que vote! contra todas as emendas, Ci« 

cohet·encia com a minha attitude em face do projecto, embora reconhecendo quo1. 

deante elo 1ue a Camara approvou, muitas dellas são procedente . 

EMENDAS AO PRQ.TECTO N. 395 A . DE 191 , A QUE SE REFERE O PARECER 

(3• cli s ussão) 

N. 1 

Onde convier , accrescentc- e: 

,\ rt. . São considerados validos para todos os effeitos, os exames de pt·e-
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paratorios praticados p rante a Faculc1ade de Mediciua e E scola Polytechnica 1] ~ 

S. Paulo . 

Sala das Sessões, 26 de NoYembro de 1918. - P eclro Costa. 

N. 2 

Fica prorogada até março de 1919, a permissão constante da lettra f •lo 

art. 8• da l ei n. 3.45 •1, de 8 de janeiro de 1918. 

,TU STIFICAQÃO 

A. lett1·a f do art. 8• da lei n. 3. 454, de 8 de j aneiro de 1918, permituu ao" 
a lumnos elas esco las superiores cons ider adas conceituadas, se transferirem para 

as officiaes ou equiparadas, prestando exame de revalidação até junho de la1 . 

A emenda. limHa- se a proroga•· até março de 1919 o f avor que aqudla l~ i 

concedeu, de modo a. que delle se possam utilizar muitos que não tiveram t em p') 

clt> r equerer ta.es exames. 

Succede, entretanto, que alguns que o r equereram em t empo, não for:1m 

submettidos a. exames neste anno, e, dispensados agora os exames, taes alumno 3 

r1ue n em são matriculados, n em frequentaram as aulas das esco las officiaes ú'l 

eq uiparadas, p erderiam assim o f avor que aquella l ei lhes facultou. - JJ1 e·11de 1 

Tava 1·es . 

N. 3 

Art . 1. • Fica CI·eada uma segunda época de exames em· Março de 1913. 

Art. 2. 0 Revogadas as disposições em contrario. 

JUSTIFICAÇÃO 

Cm·ta ele nm pTojesso?· - D um velho professor cl uma das n<'sH:~ E c;colas 

!'1\J per iorcs el e ensi no, re eb mos a seguinte cn•· tu: 

"<;r. redactor. - M enos pela esper ança ele ser ouvitlo, d·> r1lll\ vel<> habito tle 

l'€'"i1l1llllr.::r, que n1 geral a ve lhice traz, a qnen1 nã.o C:Jil~r:g1~;u ficar sceplko tle 

lodo, eu m e abalanço a escrever-lhe estas linha., que talve:~ caiban1 nas genPI'O

~:..t s co hnTI nas elo seu jorna 1. 

1" :.t ulti1na n1ala da Europa, r ecebi un1a r vista fr:t. : u . ~~.o::t , •ltt·~ chogou ~nesn-:o 

a proposito. E' La vi e 1tnivc?·sitai?·e, r ev ista elos estudantes alliados, o •·gão ele t·x 

pansão intellectual. Nas suas u lt imas pag inas, depois de arLigos c1 e hmile nvll · 

troux, Luc ien Poincar , Maur ice Ajam e outJ·o , a minha b isbi lhotice foi esl)ar ·a:· 

com uma séri e de informações muito curiosas : instrucçõ s sobre o curso elos ~~ 

tuc1antes em armas das classes ante•· iores á de 191M. 

L i , curioso, Sr. r eclactor , essas opportunas instrucções . São longas, minu<'i' 

sas, intelligentes . Todos nós sabemos qual foi a acção el a mociclnde floancezu. 
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nesta guerra tren1enda, que lla afina l g·anhou. Dessa 1nocidade, u1na gran(L:! 

parte era de studantes. À'áo seria ju to, Sr . r edactor , p ergunto eu, que ess · J 

n1oços valentes, heroicos, ab neg-ado·, que d.eixa r an1 o livro }Jela ca1:abina, fiCC.IS

sem dispensados dos seús exames, e tivessem af inal approvações que não putk

•·am ir buscar porque estavam nas trinch iras? l\Ias não! Na França, Sr. rerln

ctor, não h a generosidade, n m g r aU dão pelo es forço dos seus f ilhos. 

As instrucções qu e tanto n1e a dn1ír·a r am exig- n1 exan1es, n1a1·can1 épocas, ur:l 1 

dispensan1 exercic ios pra ticas, tudo isso embora encara ndo e respeitando a s ilun · 

ção dos estudan t s ujeitos a dever es da disciplina m i lita r. 

O 111ai s que fizeran1 na França, Sr . redactor , foi daren1 perrnissão ao3 e;:;t'~ 

dantes para f a zer em seu s exames em épocas ex traordinarias . Mas não dJSl'~ !W\1.

ranl ningtJenl de x.a n1e! V eja que absurdo, Sr. reclactor! 

F elizmente, nós estamos mtrito mais a deanta dos. E' verdade JU e um mPz 

de g rippe é mil vezes p eior que quatro a nnos de g uer r a. E sõ i sso basta para 

que eu que encaneci no ensino hon esto dê o n1eu rnaior applauso ao prrj t·c to (JII e 

vae permittir ao meu esforçado chat<ffen1· João r querer appr ovação em latim 

g·r ego, m ecanica e logica, exam s para os qu aes elle não se pôde prepar ar ;JO" 

causa da gripp . 

1\II:uito grato, Sr. r edactor , subscrevo-n1 e seu ser vidor alta l~\"'tcy.:o. ·· 

(Do Jonwl do CommeToio de 26 de novemb i'O de 1.) I > .) 

<:3'1];1. cl.P S se~SÕ··"' 26 rlt' l10VCll1bro de 1918. - Ro<lri[l h·.'~: .lTttcl·at!t>. - l'Tto

'"""' RodT·iune . - P . Chm·mont ele Mh·anda. 

N . 4 

Accrescente-se ao para arapho unico, depois da ).}alaYra ''anterior '': "e fl:.>-1 

alumnos de esco las superiores off ic iaes ou equ iparadas que já as tenham tr<

•JU ntaclo e po•· qualquer c ircumstancia não se t nham matricu l ado na época le

ga l. " 

Sala das Sessõ s. 26 de )Jovembro de 1918. - A.nton io Ag1dne . 

N . 5 

Accrescente-se: 

" O Instituto Benjamin Constant, entr e as d ;v r sas instituições contemplarta-; 

no at•t. 1• do pr ojecto n. 395 A." 

Sala d as S ssões . - F1·e<le1· ico Bo1·ges . 

1 . 6 

A accrescentar ao projec to qu e pern1ilt<' a pron1o~ão, sen1 e-xnn\e. do~ e~ .. u

dan tes das escolas superiores: 
Os diploma dos em m edicina pelns escolns , uperiore. jull- Hlls i<lone •; 

para effeitos da appli cação da Iettra f, art. •, lei n. 3.454, d ·• t; ll<' jlll<'iro fln-
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do, que hajam requerido em tempo opportuno a r evaliclaçfw de seus diplomas ot: 

seja a renovação, com xito, dos exames qu~ compõem os duus ultimos a nnos cl • 

curso medico e que provem haver fr quenlado como ouvintes aulas theoricas c 

m·aticas do 5• anno, são promovidos ao 6• anno, podendo requerer exame destr. 

ultimo, em qualquer elas duas épocas creadas no art. 2• ela presente lei. 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1918. - Octavio Jfi?·mula . 

N. 7 

São considerados validos, para lodos os effeilos, os exam s prestados n..>s 

cursos mantidos pela Associação elos Empregados do Commercio de PernambuC'o. 

Sala elas Sessões, 26 de novembro de 1918. - João Elysio. 

N. 8 

Serft facullaclo, nas 111 ou 211 épocas de exan1 es, confo rrne indi ca o vt·oj bcío. 

e em dezembro ele 1919, aos preparatol'ianos que não se queiram utiliza r ela me · 

dida relativa ás promoções, prestarem exames até seis disciplinas. 

Sala elas Sessões, 26 de novembro de 1918. - Jocio Elysio. 

N. 9 

Os inspectores, uma vez nomeados e duraht essa funcção junto dos eslaiH'-

1ecin1entos de ensino super ior e secundaria, perceben1 sen1estra. ln1 ente as quot- tS 

que forem depositadas pelos respectivos estabel cim entos, quer durante a fis · n. 

Jização, quPr depois. 

Sala elas Sessões. 26 de novembro de 1918. - Jocío Elysio. 

K. 10 

No art. ..Jo, paragrapho unico, accrescente-se: 

Uma vez verificado pelo fiscal nom'!ado pelo Conselho Superior el e 'liJnsino P. 

pag<,> pelo respectivo estabelecimento que os m esmos candidatos frequenlaranc, 

pelo menos durante sei mezes, deste anno, as aulas das materias cujos Pxam~s 

requereran1. 

Sala ela· Sessões, 26 ele novembro de lnlS. - Ribei,·o JnnqHei?'Ct. 

.11 

Ao art. 1o, accrescente-se: 

e curso de bibliotheconomia da Bibliotheca Nacional. 

Sala elas Sessões, 26 de noYembro d 191 . - Ocfctcilio de Albuque,·q11e. 
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PHOJECTO N. 395, DE 191 , A Ql:E SE REF'ERE O PARECER 

\Do 'enaclo) 

ú Congresso Nacional dec1·eta: 

Art. 1.° Ficam promovido , independente d xames, ao anno ou série im· 

mediatamente superior áquell e em que s a ha r em matriculados nas escolas ou 

faculdades officiaes de quaesqu er ministeri os, nas esco las militares de mar " 

terra, na Escola Naciona l de Bellas Artes, no I nstituto Nacional de 1\lusica, •o 

ollegio Pedro Il, e nos collegios militares, e, bem assim nos e.-· ta· 

b lecimentos de ens ino a esses equiparados ou jú suj eitos á fiscalização, os res

pectiYO>i alumnos, consider ando inexistentes quaesqu er exames pr estados de ou. 

tubro em deant até e ta da ta. 

l'm·agr:tpho unico. A me~ma disposição é applicaYel aos alumnos matri cula

dos condicionalmente em um anno, por dependerem d uma materia do anno an

rior. 

Art. ~.° F icam cr eadas duas épocas de exames em dezembro e em març" 

para d>~r aos a lumnos dos co llegio. não equipa r ados o mesmo direito que tcmt 

os elo Co li g io JJeclro ll pela actua l I i n. 11. G30, ele 18 ele março. 

Art. 3." Em ma1·ço de 1919 e ele 1920 será p rmitlido aos a lumnos approv:t

dos no exam yestibular prestar m exame do 1" anno da mesma época . 

• \l't. ~." São consid r aclos approvados nas ma terias para as qua s requl'rc

ranl t"XC:1n1es na época norn1al, os alun1nos de estabelecimento particular não e<t:.J,

narado ao Collegio Pedro Il e ao qual haja sido concedida commissão de ex"

minadores. 

Art. 5.° Fica dispensado dos exames veslibuiar s o a lumno que houver tet·

minatlo o curso de preparatorios até 31 de ma r ço de 1919. 

Art. 6.0 As· present s promoções não isentam os alumnos do pagamento d;:s 

taxas de tna t ri cu la de f requencia e de exan1eJ nos tern1os do decreto n. 11. 520 

c ita do . 

Art. 7.• Ficam r eYogadas as di sposiç;õe;; em contra rio. 

S nado Federal, 20 de no v mbro de 1918. - Jlanoel ele Lllencm· Guünan'ies, 

Presidente int ri no. - Pedro ela Cunlla Pccl1·osa, 1° S cr etario interino. - ,tbclia:; 

i\..,cecsJ 2° ecretario interino. 

O Sr. Presidente: - e<ha-se sol re a mesa o seguinle 

REQUERBIE:-ITO DE l"RGE:-IC!A 

J'.~.:que il·o tll·g·encia para a immcdiala votação do proj cto n. 395 B, de lnJR 

(do Senado), m 3• discu ssão. 



- 702 -

Sala das S ssões, 29 de no'' mbt·o de 1918. - Flot·es da Cunha. 

You subm tter a votos o r querim nto de uraencia. 

O Sr. Costa Rego (•) (para C11CC<>llinhar a votaçcio):- Sr. PrPsidentP. 

não comprehendo porque este proj cto, que se não r elaciona com qualquer in·:, .. 

vesse urgente do paiz, que não envolve medida que pela sua natur ?.a r equeira 

esse processo de andamento no Congre!<so, force a Camara elos rs. Deputado~ 

>t sacrificar todas as regras do seu prec ito r gimental , para que decidamos so 

br um assumplo de tal ordem, com a ang·ustia 'e a pressa que só as c1 c isões •I•' 

summa gravidade justificariam no Pariam nto. 

'ão qu iramos annullar ainda os restos d composlut·a ... 

O SR. RoDRIGUES MACHADO: - Muito bem. 

O SR. CoSTA REGo: - ... qu poderiam ele c r to modo attenuar o qne h•>ll .. 

v er ele menos digno no voto que a Camara vae dar ao projecto. (Pt·oteslos t·,•J>e. 

mentes.) 

O Sll. OCTAVlo H.o HA: - Não apoiado! Voto contra o proj cto, mas não ~ 

m nos digno votar a favot·. 

O SR. oSTA REGo: - g1n todo caso, não é n1uito r econ1n1encla\·ei a n1archn 

por es~ systema, d um proje lo no qual a Nação não tem interesses de orden. 

g-eraJ, P qu diz apenas con1 os equivo·cos interesses particulares e pessoa s r1Pe 

nesta hora aqui se manif stam, exercendo sobt·e o espirito da amara dos Srs. 

Depu t~tdos uma oppressão r evoltante . (Não apoiculo !)I'Otestus genres. :<:,r.~S?Il ' >'O 

"(IS galct·ias: o Sr. P•·esidentc reclama attenção .) 

0 SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Eu voto como entendo. (;lpoiculos.) 

O SR . COB1'A H.EGo: - St·. Presidente, nfl·ento o movimento de impaciet. i-1 

dos meus <:ollegas, mas não o das galerias, por que V . Ex. aqui ainda é o r eprc· 

:"enlant da policia da Casa (Apoiados) e não compr hendo que a Mesa po sa tL'r 

comi scend ncia com manif stações destinada. a suffocar a vo~ de um ot·ad'>r 

(JJ 11ito bem; ncio a/)oiaclos.) 

o sn. FLOHES DA CUNHA: - NinguC>m sof.fr c aqui o influxo das gnl('t'ias: i='Ht) 

é uma exhib ição de V. 1i:x. 

O SR. Co. TA REGo: - Sr. Presidente, a tolerancia de V. Ex. por essas na 

nifestações impot·ta de certo modo em uma cumplicidad (ncío apoiados), conb·a 

a qual quero que a minha voz se I vantP, porque d sejo que a Me'lm, no Pxercicio 

<las suas funcções t·egimentaes, seja uma garantia da palavra de todos os ne,n 

tados, l<•nham ell s esta ou aquella opinião, mantenham esta ou aquella allitudP 

O SR. PHESLDE. 'TE: - E a ll[esa tem abido exercer dignam nte as suas fun

cções. (Jinito bem.) 

( •) Não foi revisto peJo orador. 
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0 SR. AUGUSTo PESTANA: Tem cumprido o seu de\·er. 

O SR. FLORES DA CL'XHA: Como mpre cumpriu, e continuará a cumprir. 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - O orador está sendo ouvido com o maior res-
peito. 

O SR. FLORES DA Cu:><HA: - Aliás, S. Ex. está fazendo uma exhibição estu

dada, calculada, um serviço de encommencla. (Apoiaclos; ncio apoiados.) Nun~n 

sof(l·eu a amara a pressão exterior de quem quer que seja, muito menos da mo
cidad 

O SR. EDUARDo 'l'AVARES: - Não ha pressão de qualidade alguma. 

O SR. FLono:s DA CUXHA: - Nunca ·o[[reu pressão de potentaclos, nC'm d~ 
n1assa ele r~ua anarch izada . 

O • 'R. CAHLos GAHCJA: - Si isto 'é verdade, é Yerdade tambem que queremo!! 

rlelibernr com toda a calma, de um lado, e, do outro, não h a nada disso. 

O R. PALMEIRA RIPPER: - A opinião do orador é tão respeitada como n Je 

qualquer De)Jutado. E lle tem o dil·eito d se manifestar como nôs. 

O SR. AUGU To PESTANA: - Quem m·ovocou foi o orador e não o repres.,n· 

tante do Hio Grande do Sul. 

O SR. PmJS!DENO'E : - Peço a atlenção. Quem está com a palavra é o Sr. 

Costa Hego. 

O SR. AuGusTo DE LrMA: -Vamos ouvir o orador. 

O SR. oS TA REGo: - Vê V. Ex., 'r. Presidente, o effeito da carga de C?-

Yallaria que levei, carga gaúcha . .. 

O R. FLoR r;: DA Cu:><HA: - Infantaria pernambucana. (Risos.) 

o SR. o TA ReGo: - . . . carga dnctue1las f r·ozes, rnas que não tne dt'-33.. 

jlearam. 

Hepillo a injuria que se me quiz lança•·, apenas para me fazer perder a caltn:;. 

com qu me acho na tribuna, de que faço obra de encommenda. De encomm nrln., 

em nome de quem? Encommenda partida de quem, si este projccto tem em seu 

favor o apoio da maio l'ia da Camara dos Deputados? Si estou fall:tndo quasi co

mo voz isolada e fraca ... 

O SR. OCTAVJo RoCHA: -Isolado, não npoiado; V. Ex. tem 14 ou 15 com

panheiros. 

O SR. CoSTA REGo: - .. . e tão fraca e isolada que se procura o me•o tlc 

c·strangulal-a nest momento. 

R vesti-me, entretanto, de todas as energias para supportar o golpe e si mr.'\ 

•·eclamação di1·igi a V. Ex., Sr. Presidente, não foi contra os apartes dos llCl

bres Deputados meus collegas, que te m o di•·eito de manifestar a sua op.inião e 

de esclarecer o deuate; foi unicam ntc contra a inter venção insolita dos elemen

tos estranhos que, regimentalmente, não podem ont•·ibuir para no as delibor~

r,õ s (ctpoiaclos), sobretudo si a sua contr ibuição vem por meios oppressivo • 

(Muito bem. ) 
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"X ego, Sr. Pr sidente, a urgen ia pedida nego-a por<tU2 ella não SE' justi-

fica, porque, no proprio interess dos def nsores do projecto, não 11a nada <tuc 

indique que o seu ,. tardamento, o seu transito pelas formula· regimentae ·, pro

YOrtue uma cl liberação contt·at·ia por parte da Casa. 

Sr. Presid. nte, a Camara, qu attendeu a todos o. interesses d!! c(ue e!; li\. 

p jado e te projecto. qu rerá ir a um luxo ele oppt·essão tamanha que n:lo J>er

mitta ctue se clem01·e mais, em bem de s u proprio estudo, a Yotação ele· tal es

·sumpto? 

Ao ntrar hoje n sta Casa, St·. Pt·esidente, ht soube que o SI'. Deputado pe]r, 

Districto Fedet·al, autor elo requerimento de urgencia na sessiio de ante-honletn, 

acordara en1 não mais o apresenta1·, para dar, ao rnenos, ao acto legislati\·o da 

approvação elo projecto, um pouco da compostura qu a urgencia vi !'ia tirar. ''cjo 
agora como todas estas combinaçõ s eram uma farça, porqu logo um out:·o 

Deputado, membro da banc.'tcla elo Rio Grande do Sul, fez o mesmo requeriment.~. 

O Sn. FLORES DA CU~HA: -Peço a palavra. 

ú SR. CoSTA REGo: - Nego a ut·gencia, na defesa da cli~nidad dos proprios 

academicos que hoje pleiteain a medida. 

O SR. St~tõES LoPES: - A urgencia não dá nem tira compostura. A Camara 

tem concidido urgencia pat·a assumptos de omenos impot·tancia. 

o sn. OSTA REGO: - Amanhã, Sr. Presidente, quando na viela publica "'lf· 

frer 111 as eon::sequencias do faYor· que hoje r cebem, sse~ a ade1nicos de a.g·or:1 

~ ho1n ns de então, reflectirão que os seus verdadeiros amigos neste Jnom lHO ti1o 

os membros do ongresso que lhes negaram o voto ... (AJ>Oioclos: muito bem.) 

O Sn. Jos1 ><o oE ARAUJo: - E tão resistindo ao Rei para s rvir ao Rei. 

O R. Co TA REGo: - ... aquell s qu ,. sistem á impaciencia das suas a·;. 
Iliraçõ s actuaes, no interesse da sua situação de an1anhã. 

Eu, St·. Pr·esidente, não cortejo a populat'idade dos estuclant s e pouco se l'll•1 

dá que elles neste momento estejam d scobrinclo na minha altitude um acto Jc 

hostilidade, porque, r pito, dentro em brev hii.o ele considet·al-a um acto de pura 

amfzatle. 

O projecto nasceu no enado, de uma concepção admiravel, do fecuncliss:nw 

cerebro do 't·. Senador Jet·onymo Monteiro, pat·a não j~ adqui rir popularidade. a 

que . Ex. ê aesde muito indifferente, mas para proteget· e amparar ... 

O SR. SALLES JUNIOR: - i\[as trata-se de uma lei d favor pessoal ou tlo 

reconhecilneulo de urn caso de forÇ<'\ n1aior'? 

o sn. CoSTA REGO: - os ipteresses dos pais inconscientes e dos filho:; 

vadios, pr stes a su t~gi 1 ·en1 po1· oc asião clo.s exan1es . 

o SH. Jo.\QUIM osomo: - )leu collega, façamos justiça ·-o projecto do 

Jeronymo ]\Jonteit·o não é esle que ah i está. O proj cto do Sr .. J ronrmo Monteiro 

exigia a n1édia. 

O SR. oSTA REGo: - hegarei lá. :Não stou dizendo o contrario. mas f.: 

zcndo a historia da origem do 1 rojecto. hegarei lá, repito. V. Ex. não s im

paciente; si V. Ex. com ça, daqui a pouco h a outra carga! (Riso.) 
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O SR. JoAQ nr OSoRro: - V. Ex. fa li ou em tom pejorati\·o, para com aqucl· 

le enador, e eu quiz r estabelecer a verdade dos fa tos. 

O SR. CoSTA REGo:- O proje<:to do Sr. Jeronymo ::llonteiro era ~xtn\o•

gante, posto que não rnuito escandaloso, avezar de conceder indistinctanlente a 

torto e a dire ito, por causa c1 15 dias de gTippe, xan1 por decreto a quttn ~o i 

atacado pela moi slia e até a qu m não foi sem leYar em conta que na propri:t 

Fran<;a, inva dida pelos exerci tos inimigos, opprimida pela angustiosa s ituação in. 

ternacional lJUe lhe crear a a g uerra, os cxam s foram simpl smente ad iados ,. 

não concedido-, mesmo áquelles que derrarroavam nas tr inch iras o seu sangu.·. 

E s te era o proj c to do Sr. J <> ronymo Monteiro. 

Elle tinha a inda um pouco de preoccupaç;ão em estabelec r o favor aos '>

t~dantes, mn.s d baixo de certas regras ~ e moralidade, tanto assim <JU faz ia "' 

exigencia das n1êdias para o reconhecimento do e.xan1c. 

Sr. Pr i dente, o project?, porém, foi uma isca atirada naquelle mar on 1• 

y i\•em t a ntos peixes de voraz ap ttite, e> logo veiu a inexcedivel polilica do Dis

tricto F e der a l, inter·vir 'na confecção do monstro. 

Então ahi é que a fE'sta foi g rossa . O Senador Frontin, com um filho qu I' a 

tres. annos é r eproYado na Escola Polytechnica, e que, por esse processo vae pa:·· 

sar ao anno in1n1edíato, incun1biu-se ào resto da n1ar·osca. 

O SR . OCTA<:;JLJO DE CAMARA.: - Peço a p a la Yra. 

O R. 1 MÕES LoP>~S: - Não foi essa a intenção do Senador Frontin. 

O SR. OCTAVIO RoCHA:- E' uma injustiça ao Senador Frontin. 

O SR. Co TA REGo: - Eu não sei si é um injustiça. E' um facto. 

o S•>. CTACJLtO DE CAMAH..\: - Xão é um fac to . 

O SR . COSTA REGO: - V. Ex. nega que o Pnador Frontin tenha um filho 

que ha tr s ;wnos é r eprovado na EPcola Polytechnica '! 

O SR . 0C'1'ACihlO ÓE CAMAr.Á: - Eu responderei a Y . hx. 

O SH. RA n. ALVES: -:- Se se tratar de um moço de preparo. o orador tal

\'ez esteja CQ mme tten.:to ,,nra in jnstiça. V. Ex. Pstá na obrigação de demons

tra~ que c filho do ~~na1or Frontir. é um mal pre1>arado. Do contrario esta 

a r·gumentando dE' um modo eont•·aprodu c~nte . 

'l fl.S galt'1'Wb.) 

( Ha outros r<tJa•·tcs e susstn-ro 

o :::n. rn.:srnE:-ITE: - Attenção! As galerias não se podem manifestar. e 

infistir·em. farei evacuai-as 1 ( : tz•ciarlos.) 

O SR. COSTA REGO: -Eu sempre_ quer·eria ver isto. (Protestos.) 

O SI<. H t.:JTOH DE SouzA: - V. Ex. não tem o dir~ito de tratar ass im a 

~leRa da Can1at·a. 

SR. CAR'.O~ GAl tA: - O orador nlo tem r·azão e, insistindo, mostra t a l· 

vpz o desejo élt c•·pJ.r uma situação prejudicial. 

o SR HI·'l1'l ' DG S01.õZA : arl a um dE' nós 11reza na liberdade da pal1vra 

do o r·adGr "- prprogll ti\'a ·da~ uas propJ'ias funcçüE's . ( . Lpo iculos.) 
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O Sn. COSTA l!~>liO: - Estou no meu direito de esperar o espectacu lv . 

O Sr.. HbiTC"H DE SOI'7.A: - V. Ex. tem o direito de failar li\Tet!H!nte, em

bora fal!e crradament . (ilpoiMlos. Riso.) 

O Sn . .ASTOLPHO DuTRA: - Queria dizer ao nobre Deputado que não ê e~

tylo da presidcncia da Cam:lla lançar mão da medida violenta da evacuação da~ 

galerias, sempr<' que estas procedem respeitosamente para com o recinto. O Sr. 

Preside"lte t~m se mantido nesse assumpto dentro elas normas liberaes de tradi

ção nesta a~a. (,lpoiar/os; milito bem.) 

O S'l. O- TA H.EfJO: - Vê V. Ex . , Sr . l residente, que os seus alicerce., 

estão bem reforç::tàcs; não tenha, pois, medo de nenhum Jlé ele ve u tu . 

Dizia, !';1·. Pr<.sirlente, que o Senador l!'rontin ... 

O Sn . Oc·rAC!I.lO DE CAMA R.\.: - V . Ex. volta a uma questão pessoal. Mos

trarei, dentro em pouco. cortJo já disse, que Y. Ex. não tem razão . Isto e un,. 

tentativa de ol>,trucção. 

O Sn. CosTA J.-tEco: - V . . Ex. quer que seja uma tentativa de obstrucção·r 

Daqui a pouco dar-lhe-hei a resposta, livre, então, do compromisso que assumi, 

porque este projecto não se votará sem nmfuJt 11. 

O SR.. EPH i i'.iE.~JO DE So\LLES: -- Nern nenhun1 tem sido votado aqut seJil 

nt:mero 

O Sn. Oê:TACILJO DE CAMARA: - Todo esse trabalho do orador tende a ra

ti<:;ar os Deputados, para que niio haja numero. 

O SR. COSTA REGO : - Se o trabalho é e"te, sera.! 

O Sn. OCTACILIO nr.:· C.\M AR . .\.: - Cartas na mesa. 

O Sn. COSTA 1-t>:oo: - Executando-o. talvez eu tenha de adoptar o exem

plo de V. ~x .. en1 outras questões aqui, em que seus interesses não et'am ntate 

dign)s do que os n1eus neste motneuLu . 

Sr. PrE:sidrto te, quando entrou em scena a política elo Districto Federal. . . 

O Sa. OCTM:II,JO DE CA~IARÃ: -O que entrou em scena foi um ataque In· 

justo, immet·Gcidu ao Sr. Senador Frontin, {tu e tem amigos nesta asa, que o 

clci'~ndew. 

O Sn . CoSTA H.El10:- Y . Ex. que o defenda aqui, em sua casa. na ,;a~" 

delle, onde quizer, mas deixe-me que co;nplete o meu pensamento . (Pansa . ) 

Quando entrou em scena a política do Districto Federal, então, S r . .Pr~

slclente. é que este projecto não teYe mais po•· onde se lhe pegasse. (Não a7JOi«· 

t!os.) 

Os intet·essPs eleitoraes mais vana<1os .. . 

O SR. OCTAC!LIO DE rA~IARÁ: - ~ão ha eleitores, quasl, entre os estudant~s. 

O SR. COSTA REGO - ... o cortejo ã popularidade, as conveniencias do alts-

tamento, contribuíram para estragar, ainda mai~ do que era já possível, a obra 

do Sr. Senador J eronymo Monteiro, o qual, então, passou a ser apenas o a u to r 

primitivo da icl~a. níio ma1s o autor de facto. 
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A banca.da do Districto Federal, ordinariamente separada por dissen<;oes de 

toda a natureza, unira-se como um só corpo, para contribuir na obra de remate 

do ntonstru. 

<) ;:;H. OCTACII.lv DB CAMAR~: - Logo, não era interesse politico do ;,en>t.

dor .i:fronun. 

O :-JR. COSTA REGO: - O Sr. Octacilio de Camat·á abraçou-se com o ,, .. 

Nicanor Nasctmenlv . 

O SR. FLOHES DA CUNHA: - O nobre Deputado quer que os seus cot;egas 

se comam uns aos outros? (Riso . ) 

O SR. COSTA HBGO: - Eu acho que ne hum dos Deputado· tem e~se rnau 

gosto. 'R tso. J 

E. então, Sr . PrE.sidente, em volta da farandula c1a J)Olitica do Distri<;tu 

Federal começou logo a moscJuejar outra sorte de interesses; e as emenaas lu

ram, ne~sa circum~tancia, mais edificantes ainda do que o proprio projecto. 

Dl'i-rne ao trabalho ele copiar algumas, para accentuar á Camara a extra-

vag-ancia da toda~ . 

O favor ampliou-se nas escolas sup~riores ao proprio exame vestibular. 

O SR . l'f<BSIDEN'rl!1 : - Peço attenção do orador. 

S. Ex. não está encaminh ando a votação das emendas. o que 1 oderá iazer 

em occasiito opportuna. Falia, por Lulorancla · da 'Mesa, wbr e um requel'imenLO 

dE' urgencia que, aliás, não tem discussão. (Apoiados.) 

O SR. COSTA REGO: ·- V. Ex. ampliará um pouco essa to'erancia para cum 

o seu C'ollega, lembrando-se à e. que ante-hontem mesmo Y. ,l,;x. e outros se,Is 

collegas de bancada occupnram a atte.nção da Cama r a em um e ncaminhamt!llto 

de votação . 

O :SR. PRF.SJDT.;~TJi': - Mncan1inhamento d:::. projecto e não de urgeucta. . 

V. Ex. nào tem razào na lne r<;pação cru e está razendo. (Apoiaclus.J 

O SR. COSTA REGO: - V. lljx. me casse a palavra; commetta essa VlOlerl

cia; pruvoco me~rno ' ' . Ex. para isso. 

O. SR. PRE roioNTJ~: -A Mesa adopta essa meclida, como as outras ae sua 

alçada. quando o ju lga conYeniente. (Mu-ito be·11t. 1 

O Sa. CoSTA HEUO: - Sli em virtude de lia deixare! a tnbuna sem exiJO!' a~ 

razõaB 1e meu -·oro contrario á urgencia pedida. E o~ nobres Deputados, se de

s?jam que eu S<'ja breve, deixem-me continuar. para tern1inar as minhas consi

derações. 

O SR. RAUL Ar.vRs : - A observaçã.o da Mesa é regmtenLa•. 

O Sn . C•JSTA !1P.GO: - V. Ex . jã está com cnrtpz'L ~e candidatando á :Mesa. 

C')m P.S~.I p1 eocc~1pação P<'lo H.egirnento .. . 

o SR. RAl!L ALVES: 

o ,'3R. COSTA llJiJGO : 

Não sou candidato para nenhum dess·3S postos. 

Como dizia, Sr. Presidente, o projecto ampliou ao~ 

proprios exames vestibulares os favores nello con tidos, ampai·ando assim muitos 

can didatos jã reiteradamente r eprovados. 
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·o Sa. OCTACILIO DJ? CAMARÃ: - Insurgia-se contra isto o Senador l<'rontin. 

o ~a. COSTA REGO: - E , como se ainda foss e pouco, outorgou-se a esses 

m esmos r efractarios ao es tudo o e~can dalo so direito de accunllll a r em tal appro

vação ~on1 a da:.; n1ateriaB do primeiro anno. 

Está n essas condições um filho do Senador J eronymo Mon telru. 

I sso, porém, ainda er a pouco : a f ertilidade de imagin ação do Sr. Nicanor 

:t<.asclrnen to concebeu uma emenda, agora já r e tirada por ~. Ex., mandando 

que fossem tidos como va lidos, para a mWtricula nos cursos super iores, os exot

mes prestados na Escola Normal. E ssa emenda, que, além de desJocada no pro

~ ec to, o qual tra tava de medida trans itaria, emquanto ella aventava provicteu

, ia de earacter p erm a n ente ... 

o Sa. NIC'ANOR N ASCIMENTu: - Nã.o apoiado; era den tro dos t ermos uu 

projecto. 

O SR. COSTA REGO - ... vinha annullar todos os effeitos da fi ~calizac;ão 

$Obre o ensino do Collcgio P ed r n ... 
O Sn. OCTAC!Lro m~ CAMARÃ : - _ 'ão apoiauo. 

O SR. COST.\. RF.GO ... unico estabelecimento onde estas cou sas ai nu .. 

s ão t;,madas debaix de um ponto de vista rigoroso . 

O Sn. StMÕES LOPES: -· Não apoia do. Ha outros est a b elecimentos tão bons 

ou m~'hores . 

O SR. OCTACIT.ro DE CAMAR.'- : - A Escola or m a l é um estabelec imento of

li cial, onde se estuda devéras. 

O SR . COSTA REJGO: - Não e ra tudo; outra emenda mandava substitui •· u !J 

exames pela média no CollP~io Pedro II, estab elecimentos officiaes de ensino se

cunda r ia e tou0s os equi parados. Outra alar <;ou o favor aos alumnos de estabc· 

lecimentos não equiparados que houvessem r equer ido bancas exam inadoras. 

O SR. NIC'ANOn NASCIMENTO: - Mas tudo isto j á está. morto. 

O SR. COSTA REGO: - Vê V. Ex., Sr. Presidente, como nessa ma teria bas

tou qu z se iniciasse o primeiro escanclalo da approvação do projecto para que 

outr-us multiplicassem e provocassem a fertilidade imaginativa elo 

tados. 

\'S . D epu · 

Não quero irritar ainda mais ·a V . Ex., Sr. Presidente . Vou terminar, re-

servand0·me, r•orém, o direito de enc:cminhar a votaç3o C.a cada um dos arti

go~ elo project(J e de todas as emendas, e não permittir que uma só dessas di s·· 

poEiçõ~:l passe na Camara sem numero. (Muito bem,· mnito bem .) 

O Sr. Flores da Cunha (*) (1JCWct enoaminhcw a votaçã.o) :- St· . Pre·· 

s!de,te, duas palavras .apenas . Como tenha sido eu o autor do requer ime nto de 

urgencta, ê nominalmente chamado á tl'ibuna pelo D eputado que acaba de fal · 

lar, devo, para cont1·astar o odio pharisaico de S. Ex . ao pr ojecto. declarar 

que o unico motivo da medida que p ropuz reside nisto: amanhã é encerra do o 

( •) Não f oi revi~~o pe1o orndor. 
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anno <:st olar e, d entro de tres dias, terão os estudantes que se apresentar re

qacr endo a inscripção de exames . 

0 ~r.. OSTA REGo: - Que se apresentem. 

U bl<. l?LOHES DA Cu~H.A: - Poi este o unico motivo por que r equeri a ur

gencia, é que a mocidade academica es tá de pend endo da approvação deste pro

jectol para continuar os seus estudos e entrar e1n exames, ou se a})roveitar da 
rn ~dilh em andamen to. (.Apoi.aclos.) 

o SR. EnuAnDo TAVARES: - I s to é que era precizo dizer. 

o SR. 

o SR. 

l?LORJ::S DA CUNHA: - Não tive outro movei para pedir urgencla. 

.AUGU::iTO DE LIMA: - Está perfeitamente justificado. 

FLOP.ES DA CUNHA : - Se a maioria da Camara dos Srs. Depu ta do,; 

en tender que devo r etirar o m eu requerimen to de urge.ncia, para que, em campo 

raso, posamos consentir que o Sr. D eputa do por A lagõas pulver ise tudo quant'l 

d.té agora aqui passou , estarei pelo proposito, pela vontade da m aio ri a. 

o SR. 

O 8R . OCTACJ LTO DE CAMA.RÁ: - A vontade da maioria é que se vote. 

(J SR. l?LORES DA CU)IHA: - Era o que tinha a dizer. (Mnito bem>· mnito 

bem. ) 

O Sr. Octaciiio de Camará (*) (7Ja1·a encamin hao· a votação): - 81. 

P r esidente, não quero demorar a votação do PI'Ojecto. Reservo-me para r espon

der cabalmente, em oulra occasião, ás accusações feitas pelo nobre Deputado 

]Jor Alas;õas, l]Uando se referio ao Sr. Se nado!' Prontln, ou a. sua a<:çil.o con t 

r espeito ao presente projecto . 

1lo, 1rar t á Camara que S. Ex . o Sr. Senador F'ron tin, neste caso, como 

nos ,l emai,; em que se tem feito sentir sua acçil.o, se orien tou pelos principias da 

j ustiça (· consoante os a ltos inter esses nacionaes . (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (7Ja1·a eHcaminha,- a v otação): Sr. Pre-

sidc,u te. para não de longar mais o d eba te, opportunamente responderei ás r efe

rencia~ pe,soacs qu me fo1·am feitas pelo nobre D!:putado por Alagõas. 

( M ·w.to bem. ) 

O Sr. {)baldo Ramalhete (*) (7Ja>·a enc<.,?tin har a votação): - Sr. 

l'res1tlente, pe di a palavra unicamente para decla rar, como acaba de fazer o 

illustre D eputa oo pE>lo Districto P ederal , que , não desejando protelar por m ais 

t empo n vot'lçã o da urgencia solic ita da á Camara. em momento opportuno res

!lO~>derei tambE'm cabalmente ás p&lavr a s do nobre Deputado por Alagõas, Sr. 

Cost'l R ego, qu~ndo alludio ás inte nções que te \"e o Sr. Senador J e1·onymo Mon

te iro, ao apreFentar v prvjecto de que ora se trata. 

SR. S n rõES LOPES: - Palavras injustas. 

0 SR . UB,\LDO RAM. LHE'l'E : - T enho dito. (Jlf1Lito bem; ?nnito bem. ) 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o r equerimento de urgen-

ch. 
Appro\·adv o 1 elerido requerimento de urgencia. 

O Sr. Costa Rego (pela onlem): - Sr. Presidente, V. Ex. já sabe; 

requeiro a Yerifi~ação da votação. 

Procedendo-se li. verificação de vota~to, reconhece-se terem votado b. fa7CJ' 

81 Srs. Deputados e contra 15; tot>tl, 96. 

O Sr. Presidente: - Não ha 11umero. Va• se proceder á cha.mada. 

O Sr. Oc tacilio de Albuquerque (4• Secretario, se•·vindo de 1°) pro 
cede (L chamada à os Srs. Deputados. 

Feita a chan1ada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Antonio Nogueir .:t. 

Abel Chermont, A;;rippino Azevedo, Rodrigues Machado, Herminio Barroso. Vi~ 

ce!lte Saboya, 'l'homaz Accioly, Thomaz Cavalcanti, Ildefonso Albano, Ballh·.tzJr 

P ereira. Xatalicitl Cambo1m, Costa Rego, João Menezes, Manoel • obre, O.:taVIO 

Mangabeira, Arlindo Leom, ..11pi1JJo de Mesquita, Octavio da Roc!1a lVUrand,,, 

lVIbtello Junivr, Sampaio Corrl'a, !.J.endes T avare;, Hat. Fernande>, Alb,,rlo :Sc<r

mento, José Lobo e Gum.-rcinclc Hib~s . 

(D'1!7'(11ltfJ a cha1"1.acla o Sr . 'VcS/IIIciO de .db•·eu, 1° Vioe-P•·esirl•Jnte, olo·üra 

a caclei? a da )n·esidencic•, que é occllpacla 11elo Sr. Ál'tlf1t?' Col!a?·es Mm·eka, 2 

Vice-P,·esirle.nte.) 

O S r. Pre side nte: -- Responderam á. chamada 102 Srs . Daputados. 
Xão h:1 num~ro l]âra se r•rO~í f:t:ir n?~ yotação. 

SEilSÃO DE 30 DE NOVEMBRO 

O Sr. Presidente : - Acha-se sobre a mesa o seguinte requerimento d~ 
urgencia: 

Requeiro urgencia para a immediata discussão e votação do projecto n. 395 B, 

de 1918, sobre dispensa de exames aos estudantes. 

Sala das sessões, 30 de Novembro de 1918. - FlMes da Cunha. 

O Sr. Costa ,Rego (*) (JJC!ra encaminha~· C! votação): - Sr. Presidente, 
-descance V. E..x., que não necessitarei de aproveitar-me da tolerancia que libe

raliza a todos os oradores, quando têein a veleidade ou a impertinencia de 

tomar a palavra para encaminhar a votação, seja de um projecto sej a do uw 
requerimento, seja d uma emenda . 

( •) 'ão foi revisto pelo orador. 
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Não retardarei o pronunciamento da Camara sobre a urgencia. A atmos

phera que hoje aqui se respira já está um pouco livre das descargas electricas 

que ameaçavam h ontem o recinto P., Sr. Presidente, agradecendo as provides

Cias de policia ... 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Que os proprios estudante· tomaram sem \ntu-

venç'ã-o de quem quer que fosse. 

O SR. CoSTA REGO: - com que V. Ex. quiz garantir a liberdade da pa-

l,.vra ao humilde D. putado neste recinto, e a sua segurança pessoal fóra 

de lle. _. 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES: - Nunca esteve ameaçada. 

O SR. CosTA H.EGO: não tenho mais do que me conformar, r~sl"nado, 

com o pronunciamento que a Camara vai ter, approvando a urgencia, a qual, 

segundo parecer do illustre membro da ·Commissão de Instrucção Publica. cujo 

uome peço licença para dçclinar, o St•. Deputado Raul Alves, é uma das maio

res vantagens deste projecto. 

tCom effeito, Sr. Presidente, é só de urgcncia que se trata: urgencia na vo

tação, urgencia na promoção de a!lno pat·a anno das escolas supet·iot·es da H.e

publiéa, sem a prova regular da cl.pacidade dos promovidos, urgencia dos no

bres Deputa dos que, abnegadamente, teem comparecido á Camara. de se ver m 

l;vres, emflm, de um assumpto que se retem neste recinto mais do que as 

horas que elles habitualmente consagram aos t rabalhos parlamentares. urgencia 

dos nobres defensores do projeclo em colherem os app lausos daR ;;-al rias cujos 

interesses attenderarn, c que os fest jaram 

Assim, Sr. Presidente .. nào obstante o meu voto contrario, não me an imo 

a retardar a solução desta urgencia. 

Que me seja licito, porém, com a bondade, o liberalismo de V. Ex. na 

iP.terpr etação do nosso Reg1mento. ao menos neste instante dizer que eu a inda 

tenho um resto de esperança, sinão na condernnação, ao menos na r eforma desse 

monstt·o legislativo, q•te daqui. vai par tir parP. o Senado n a sua ultima car-reira, 

n a certeza de attingir gloriosamente com todas n~ facilidades '> poste do ven

cedor 

Não é, Sr. Presidente, afinal sinào de uma corr ida de cavallos que se trata; 

é um pareo bem disputado, mocionante, em que a habilidade do jockey victo

•·ioso h a de ser dignamente acclamada. 

Ainda nutro a esperança. Sr. Presidente, el e que ao chegar ao S~nado da 

Republica esse projecto, os innumeros paes dos estudantes, quiçã. avós, reflictam 

no mal que estão preparanélo aos seus descendentes queridos, com o offerecimento 

de um favor que os humilha, e mais tarde os envergonhará; tenho a esperança, 

r. PresidPnte, ele que esses Yenerandos anciãos na outra Casá de Congresso 

volt m ·obre sua anterior delibera~o, ou ao m enos restabeleçam, contr a o 

substitutivo da Commissão cl Instt·ucção Publica da Camara. a clisposiçõ~s ain

da assim um pouco menos escaYt dalosas do primitivo proj~cto elo r. Senador 

Jeronymo Monteiro. 

Quero esper at· mesmo, Sr. Presidente, e a tanto vae a minha ingenuidade, 
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que o Senado rejeite essa .obra; mas tudo podem a cabala, o interesse individual 

e politico, a de dicação dos pat=s pouco escrupulosos, que pensam nesse caso de

fender o interesse dos seus fiU1os; e o enado, é provav el, é quasi certo, acceitar!t 

a obr-ada Camara. 

Neste caso, Sr. Presidente, como recurso derra deiro em favor da moralidade 

do ensino official, espero que o Sr. Presidente da R epublica. err.. um sentimento 

de justa repulsa contra essa obra" maldita, véte o projecto. 

O .Sr. Conselheiro Rodt·!gues Alves, l r esidente da R epubl!ca, tambem é pae; 

é pae de um filho !Ilustre, que desempenha n est e momento uma funcção pollttca 

de a lta responsabilidade como secr eta rio do Interior de S. Paulo. Neste posto, 

o emin ente Sr . Oscar Rodrigues Alves t <>m feito o s eu nome de administrador, 

principa lm<>nte pelo cuidado quP. d P.dica ao aperfeiçoamento da instrucção no seu 

Estado. 

Essa {> a obra Inicial que ha de anrlr-lhe para o futuro as portas das mais 

E-levadas posições publicas do pa iz, iniciando S. Ex., assim, a sua venturosa 

carreira . Penso que vaticino com sP;gurança. 

O Sr. D e lfim Moreira obteve a. presiclencia ele Mln<~." c desta ve iu á Vice

Presidencia da Republica, e á Presid•mcia em uma substituição eventual, prin

cipalmente em ':irtupe do r espeito e da ad,m iração ele que soube cercar o se u 

nome quando, secretario do Interior claquelle Estado, S. Ex. lambem consagrou 

á causa da instrucção publica, do ensino na sua te rra, todas as energias de que 

dispunha. 

Estamos, assim, Sr. Presidente, no supremo poste. <la administração ela R e

publica com um homem cujos precedentes indica m que o seu rigor em materia 

de ensino é absoluto. 

E' este r. Presidente, o ultimo r efug io em que a seriedade elo ensino offi

clal a inda poderá encontra•· um protecto•· avisado e decidido; si mesmo a ll i as 

m inhas esperanças falharem, nada mais me r esta rá que a satisfação intima de, 

como Deputado, ler agido de accõrdo com a minha consciencla em um ca~o 

ele tanta gravidade, embor a affrontanclo a Impopularidade, de que, aliâs, não 
Jn e a rreceiei. 

Ass im, Sr. Presidente, V. Ex. poderá da r como approvada a urgencla sem 

o temor por parte de n enhum dos dignos Deputados que costumam occupar a 

cadeira de priml'lro secretario, de r epetir a ch amada ; mas eu peço a cada um 

dos collegas que, no ~smagamcn to ela pequena minoria que aqui se levanta con

tra o ]Jrojectc. , nãv t enha a. vertigem da victoria , ao ponto de n egar a votação 

pelo processo nominal que opportunamente requererei. (Jlfnito bem; •m~ito bem.) 

O Sr. Presidente : - Vou submetter a votos o r-querimento de urgencia . 

O Sr. Costa •Rego (pela onLem): - V. Ex. ouviu que no final do meu 
discurso r equeri a votação nominal. 

O S!t. PRESIDENTE: - Declarou que opportunamente r eq uer eria. 
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ú SI<. COS'l'A REGO: - Rectificando, requeiro votação nominal para a ur

gt:Hcla. 

Rejeitado o requerimento de votação nominal para o pedido de urgencllt. 

Approvado o referido requerimento de urge11cia. 

O Sr. Presidente: -Em cr - .cncia do voto da Camara, vou submetter 

á discussão e á votação o parecer da L-.>C•t~issão de Instrucção Publica, sobr•· iJ3 

emendas oCfcrecidas na 3• discussão do projecto n. 395 A, de 191 . 

Discussão unica do parecer da ommissão de Instrucção Publica, sobre as 

emendas oCferecldas na 3• discussão do projecto n. 395 A, de 1918, do Senado, 

d<•clarando promovidos ao anno ou sêrle immediatamente super ior á.quelle t:m 

que estiver em matriculados todos os alumnos das escolas superiores ou faculda

des officiaes, collegios Pedro II, e militares e bem assim, nos estabelecimentos 

de ensino equiparados ou sujeitos á. fiscalização; com parecer da Commiss~ de 

Inslrucção Publica âs emendas (vide projecto n. 395 B, de 191 ) . 

O Sr. João Simplicio: - Sr. Presidente, a velocidade com que marcha 
o projeclo em debate, velocidade decorrente da impulsão que lhe deu o Si!nado, 

não permittiu forçosamente á illustre Commissão de Instrucção Publica ter 

presente no momento da apresentação das emendas O'fferecidas ao l?rojecto toda 

a legislação existente sobre o ensino no pa·iz. 

A emenda d1, lilustr" representante de Paulo, Sr. Pedro Costa, com-

põe-se de duas partes, uma das quaes se refere á Escola Polytechnica do mes

mo Estado . 

.Sobre essa parte era desnecessaria a emenda, á vista do decreto legislativo 

n. 727, de de Dezembro de 1900, cujos termos foram brilhantemt:nte intcrpre-

lados já nesta Casa pela Commissão de Instrucção Publica em 1915 pela palavra 

uutorlzada do eminente juri "Consulto e professor o saudoso Deputado Dr. Au

g u~ lo cl t. F'reitas, en tãú •·ela tor da mJsma Comm!ssão ao proje·~to àe reforma da 

J ns lrucçãc. Sccur.daria e superior elo Palz. 

A restrictiva - já - posta pela !!lustrada Commissão de Instrucção Pu

blica não pócle subsistir, Coi naturalmente um equivoco. 

Appe!lo, pois, para a mP.srna Comrnissão e para o seu distincto Relator, pe

dindo-lhe que retira a restricção posta, aCim de evitar falsas interpretações ui

Leriorês, si bem que, como assegurei, era desnecessa:·ia a emenda do illustrll r~

presentante de S. Paulo quanto á Escola Polytechnica desse Estado . 

Deixo, pois, Ceito o meu appe!lo, baseado numa disposição clara de urna !e! 
federal. 

(Jiuito bem! ill1<ito bem!) 

O Sr. José Aug usto: - Sr. Presidente, a Commissão de Instrucção 

Publica. se afiguram procedentes as razões expostas pelo il!ustre represen

tante do Rio Grande do Sul, e assim, pede a retirada da sub-Qrnenda. 

D iscussão 
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Encerrada a discussão unica do parecer da Commissão de Instrucção Pu

blica e annunciada a votação do projecto n. 395 B, de 1918. 

O Sr. Presidente: - Na fórma do Regimento vou submetter a votos as 

emendas, em primeiro Íogar. 

Votação da seguinte emenda n. 1: 

Onde com·ier, accrescente-se : 

Art. · São considerados validos para todos os effei tos os exames de pre-

paJ·atorios praticados perante a Faoulàade de Medicina e •Escola Polytechnica 

de S. Paulo. - Pcd1·o Costa. 

O Sr. Presidente: - A esta emenda a Commissão de Instrucção Pu-

blica offereceu a seguinte sub-emenda : 

Accrescente-se a palavra - já - antes de prestados. 

Approvada com a modificação da Commissão. 

Votação da seguinte emenda tJ. 2: 

Fica prorogada, até Março de 1919. a permissão constante da lettra f do 

art. 8° da lei n. 3. 454, de 8 de Janeiro de 1918. - Mendes Tavm·es. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte emenda n. 3: 

Art. 1.° Fica c reada uma segunda época de exames em Março de 1919. 

Art. 2. 0 Revogadas as disposições em contrario. - Roll?"igttes Machado. 

7'homaz RocL?"igttes. - Chennont de .lii·i?·ancLa. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte emenda n. 4 : 

Accrescente-se ao paragrapho unico, depois da pala,-ra "anterior": •·e aos 

alumnos de escolas superiores officiaes ou equiparadas, que já as tenham fre 

quentado e por qualquer circumslancia não se tenham matriculado na época 

legal". - .4ntonio Agttin·e. 

pprovada. 

Votação da seguinte emenda n. 5 : 

A ccrescen te-se : 

"O Instituto Benjamin Constant. entre as diversas instituições contempla-
das, no art. 1° do projecto n . 395 A." 

O Sr. Frederico Borges (*) (71ctra encamtinha1· ct votaç<io): - Sr. Pre
sidente, a !Ilustre Commissão de Instrucção Publica infelizmente laborou em 

um equivoco. baseando o seu parecer, e seu modo ele decidir, relativamente á 

minha emenda, sob um falso supposto . 

Pareceu á Commissão que o Instituto Benjamin Constant era uma insti

tuição d assistencia publica. Não é la!, Sr. Presidente, o instituto em questão 

é um estabelecimento de instrucção; e aqui tenho o r egulamento p lo qual se 

( •) ~ão foi revisto pelo orador. 
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rege, regulamento baixado com o decreto n. 9. 028, de 16 de Xovembro de 1911, 

institutindo um curso regular de oito annos. 

Vêem bem os Srs. D eputa dos que a i Ilustr e com missão incorreu em um 

eng·ano, s uppondo que se tratava de uma in stituição meramente de assistencia 

publica. 

Nestas condições, seria odioso excluir o Ins tituto Benjamin Constant dos 

favo res dispensados a os outros es tabelecimentos ele ensino. 

A lém disto, Sr. Presidente, qua ndo em uma época anormal como esta se 

dera m favores a os diversos alumnos de varios estabelecimentos publicos ele ensi 

no, em 188 9, o Instituto Benjamin Constant fo i contemplado. 

Parece t(ue os dignos membros ela Commissão de Instrucção Publica, que 

votaram contra a emenda, não tinham perfeita sciencia do regulamento daquella 

casa de instrucção. No seio ela mesma, Commissão, entretanto, o seu i! lustre re

la tor, nosso collega pelo Rio Grande do Norte, Sr. José Augusto, e o disllncto 

representante elo Estado do Amazonas Sr. Ephigenio de Salles, votaram em 

sentido contrario, incluindo nos mesmos favores o Instituto Benjamin Constant. 

Em taes circumstancias dirijo um appcllo á. Camara afim de que não con

con a - pa ra a ocllosiclade ele semelhante excl usão. (Muito bem; m1Lito bem.) 

O Sr. José Augusto (*) (pa1'C< encaminhw· a votação) : - Sr. Presidente. 

o Relator de uma Commissão qualquer não é dictador nesta Commissão. tem 

apenas a missão de expôJO o pensamento da mesma. 

E' verdadeira a a llegação elo nobre Deputado pelo Cearâ: no seio da Com

missão de Instrucção Publica, eu, R e lato1· elo projecto, votei no sentido da incor

poraç;io· elo Instituto Benjamin Constant aos estabelecimentos que \'ào receber 

os beneficios da lei. Como disse, porém, o Relator tem a unica funcção de ex

pOr á Camara o que a Com missão deliberou. E o que esta deliberou foi effe

ctivamente que o Instituto Ben jamin Constant não era no seu conceito um 

instituto el e educação, como agora acaba de procurar provar o illustre Depu

tado pelo Ceará .. . 

O R. FREDI!llt!CO BoRGES: - Com o r egulamento, documemadamente. 

O R. JosJ;: AuGUSTO: - . . . mas que era um estabelecimento de assi:Sten

cia, de caridade, fóra do caso de ser alcançado pelo dispositi\·o legal. 

A Camara, em vista disso, decidirá· como lhe parecer mais con\·enlent<'. 

(Muito bem ; 1lt'ltito b em. ) 

R ejeita ela a referida em~nda n. 5 . 

O Sr. Frederico Borges (pe la o1·dcm J requer a verificação da Yotac;ào. 
Procedendo-se á verificação ele votação, reconhece-se terem votado a fayor, 

87 rs. D eputa dos e contr a 39 ; tota l, 126. 

O Sr. Presidente: - A emenda n . 5 foi approvacla. 

( •) Não foi revisto pelo orador-: 
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Votação da seguinte emenda n. 6 : 
A accrescentar ao projecto que permitle a promoção, sem exame, <los estu

dantes das escolas superiores: 
Os diplomados em medicina pelas esco las super iores j u lgadas ido 

neas para effeitos da applicação da lettra /, art. 8•, lei n. 3 .454, de 6 de 

Janeiro findo, que hajam r querido em tempo oppor t uno a revalidação de seu~ 

diplomas, ou seja a renovação, com "exito, dos e..xames que compõem os dous 

ultimos annos do curso medico e que provem have r frequentado como ouvintes 

aulas theoricas e praticas do 5° anno, são promovidos ao 6• anno, podendo re

querer exame deste ultimo, em qualquer das duas épocas c.readas no art. 2• da 

presente lei. - Octavio .iJii1·anc!a. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte emenda n. 7: 
São considerados validos, para todos os ef(eitos, os exames p1·estados nos 

cursos mantidos pela Associação dos Empregados do Commercio, de Pernam

buco. - João Bllysio. 

O Sr. P re sid e nte : - A esta emenda a Commissão de Instrucção Pu-

blica oUCl'l'Ceu a s eguinte sub-emenda: 

Accrescenle-se depois de exames a palavra - já. 

Approvada, com a modificação da Commissão . 

Votação da seguinte menda n. 8 : 

Será facultado, na 1' ou 2• épocas de exames, conforme indica b p.rojecto, 

c em Dezembro de 1919, aos prepa1·atorianos que não se queiram utilizar da me

dida relativa ás promoções, prestarem exames até seis disciplinas. ;_... J oão 

Elysio. 

O Sr. João Elysio (*) (7Ja1·a encami11hw· a votação): - Sr. Presidente, 
o projecto enviado do Senado para a Camara consagrava, unica e exclusivamente, 

a promoção, a annos superiores, dos alumnos dos cursos otficia s , e a Camara, 

no seu substiluti\'O, considerou diver sas hypotheses, para, com~ medida equita,

tiva, apresentar não só um substitutivo ao refe r ido projecto do Sgnado, mas 

lambem acrescentar a esse substitutivo diferentes providencias, com o mesmo 

intuito de equidade. 

A emenda que tive ensejo de offerecer em 3• discussão é, a meu vêr , mais 

do que equitativa, porque é moralizadora. 

O dispositivo a que alludo abre uma excepção á legislação em vigor, . per

mittindo que os alumnos do cu rso secundario que p r escindirem da promoção 

consignada no projecto e no substitutivo, tenham a faculdade de fazer, durante 

um anno, em Jogar de quatro exames, conforme determina o regulamento em 

vigor, seis preparatorios. 

( •) Não foi revisto p lo orador. 
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O SR. RAUL ALVES: - Isto é um absurdo. 

0 SR. J OÃO ELYSIO: - Não sei por que. 

Estes seis exames são prestados ... 

O SR. RAllL ALVES: - Estes ex<1mes não têm e(feito nenhum; todo o mundo 
sabe como são presta dos. 

O SR. JçÃo ELYSIO: - Então acabemos com elles. (A1>0iac~os.) 

Sr. Presidente, a faculdade concedida a esses alum.nos constitue até um 

incentivo, para que elles não se aproveitem do favor constante do projecto. 

Não vejo por que estabelecermos a promoção sem esta outra providencia. 

Consiin"- n emenda simplesmente uma· excepção á regra estabelecida, á 

restricç~o do regulamento em v igor, permittindo que os alumnos que não se apro

veitarem desse favor, presten1, en1 logar de quatro exames, durante o anno, 8eis. 

UM SR. DEPUTADO: - Até quantos quizerem. 

O SR. JoÃo ELYSIO: - Até quantos quizerem, como diz o nobre Deputado; 
eu estaria de accôrdo. 

Espero, Sr. PresidE-nte, que a Camara, a despeito do voto contrario da ll'us

trada Commissão, opinará pela approvação da emenda. ('Muito bem>· 111nito bem.) 

O Sr. José Augusto (*) (1HI1 'Ct encctminhar a votaçc'io): - Sr. Pt~si

clente, reaffirmo que o R elator é a1)enas expositor ela opiniã'o da Commissão, do 

que ella decidiu. Quanto a essa emenda, sua r esolução obedeceu aos fundameiltos 

geraes que justificaram o projecto primitivo. Entre estes fundamentos está o 

de que as medidas aqui votadas são méramente excepcionaes, não clevenclo, por

tanto, se estender além do começo do anno futuro. 

Ora, s i um elos fundamentos da Commissão, ao acceitn.r o projecto, foi o de 

que as med idas nelle incluiclas e ram excepcionaes, não .deveriam ir perturbar a 

vida elo ensino no anno lectivo p1 oximo, a Com missão não podia acceitar a emelld!l. 

que provê sobre exames até em Dezembro ele 1919. 

Foram estes os fundamentos pelos quaes a Commissão, para ser coherente, 

não acceitou a emenda do nobre Deputado. (M11ito bem; mnito beu •. ) 

A1)p rovada a refer ida em enda n. 8 . 

Votação da seguinte emenda n . 9: 

Os inspectores, uma vez nomeados e durante essa funcção junto dos c.;;t:~.

belecimentos de ensino superior e secundario, percebem semestralmente as quotas 

que forem deposita das pelos respect ivos estabelecimentos, quer duPa nte a fiscali

zaçã.o, quer depois. - João Elysio. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte emenda n. 10: 

No art. 4o, })aragrapho unico, accrescente-s~: 

Uma vez verificado pelo fiscaq nomeado pelo Conselho Superio r de Ensin~ 

e pago pe:o r espectivo es tabeleci mento, que os m esmos candidatos frequentaram, 

( •) Não foi revisto nelo orador. 
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pelo menos durante seis mezes, deste anno, as aulas das materias cujos exames 

requereram. - Ribei.!·o J1_<nquei1·a. 

O Sr. Ribeiro Junqueira (•) (]Ja?'a encaminhar a. vota.ção): - Sr. Pre

si dente, não tive o prazer de estar presente á sessão em que se votou o projecto 

em seu segundo turno. 

O tirocinio que tenho da v i da publica faz com que eu conheça bastante .t 

psychologia parlamentat·. Bem ou mal, a verdade é que a idéa capital deste 

projecto é uma icléa triumphante no seio elo Parlamento. 

O SR. MANOEL VJLLABOIM: - Infelizmente. 

O SR. RrBE!RO JUNQUEIRA: - Infelizmente, diz o nobre Deputado por São 

Paulo, e folgo em contar, lJOr isso, com o apoio do illustre collega para a emenda, 

cuja approvação ora venho pedir á Camara. 

Parece-me, em todo caso, que o intuito da Camara, approvanclo o projecto, foi 

evitat•, áquelles que se acham em condições de prestar exames, o trabalho ele 

os prestar. 

Não terá, ele certo, tido intenGão de dar exame a quem, absolutamente, nunca 

pensou em fazel-o. 

O SR. OSCAH SOARES: - O projecto manda dar. 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA: - E' justamente o que estou clizenclo. 

Quanto ao projecto, em relação ás escolas superiores, é certo que elle manc!R. 

approvar todos os que estejam matriculados. O mesmo se verifica em relação 

aos alumnos do Col•legio Pedro II e institutos a elle equiparados: só pode!~> 

prestar exames aquell es que estejam matriculados. Em relação a estabelecimentos 

que obtiverem bancas examinadoras, só podem prestar exame aquelles que se 

inscreveram, aquPlles que já estudaram as materias. 

O paragrapho unico do art. 4°, entretanto, estipula o segu inte : 

"São tambem considerados approvaclos até em quatro materias, para 

as quaes requererem exames, dentro elo prazo ele 30 dias, contado éiR. 

publicação da presente lei no Dia?'i.o 0//ioial, os cand idatos que o fize

rem pet·ante o Collegio Pedro II, no Districto Federal, ou, nos Estados, 

perante os estabelecimentos ele ensino em que tenham sido prestados 

exames pacellaclos· ele preparalorios, ele accôrclo com a legislação vigente.' 

Para esses não ha necessiclacle ele estudar; é bastante o facto ele requererem 

exame. 

O SR. ·MANOEL VtLLABOJM: - Desapparecem os analphabetos elo paiz. 

O Sa. RIBEIRO JUNQUElRA: - Devo informar, e toda a Catwara sabe, que 

j 2. tivemos aqui um medico feito pelo jornal A Noite, que comprou o diploma por 

60$000. Approvado o Pl'ojecto. com o dispositivo a que me r efiro, a pilheriaa

monumentaes teremos ele assistir, e veremos inclividuos sem qualquer instrncção 

t!rando exames de preparatorios. 
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- ·Sr. Presidente, como sei que a intenção do Parlamento é outra, e como 

procm o, sempre que não possso fazer o bem, pelo menos evitar males maiores, 

apresentei a minha emenda, que é a seguinte: 

• ·• No art. 4°, paragrapho unico, acrescente-se: Uma vez v ri ficado p lo fiscal 

nomeado ,pelo Conselho Supe r ior ele Ensino, e pago pelo l'espectivo estabeleci· 

mento, que os mesmos candidatos frequentaram, pelo menos durante seis nwzcs 

{]este anno, as au las das 1nate1·ias cujos exa1nes requ reram." 

O SR. JoÃo ELYSlO: - A emenda de V. Ex. restringe a emenda approvarla 

tn 24 diEcussão. 

O SR. RmFIRO JuNQ UEIRA: - A emenda absolutamente não estaria de accl\~- ~ 

com as minhas idéas; não é o meu ideal. las a verdade é que ptocuro evi•ar 

mal maior. 

E is porque propuz esta medida. 

Quando me refiro ao Conselho Superior ele Ensino, quei'O all udir sem duviu •. 

ao seu presidente, a quem compete. como orgão executivo, fazer ssa fiscaliz 1ç'i.c 

Conforme se sabe o Conselho Superior de Ensi~IO é presidido por um homem de 

coração e caracter, homem encanecido no serYiço publico, que tem bem apurado 

o seu espírito de justiça. Ao criterio delle ficará determinar o qucmtum d~~sa 

fiscalização, e a sim poderemos evitar, repito. maiores prejuízos. 

UM SR. DEPUTADO: - E os alumnos dos estabelecimentos particulares não 

ficam ]Jrejudicados? 

O SR. RmEmo J uNQAUEIRA: - Attendendo ao aparte do illustre Deputado que 

pergunta si a emt'nda não irá prejudicar a lumnos dos estabelecimentos Pil rli

culares, direi que isso não acpntecerá. Esses estabe:ecimentos podem requ~>rer 

a fiscalização, e devem ter sua escriptu1·ação regulannente feita, para provar a 

frequencin dos seus nlumnos. 

O SR. Jo.~o ELYSIO: - E os alumnos que frequentarem cursos particulares 

ficam excluídos ? 

O SR. RmEIRO JUNQUEJRA: - Esses cursos particulares têm tambem n sua 

escripturação organizada. pela qual se póde ,-e!'ificar si os alumnos frequentam 

ou n ão as respectivas aulas. I!:' possiYel que seja prejudicado um ou outro alumno 

rtue tenha professor particular; mns será cnso novo, e o direito desses ninguern 

tolhe, porque ficam com a liberdad de requerer exames de preparatorios em uma 

ou em outr a das épocas concedidas pelo projecto. 

Penso que a emenda .deve merecer a approvaç-,o da Camara. (Jiuito bem; 

m"ito bem.) 

O Sr. Manoel Villaboim uwra encaminha>· n ·votaçcio): - Sr. Presi
d nte, parece-me que a emenda do noJ?re Deputado Sr. Ribeiro Junqu eira attenua, 

algum tanto, os males contidos no substitutivo em discussão; mas. infelizmente. 

não lhe posso dar o meu voto, porque sou contrario radicalm nte ao projecto, 

que, contendo desacertos Yisi\'eis, encerra, no paragrapho unico elo art. 4•, verda

deira monstruosidade. 

SR. RrBErRO JUNQUEJRA: - Xão ha duvida; e isso é que eu quero attenuar. 

O SR. 1\IANOEL VJLLABODI: - :\'os seu termos iniciaes, quando apresentado 



- 720 -

ao Senado, já o projecto era mal inspirado e contradictorio. Pelo fundamento de 

que os alumnos das escolas se preparassem nas differentes disciplinas dos respe

cth·os cursos o projecto os declarava habilitados nessas mesmas materias e os 

promovia ao estudo das orna terias da série superior. (J!lwito bem . ) 

Dado o caso de força maior, a que ninguem se subtrahe, quando ella se faz 

sentir em manifestações de outra o\dem, entenderam os a u tor s que o remedio 

em dar por lei aquillo que na realidade confessam fôra impossível realizar. 

Os estudantes não se puderam preparar ; logo a lei eleve declarai-os p repa

rados. . . ( CL110iaclos) 

O SR .. CoSTA REGO: - O argumento ele V. Ex. é irrespondivel. 

O Sa. MANOEJL V!LLABOJM - ... quando o unico rernedio acceitavel no caso 

seria o elo adiamento dos exumes com a prorogação dos cursos. 

Mas o projecto, que, no pr incipio, tomára por base das pro.rnoções as médias 

verificadas nos exames parciaes, foi, pouco a pouco, se afastando da razão -

já não servia o criterio das médias, reveladoras de aproveitamento; bastava, 

então, ser estudante para se CO!'Siderar preparado. 

E assim, ele modificação em modificação. chegou elle a umu ve •·dadei ra de

gradação elo ensino, quando no art 4•, paragrapho unico, premiou com o certifi

cado de approvação em quatro preparatorios todos que o requere1·em, abrangendo 

toda a classe de analphabetos, não fazendo exclusões ele qualque r natureza, pois 

que do Ca\'or poderão gozar, por fo•·ça rlelle, os recem-nascidos. os surdos-mudos 

de nascença, os alienados. 

Extingue, é verdade, esse projecto o analphabetismo no Brasil e resolve o 

problema elo .suffragio universal, porque desapparece a unica lim itação constitu

cional - a que prohibia o alistamento dos analphabetos. (Riso.) 

Todos os que conseguirem, pelo projecto. a approvação em portuguez não 

preci~am m11ls provar que sabem lêr e esc•·eve r . A prova stá feita. 

E como não saberão lêr e escrever, si, por um simples requerimento. que poderá 

ser feito pelo pa.e, pelo tuto r , pelo cu rador - esta rão habi li tados até no ing lez, 
no francez, no latim? 

Eis ahi o presente com que a amara. vae cortejar as ill usões ela mocidad e. 

E' a completa desvalorização da instrucção, com a equiparação elos que se in
struem na realidade aos analphabetos, lettraclos por decreto . 

Não creio que a Camara, apercebida ag·ora do er ro que commetteu approvanào 

o monstro, no primeiro momento, continue a dar-lhe o seu 11poio. (Muito bc>n: 

71Wito bem. O orado•· é cmntn·imentacto.) 

o Sr. Alcid es Maya (pm·a eiiCCllllill/t(lt' (I 110ioçüo) : - s.· . Pres ide n te, 
~obr.-: a emt'nda ao art. 4• do projecto elo S enado, devo dize•· algumas palavras, 

para o t im de esclart cer a ma teria, que não está sendo enca1~acla. pelo seu ver
dade i r o prisma. 

Justificarei a minha interferencia no :tssunl!)to. 

Tive. a hon ra d~ dE:clarar no se io da Commissão que. em p•·incipio, não po
deria deixar de ser contrar io a semt'lhante projecw .. . 
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O SR. OSCAR SOARES:· - Acompanhei V. Ex. nessa declaração. 

O S t< . ,\LCIDES :\IAYA - ... mas que diante das r azões de facto que o ha

viam il•spirado eu o acceitaria porque, incontestavelemente, a grippe veio pef'

turbm a terminação do anno lectlvo. 

O SR. OCTACILIO DE CAMAR.i.: - Perturbou toda a vida. 

C- SI< FLORJ-:f' nA CUNHA: ....:.. A Camara quasi não teve num ro para proro

gar as suas sessões . 

O ER. ALCWES MAYA: -- Não se podia lambem regular o caso, tendo em 

vista apenas o decl ínio ãa ep idemia no Rio de J aneiro . 

Xe~te momento, quando aqui já cessou a epidemia, ella devasta outras rc

giõe~ do p:ti?:, onde existe gran de numero de estabelecimentos de ensino, cujo~ 

al um•ws foram obri>:::ados a abandonai-os. 

U jl r ojecto do Senado vinha crear um pl'ivilegio de approvação para o~ 

a lunwiJB do Collegio Pedro H . e para os colle~ios equipar ados, ou para aquelles 

que jCt l ivcssem obtido commissões examinadoras . 

O St:. JORIÍl AUGUSTO: - Era o mal, porque, em geral , o ensino particular 

é muito melhor do que o ensino publico. 

O SR. Al,CJDF.S MAYA: - "\ verdade é esta: é que no Collegio Pedro li, nos 

inslitutocl equiparados e naquelles que já obtiveram bancas examinadoras, to

dos o;; annos eram a•lmittiilo~ a Pxame alumnos de outros estabelecimentos não 

equ ipar:uio·s . 

Todos es PS alum.,os _ fic'lo·iam prejudicaclos no s<?11 trab:~\ho, ao passo que 

os outros, favorecidos peh Jei restrictiva, teriam o accesso. 

In.punha -sc·-nos, pois, ou rejeitar in lirnine o projecto ou ampliai-o de mod'l 

que nà;l houvesse privilegias. (Apoiados.) 

Xãc se tratn. portanto, àe uma degradação, senão de ampliação. A lei foi 

ampliada, abrio a pol"la para os estudantes que ficariam prejudicados, porque, 

aflmitriclos todos os annos a exame nesses estabelecimentos, deixavam de o ser 

agora e perdiam o anno. 

O SR. ;\JA-'~OEL VrLLABOIM: - lU ab rio a porta para todos aquelles que 

nun a pt:.nsaram em ser estu dantes. 

O Si<. ALCIDES ;\'[A YA : - Vou mostrar· que V. l'Jx. está equivocado e fo! 

pz·ofundan1en te injusto na expressão que empregou, quando disse que i amos de 

degra<la~ão em degradação. 

O clR. 11ANOEL VTLLABOI:M: - Porque o projecto veio facilitando cada vez 

mais o abuso. 

O SR. ALC'IDES MAY ,,: - Era precizo. todavia, segundo eu pensava, esta

helecer u'n criterio para a admissão dos r equerimentos de exam e . Aliás, aprl!

sentc l!llla eme:Hla limitando o numero de exames .a C!Ualro, segundo a lei, por

qu e havia no nrojecto elo Senado um artigo estatuindo duas épocas para exa

mes, o nu e n:ío podia prevalecer. 

O alumno qnp conseguisse accesso, poderia obter mais quatro preparatorios 

na S<':O..tl ncl J. época e outros quatro na tercei r a. e no principio do proximo anno 

f'ta r·ia CC·I11 o cnr·so ela preparatorlos. 



- 722 -

O nosso trabalho consi~tio em limitar o numero de exames a quatr J. 

Era precizo e tabelecer um criterio: o paragrapho 2• da minha en. enda ca

hio e c0nsagra\·a o criterio que o digno representante mineiro pretend-~ obter 

com saa en1enda, isto é, o de firmar a doutrina de que nenhum requer imento 

seria acceito, excepto se estabele.simento ou pessoa com a preciza idoneidade 

atlesta~sem. 

o SR . 1\:[A..'<OEL VILLABOfM: ão está isso nem no projecto do Senado, 

nem no substitutivo e nem nas emendas . 

O SH. ALC'IDES MAYA: - Cahio. Mas tanto se impunha a n-3cessidade de 

não chegarmos a · essa amplitude incondicional, que a ultima linha da emenda, 

que hoje constitue o paragrapho unico do art. 4°, diz · o segtunte: ··. de accOr-

do con1 a legislaç.ão vigente''. 

O SR. MANOEl. VlLLABOJM: - R efere-se aos institutos onde tê:m havido exa

mes de accõrdo con1 a Iegi·slação vige nte. A redacção é suCficienten1ente clara; 

examinei, antes ele fazer a critica . Póde ser que seja defeito de redacção, mas 

está lá. 

O SR. ALClDES MAYA: - S erá defeito de redacção, porque o pensamento foi 

este exactamente: o clf: attender ao facto ele haver cahido o ~ 2• ela emenda. 

Sr. Presidente, em taes condiçõ·as, en t endendo nós, os da Commissão, ctue 

essa t;})erclade é'.e requerer não é ampla, sustentamos a nossa em enda e n1lo 

acceitamos a dú Sr. Deputado por Minas. 

Eta o qua Unha a dizer. (ll:lttito bem,· mt<-ito bent.) 

11ejeitada a referida emenda n. 10. 

O Sr. Ribeiro Junqueira (2Jela 01·rlem) requer a verifi ação da vota

ção . 

Procedendo-se á verificação da votação, r~conhece-se te 1·en1 votado a favo i" 

57 Srs. Depntadv.: e contra 5g; total, 116. 

O Sr. Presidente: -A emenda n. 10 'foi rejeitada. 

Votação da seguinte emenda: 

N. 11 - Ao art. 1•, accrescente-se: 

E curso de bibliotheconorr.ia da 'B ibliotheca Nacional. - Ootncilio de Al

bttq1le>·que. 

Rejeitada. 

O Sr. Presidente: Vou submetter a vulos 'conjunctamente com as 

emendas já approvarlas em 2• discussão, o projecto em · 3• discus;;ão. 

O Sr. Costa Rego (*) (pela o?·d.em): - Sr. Presidente, pecli a palavra 

para fazer d\)us reqnerimPntos: 1•, que a votação seja pelo processo nominal; 
2•, que seja por partes. 

A votação nominal · impõe-se, sobretudo, neste momento, pela necessidail<> 

( • l Nfio foi revisto pelo :;1·a dn·. 
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que cade. um dos Srs. Depu ta dos tem de deixar bem esclarecida nesta questão 

a sua responsabil idade. 

0 SR. ,JOS~ AFGUSTO: 

dentro. 

inguem tem medo de responsabilidades aqui 

O SI<. CuSTA REGO: - Por isso mesmo que nenhum Deputado tem medo de 

cxh ibir a sua respo nsabil idade, é que a votação nominal se impõe ... 

O Sr:. <CARLOS GAROIA : - Ha mu ita gente que pede votação nominal e de

pois se reLi r a. 

O SR. Cos~·A REGO: - Por este motivo é que acredito que encontrei da parte 

do nobt ~ relator da Commissão de Instt·ucção Publica o seu apoio para o meu 

requerimento. 

O SR .. l osJt AUGUSTO: - Nunca recusei a votação nominal, pontue voto de 

accôrdo co!Tl o que penso e com o que sinto. 

C.• SR. COSTA P.EGO: - Necessitamos, Sr. Presidente, que, amanhã, quando 

os estudantes de agora, os mo~os impacientes de hoje, forem homens esclareci

do3 e maduros, conheçam quaas os D eputados que neste momento apoiaram um 

intt•r esse que os ha de prejudicar por toda a vida. 

O r equerimento que faço, de votação nominal, é para o art. 1• do pro

jecto. 

O SR. PRESJUENTE: - Na 3• discussão os projectos devem ser votados em 

globc. V. Ex . I>ede votação nominal oara o projecto? 

O ·su. COSTA REGO: - Sim, senhor·; peço vota~ão nominal para o projecto. 

(ll'lt,ita bem; '~'nt•ita bem.) 

Approvado o requerimento d'e votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Vai-se proceder á votação nominal para as emen

das já approvadas em 2• d iscussão e o projecto n. 395 A, de 1918. 

As emendas e o proj ecto são as seguintes: 

EMENDAS 

1 - Art. 1. ° Ficam promovidos, independente de exame , ao anno m• 
sér ie i..tumecliatamente superior {l,quelle em que se acharem matriculados nas Es

colas ou F aculdades officiae;; de quaesquer ministerios, nas escola 

mar e rePr a, na lDscola. Nacional d~ Bellas-Artes, no Instituto Kacional d~ 

Fica. no Collegio Pedro li e nos coUegios 

mentos de ensino a esses equiparados ou já sujeitos á fiscaliza~ão. o,; res 
vos a lumnos, considerando inexistentes quaesquer exames prestados d~ 1.. 

br o em d iante até esta data. 

§ 1 . 0 A mesma disposi~ão é. applicavel aos alumnos matricula 

nalmente em um anno, 1•or dependerem de uma materia do anno 

de um pr eparatorio. tratando-se de eurso annexo, bem como a s que. 

nas conJi!:ões previstas pelo art. 8• da lei n. 3. 456, de 6 de .Janeiro di.'.i;l~ 

s~ inscrever am como ouvintes em qualquer das escolas supariore- d.1 Re ' 
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e provarem frequencia assidua em aulas e exercicios praticas e não terem po

dido regularlza·r a sua situação por não terem sido realizados os exames de J u

nh 1, de que cogita aquelle artigo de lei. 

* 2. o São tambem considerad~s approvados os a lumnos que frequentam o 
1• aBno das escolas militares, de terra e mar, e que foram approvados em 

concurso. 
:l. 6 O a lumno de qualquer dos esta belec imentos de ensino, a que se r e

fere :, presente lei, que estiver matriculado no ultimo anno ou série do curso 

respectivo será igualmente considerado approvado nas materias constitutivas i:lo 

referido anno ou série. 

Art. 2. • Ficam creadas dua13 épocas de exames, uma em Janeiro e outra 

em AI.Jril de 1919, destinadas aos candidatos que não quizerem gozar das pro

moções previstas na presente lei, sendo que os ditos exames serão regulados pela 

legislação aclualmente vigent~. 

Art. 3 .o Em Abril de 1919 set'á permittido aos alumnos approvados no 

exame vestibular prestarem exame do 1° anno da mesma época. 

Art. 4 . o São considerados approvados nas ma terias para as quaes re

querera'll exames na época normal os alumnos de estabelecimento particular não 

equipar ado ao Collegio Pedro II e ao qual h aja sido concedida commissão de 

examinadores. 

Paragrapho uni co. São tambem considerados approvados, a tê em quatro 

materia~. para as quaes requererem exames, dentro do prazo de 30 dias, con

tado da publicação da presente lei no Diario O!ficial, os candidatos que o fize

rem perante o Collegio Pedro II, no Districto Federal, ou, nos E stados,. pe

rante o~ ésta:belecimentos de ensino em que tenham sido prestados exames par

cellados de preparatorios, de accõrdo com a legislação vtgente. 

Art. 5. o Os alumnos beneficiados pela PTesente lei não ficam isentos do 

pagamento das taxas de matricula, de frequencia e de exame, nos termos do 

decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915. 

Art. 6 . o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Da Commis~ão de Instrucção Publica: 

N. z - Fica dispensado dos exames vestibulares o alumno que houver ter

minauo o curso de preparatorios até 31 ele M!III'ço de 1919. - Raul Alves. 

N. - Onde convier: 

Ao art. 1° do projecto n. 395 A, de 1918: e a Academia do Commercio desta 
Capital. 

Sala das Sessões, 25 de Novembro de 1918. - DeoclMo Maia. 

N. 4 -Ao art. 1°, § 2o: 

Supprimam-sc as palavras in fine "e que foram approvados em concurso". 

Sala elas Sessões, 25 de Novembro de 1918. - Octooio ela Rocha Miranda. 

N. 5 - Onde convier: 

São considerados validos para a matriculà em todos os estabelecimentos de 
ensino os exames ele preparatorios feitos perante a banca nomeada pela Es
cola de Minas de Ouro Preto. 
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Sala das Sessões, Novembro de 1918. - Fausto Ferraz. - Francisco Val

lada,·es. - Jos é A.yres. - Antonio Ma?·tins. 

N. 6 - Ao art. 2• - Onde se diz: Janeiro, diga-se: Dezembro. O mais 

como estã.. - Octooio Mangabei?·a. 

O Congresso Nacior-al decr eta: 

Art. 1. <· Ficam promovidos, independente de exames, ao anno ou série im

mediatamente superior â.quelle em que se acharem matriculados nas esco las ou 

Faculdades officiaes de quaesquer ministerios, nas escolas militares de mar e 

ta.rra, :-~a Escola Nacional de Bellas-Artes, no Instituto Nacional de Musica, no 

Collegio Pedro 1I e nos collcgios militares, e, bem assim, nos estabelecimentos 

de ensino a esses e uipara,los ou jâ. sujeitos â. fiscalização vs respe:·.llvN· alum

nos, consider an do in E'xistentes quaesquer exames prestados de Outubro em dian

te até esta data. 

l:'aragrapho unico . A mesma disposição ê applicavei aos alumnos matri

culados condicionalmente em um anno, por dependerem de uma ma.terla do anno 

a·nterior. 

Ar t . 2. o Ficam m·eaàas duas épocas de exames em Dezembro e em Março 

para da r aos a lumnos dos collegios não equiparados o m esmo direito que têm 

os do Collegio Pedro II pela actua l l ei n. 11.530, de 18 de Março. 

Art. 3. o Em Março é!e 1919 e de 1920 serâ. permittido aos alumnos appro

vad.vs no exan1e vestihLilar r,res,tarem exa;me do 13 anno da. n1 ,r-.n1a época. 

Art. 4. o São considerados approvados nas ma terias para as ·quaes reque

r eram examQS na época normal, os alumnos de estabelecimento particular não 

equiparado ao Collegio PPdro II e ao qual haja sido concedida cornmissãb de 

examinadores . 

Art . .;; . o Fica dispensa do dos exames vestibulares o alumFJo que houver ter

minauo o curso de preparatorios até 31 de -Março de 1919. 

Art. ~ . o As presentes promoções não isen tam os a lumnos do pagamento 

das taxas de matricula de frequencia e de exame, nos termos do decreto nu

mero 11 .53 0, cita:do. 

Art. 7. o Ficam revogadas as di,.posições em contrario. 

O Sr. Preside nte: - Os senhores que approvarem as emendas jâ. ap

provaclas em 2• disc.ussão e o projecto do Sena:do, responderão - s·im - e os 

que rejeita rem, r esponderão - não. 

Val-se proceder â. chamada . 

0 Sr. Andrade Bezerra (1• Sem·etario) procede â. chamada dos Srs. 

Depu ta dos para a votação nominal. 
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. íi'dta a chamada, responqem - sim - os Srs. Dorval Porto, Monteiro de 

Souza, Souza Castro, Ilio11y5io Bentes, Hercdlano Parga, Pire-; I{E:b .. ello, I- lt'r -· 

mi;ni0 Barr.oso, ,Marinho ue ·Andrade, Tlwmaz Accioly, Ildefonso Albano, Frederi

co Borg;<ls, José Augusto, Alberto 1\,r r anhão, Affonso Barata, Solon de Lucena, 

João Elysio, Eduardo Tavares, Alexandrino da Rocha, Aristarcho Lopes, Nata

lício Cambo1m, João Meneze s, Manoel Nobre, Deodato Maia, Leoncio Galrão, 

Ubaldino de Assis, Alfredo Ruy, Seabra Filho, José Maria, Raul Alves, Elpidio 

de l\1c·squita, Eugenio Tourinho , Leão V.eJloso, Manoel Monjardim, Ubaldo Ra

malhete, Antonio Aguirrd, Heitor de Souza, Azurém Furtado, MetelJo Junior, 

Octacilio Camará, SaJJes Filho, Mendes Tavares, Vicente Piragibe, Macedo Soa

res, Themistocles de Ahneida, José de Moraes, José A lves, José Gonçalves, Au-

gusto ele Lima, l!~ra.ncisco alJaclar es, Americo Lopes, Antonio Ma1·tins, Odilon 

de Andrade, Francisco Bressane, Fausto Ferraz, Moreira Brandão, Galeão Car 

valh'l.l, .Sall'es Junior, Carlos Garcia, Barros Penteado, Cesar Vergueiro, Palmeira 

Ripper, José Lobo, Pedro Costa, Carlos d<l Campos, Olegario Pinto, Pereira 

Leite, Annibal Toledo, João Pernetta, Abdon Baptista, Eugenio MulJer, Celso 

Bayma, Gumercindo Ribas, Evaristo Amaral, João Simplicio, Carlos Penafiel, 

Augusto Pestana, Alcides Maya, F'lores da Cunha, Domingos Mascarenhas, Bar

bosa G-onçalves, Joaquim Ozorio e Simões Lopes ( 82) . 

E respondem - 11ão -· os Srs. Antonio Nogueira, Abel Chermont, Cher

mont tie Miranda, Cunha Machado, Agrippino Azevedo, Rodrigues Machado, João 

Cabral, Thomaz Rodrigues, Corr êa de Britto, Andrade Bezerra, Costa Rego, 

Mendonça Martins, Norival de Freitas, Lengruber . Filho, Azevedo Sodré, João 

Guima1·ães, Buarfjue Nazareth, Rarniro Braga, Verissimo de Mello, Ribeiro Jun~ 

queira, José Bonifacio, G<lmes Lima, Josino de Araujo, Camillo Prates, Ferreira 

Braga, Veiga Miranda, Manoel ViJJaboim, Alvaro Baptista e Octavio Ro

cha (29). 

O Sr. Presidente: - Responderam - sirn - 82 Srs. Deputados e -
não- 29. 

Vai-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu tados que responderam 
ai.m, -- e - não. 

O Sr. Andrade Bezerra 0° See1·eta:rio) procede á leitura dos .nomes 
dos Srs. Deputados que responderam - sim. 

O Sr. Presidente : -- Responderam - sirn - 82 •Srs. Deputados. 

Vai-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que respoJ!.der am 
ncio . 

O Sr. Annibal de Toled:o rao SeC?·eta?·io, sm·vindo de 2o) procede á 

lei\ura do1! . nqm~s dos Srs. Deputados que responderam não. 

O Sr. Presidente : - Responderam - não 29 Srs. Deputados. 
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A~ emendas, conj 11nctam~ntc com o· projecto n. 395 .\. de 1918. do Sena

do fo ram appr ovados por 82 contra 29 votos; total, 111 . 

. \R emer><las npprovadns vão ser enviadas á CommiEsão de R~dacção. 

Vêm á Mesa P são successivament~ lidas as seguintes declarações de 

votos: 

Ao ser votado em ultimo turno o p r ojecto n. 395 A, de 1918. declaro. mai" 

um!, ve.::, que ihe fui contrario, bem como a todas as emendas. excepto aquella 

qut, en: companhia elos illustr_es Deputados Thomaz Rodri;::ues e Chermont d" 

Miranda, submetli á cnnsi:lcr11.ção desta AssemlJl~a. reduzindo a liber<Llí<la~le 

dess~ proj!'cto á unica medida necessaria. justa e razoa\'el - uma segunda época 

d,• exam s em !\ la•·Ç;c; ele 1910. 

Sal,~ tl as :-;ess.-Jes, 30 ele Novembro de 1918. - P..o(l1'igues Machaclo. 

D!'clarc· ter vot::uio contra o projecto n. 395 A e todas as em€ndas que Ih<> 

f·)ratn apr·e~entadas. 

Saia elas S~ssues, a c de Novembro de 1918 . - J . Cc~b1·al. 

Declar o que votei o projecto com os correctivos estabelecidos pelas cmen

d.l.>< apresPntad:J<; em 3• discussão pelos Srs. Deputados João Elysio e PJIP;r, 

Ju nqueir a sob ni-l. ~ e 10. 

Sala elas Ses~uçs, 30 ele Novem b ro ele 1918 . - JlfonteiTo ae Souza. 

Votei em amba~ as discussões contra a materia que acaba de se:- aprro

vacla pela Cmr.ara . 

. A pro1no~ã0, iq,depen dente de exames, na série ou no anno immedin,tament:: 

Sl!PerL·,r e os demais favo res estab elecidos pelo projecto não se justificam P<''~ 

deternrirante alle;.:acla em seu b~neficio, que, quando muito. daria lugar ao a<iia

meato desses <Jxamee pela fórma articu lada na emenda substitutiva. que :nb

sr.rev i com os il l u~tr<'s Depu tados Rodrigues -r-rachado e Thomaz Rodri"l! s. Tal 

~. ali:'i~. c rensamr·nto dominante na consciencia collectiva. muito emho':''l só 

<xrep('ionalmente manifestado; ci rcumstancia esta mais ainda para lamentar do 

, ,,. · a Jn·opria med ida em si. Em taes condições a dispensa dos exames. além 

de cl~primente eara a nossa nacionalidade, gera, em relação ã mór parte dos es

tudant2s que nproveita1·em dessa liberalidade Jeg-islati\''l, inconv?nientts dos mais 

graves, tão evidentes c c0nhecidos que clesnecessario se me afigura alon.<::ar-mP. 

a respeito. 
S.,>.la d·r.s Sessões, 30 de Novembro de 1918. - P. Cltennont de Jlíranda. 

O Sr. Camill o Prates (1Jeln o1·aem) : - Sr . Presidente. pedi a palaYra 

par a E-nviar á. Mes~ a seg-uinte declaração de voto: 

Dr·clar0 ter votado contra o projecto que dispensa examos para promoção 

Has escolas s u pe r ior es r, pr ovi dencia sobre outros assumptos referentes ao en 

sino, por jul::!'ar que, assim proc?denclo. presto um grande serviço áquelles a quem 

vai essa lei aproveitar e pelo futuro do Brasil. quE' será govi!rnado e dirigido 

pera~ " ra~õ<'s á~ quaos se con ede, nest<:> momento, um fa\'Or absolutamente 

.ineclito e contrario a todas as noções até agora adquiridas no que importa ao 

ensino publico . 
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Sa a pandemia que aqui reinou nesta Capital como em todo o Brasil é a 

causa de tão lnjustiticavel concessão, bastaria que fossem instituidas uma ou 

mais épocas de exame~ e não abolil-os, convertendo-se o Congresso Nacional em 

Julgador de habilitações escolares q e ell e não pôde a preciar . 

Parece-me, acatando, embora, o voto da Camara, que uma tal concessão 

(> L•ma detrirnentora lição, que é um detestavel exemplo que se dâ. á mocidade, 

c Ji<: caraeter se est á fo rmando. 

Sah das Sessões, 30 de Novembro de 1918. Oamillo P1·ates . 

SESS}.O DE 2 DE DEZEMBRO 

Redac~riv fina! das emendas e substitut·ivo da Oama1·a dos DeP'lttados ao proje

cto n. 395, eLe 1918, elo Senado, declarando 1>romovidos ao awno ou sét·ie im· 

mediata?ltente supe1·ior áquelle em qne estive1·em >nat:ri.cnlados todos os 

n!unliiOS das escolas s1tpe1·iores ou Faculdac!es of!iC>iaes, co!legios P edro II 

( m.ilitc11-cs e bem assi·m nos cstabeleci>nentos de ensino eqnipa>·aclos o·n su

jeitus á jiualização 

Onde conyier: 

Ao a r t. 1. : e a Academia de Commercio desta Capita l. 

Fica dispensado dos exames vestibulares o alumno que houver tePminado o 

cnrso de praparatorios até 31 de Março de 1919 . 

.Paragrapho uniio. E 'lse dispositivo ficará consti tuindo o sob n. do substi

tutivo. 
Ao art. 1• § 2.• Supprimam-se as palavras in f i ne: "e que foram approva

dos ~rn concurso". 
Accrescente-se: "o Instituto B enjami n Cons tant, entre as diversas institui · 

çõei! contempladas no art. 1•. " 

Ao art. 1•: 

Accrescente-se ao paragyapho unico, depois da palavra ante?·io?·: "e aos 

alumno,. de escolas superiores officiaes ou equ iparadas que já as tinham fre

quentado e por qualquer circumstancia não se tenham matriculado na época 

legal"'. 

Onde convier: 

São considera dos validos pa ra a matricula em todos os estabeleci mentos de 

ensino os examf's de preparatorios feitos perante a banca nomeacl a pela Escola 

de i\Iinas, de Ouro Preto. 

On<le convier: 

Sii.o con iderados va lidos par a todos os effe itos os exames de preparatorios 

prestados perante a Faculdade de Medicina e Escola Polytechnica de Sãn 

Paulo 
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Onde convier: 

S1o considerados valirlc>s para todos os effeitos os exames jâ. prestados nos 

cursos mantirlos pela Associação dos Empregados do Commercio de Pernam 

buco . Academia de Commercio de Pernambuco). 

Será facultado na 1• ou 2• época de exame, conforme indica o projecto, e 

em De7.embro àe 1919, aos preparatorianos que não se quizerem utilizar da me

dida r elativa l'ls promoções, a prestarem exame até seis disciplinas. 

Ao art . 2°, onde se diz: J aneiro, diga-se: Dezembro de 1919. O mais como 

estâ. . 

Arl. 1.° Ficam promovidos, independente de exames, ao anno ou série im

meclialamente superior tlquP il e em que se acharem matriculados nas Escolas ou 

Facu~tlacles officiaes õe quaesquer ministerios, nas escolas militares de mar e 

terra, na ;ruscola N\lcional de Bellas-Artes, no Instituto Nacional de Musica, no 

Col le;;do Pedro II e nos col!egios militares e bem assim nos estabelecimentos 

de ens i'10 a esses equiparados ou jâ. su jeitos á fiscalização, os respectivos alum

nos, considerando inexistentes quaesquer exames prestados de Outubro em 

dian te até esta data. 

l. • A mesma disposição é applicavel aos alumnos matrict;.lados condicio

nalment(· em um anno, por dependerem de uma materia elo anno anterior, ou de 

um oreparatorio, trntando-se de curso annexo, bem como aos que, estando nas 

condi·~ões previstas pelo art. 8•, ela lei n. 3. 456, de 6 de Janeiro deste anno, se 

inscreveram como ou·vintes em qualquer das escolas superiores da Republica e 

prov\lrem f requencia assidua em a ulas e exercícios praticas e não terem podido 

r egul a rizar a sua si tuação por não terem s ido realizados os exames de Julho, 

de que cogita aquelle artigo de lei . 

§ 2. o São tambem considerados approvados os alumnos que frequentam o 

1° a nno elas escolas militares, ele terra e mar, e que foram approvados em con

curso . 
~ 3. ,, O a lumno de qualquer dos estabelecimentos de ensino, a que se refere 

"· pre5ente lei, que estiver matriculado .no ultimo anno ou série do curso respe

ctiv.:> serâ. ig·ualmente considerado approvado nas materias constitutivas do re

ferido an no ou série. 

Ar L. 2 . o Ficam m·eadas duas épocas de exames, uma em Janeiro e outra. 

em Abril elo 1919, destinadas aos candidatos que não quizerem gozar das pro

moções previstas na presente lei, sendo que os ditos exames serão regulados pela 

l egislrtção actualrnente vigente. 
Art. 3. o Em bril de 1919 será permittido aos alumnos approvados no exa

m e vestibu la r prestarem exame do 1° anno da mesma época. 

J\.rt. 4. o São considerados a.pprova dos nas m a terias pa1·a as quaes reque

r eram Pxames na época normal os a lumnos de estabelecimento particular não 

. quip.u·ado ao Collegio Pedro II e ao qual }!aja sido concedida commissão de 

exalT'inadores . 
.Para.grapho uni co . São tambem considerados approvados, até em quatro 

materias, para as quaes de aocõrdo com a legislção vigente requererem exa-
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mes, dentro do prazo de 30 dias, contado da publ!cação da presente lei no D ia

•·io OJ/icirtl, os candidatos que o fizerem perante o Collegio Pedro II, no D istri

cto Federal, ou. nos Estados, perante os estabelecimentos de ensino em que te

nham sido prestados exames parcellados de preparatorios. 

Art. 5. 0 O~ alumnos beneficia:dos pela presente lei não ficam isentos do pa

gamet,to das taxas de matricula, de frequencia e de exame, nos termos do de

creto n. 11.530, ele 18 de Março de 1915. 

Sala das Commissões, de Dezembro de 1918. - 1' . JIIo!lteiro de Souza. -

Flo>·es ela Cunha. - José A.lves. 

DOCUMENT OS 

Paraná, 30 de _ ovE>mbro - Presidente Camara Deputados - Rio - Im

possibilitado comparecer sessões motivo força maior, rogo fineza sc ien tif icar Ca

mara .>eguintes E>Sclarecimentos : fundamento primordial parecer Commissão Ma 

rinhn. P- Guerra rejeitando projeeto 81, deste anno, sobr e Estado-Maior consiste 

lnconslituclonalidade refel'ldo projecto que torna aquella repartição independente 

Minisf.~rio Guena com relação directa Chefe Estado. Relata-ndo referido parecer 

não condemnei Estado-Maior com organização technica peculi ar e funcção crea

dora 110 sentido preparar nação para guerra, como não averbei imprestavel or 

ganização allemã, segundo se dept·ehende discurso Deputado Abel Ohermont, ses

são 21 corrente, em que pese S . Ex. Affi rmel com segu rança que d ia.n te d iver 

sidades systema nosso regimen e condições clemocraticas não seria posslvel 

atlaptar BraRil organização autocratica dos exercitas teutonicos Allemanha, em

polgad& pelo delirio da força se preparou militarmente para guerra de conquista 

e socialmente a velha politica foi sua ooucação no sonho de dominio universal, 

mas o Bt·asil, continu;tção pacifista á força oppõe o dit·e ito ao dom inio das a r 

mas <• imperio da justiça por isso sua organização militar visa sómente a de

fesa sua int gridade territorial dignldad e brio nacionaes em caso aggressão ex

trang~ira impossivel um parallelo entre os dous paizes sob ponto de vista or

ganização militar icl ntica preconize quem quizer infallibilidade Estado-Maior 

allemão, ou ma11tenho opinião emittida mormente agot·a que as liberaes demo

cracia" elo mundo fizet·am fa!lir o militarismo prussiano, apezar ele s na modelar 

organização, C(nero qne Brasil tenha efficiente poder militar dentro Constitu i

r,ão, de· accórclo necessidades def sa nacional condições indispensa 'eis nossa ele

vada missão social no seio collectividade humana. Saudações cordiaes. - Ottoni 

MaciP/. Deputado Federal. - Inteirada . 

. l.rnsmtahy, 1 ele Dezembro - Presidente amara Deputados - Rio - As

socio-n•~ manifestaçõe~ Camara Deputados justo regosijo terminação guerra vi

ctoria rompleta nos os alliados. - Manoel F'nlge!lcio. - Inteit·ada. 

Belic Horlzonto. 1 de Dezembro - Presidente Camara Deputados Rio -

Tenho honra communic:lr V. Ex. congregaç:ão Faculdade Direito Minas Geraes 

autortzou-me represe!li.R.r Camara Federal contra projecto lei r !ativo estudan-
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tes curso superior secundaria, que considera altamente prejudicial interesses 

ens ino . Re~peitosas saud'tçôes . - A?'tlnn- Ribei1·o, director. - Inteirada. 

Curvello, 30 de Novembro - Presidente Camara Deputados - Rio - Classe 

pharnJaceutica Minas submette consi deração Camara e Senado pedin1o phar

maceut:cos candidataR curso medico mesma con dição estudantes diplomados 1911 

Ouro Preto dependem uma só cadeira primeiro anno medico realizarem segu ndo. 

ApEzar não matriculados . pedem lhes •sejam extensos favores lei em discussão 

class« espera consideração seu pedido. - A' Commissão de Constituição e Jus

tiça. 

Salonica, 29 de Novembro - Mr. Vespucio de Abreu, Président hambre 

Deputés, Rio, Brésil - Sa majesté le Roi me charge vous transm- ttre ses meil

let rs r emerCiell'!ents p0ur les félicitations que I ui avez adressés sur la proposi

tion de Mr. Alberto Sarm<>nto à l'ocasion ele la victoire des armées alliés. Sa 

majasté falt les voccux les plus chaudes pour ia prospérité et le bonheur du no

bl e pcuple brésilien . TJe maréchal de la Cour Royale Roumaine H enry Catargi . 

J o r. escou, consul gênéra.l Roumanie. Inte irada. 

Req?te?'i lll t nto : 

Dr Arthur Manoel Aranha, telegral)hista de 1• classe da Repartição Ge· 

Ntl d<>~ Telegraphos, pedindo contagem de tempo. - A' Com missão de Consti· 

tuição e Justiça . 

São succe~ ,,;vamente lidos e f icam sobre a Mesa até ulterior de lil:.oc ração 

dous p;·ojectos do Sr . Norh;al de Freitas e Vicente Piragibe. 

E' lida a seguinte declaração de 'Voto: 

Declaro que, 5e houvesse comparecido âs sessões em que se dio;cu.lo i! vo

tou ;, projecto n. 395, do Senado, teria dado o meu voto sómeme a os a~ts. 1•. 

2i') e 6", lleg·:~nclo-o aos 3°, 4° e 5° e paragr:tpho unico do art. 1 o . 

• ~ epidemia l]C!e irrompeu na Capital da Republica e em quasi 

tol'i·> nacional, em principio de Outubro, enchendo de sobresaltos e a!' 

toda a população, ueborga.n izanclo o trabalho, perturbando a 

nossa existencia, na <amilia e na sociedade, impedia o cumprimento u~ di"' 
re3, a e xigencia e prestação delles, desde os mais altos tribuna e- a -é {!>$ • is 

obscnros operarias. 

A c lasse academica não podia escapar ao terrh·el flagello. e. i.s< 

cen.:::lo, o Governo (letenn;nou o fechamento das escola super ior-e_ 

pro rtss ionaes, etc. 

Certo é que, r.om essa providencia official , n ece snria.. 1rg<>- ""'· 

m ente jCJstificada, os exam es, que em época normal, e iniein ~m a 

bro (an. 74 do regulamento) não poderiam s er proe~~ dos . 

Impunha-se, pot·tanto, o a diamento cleiiE' para Janeiro o 1 

teraçào viria perturbar os exames da 2• época e os Y ibulnre;; 

83) , de modo qu 'ó\ pa r eceu ao illustre autor do projec to rn 

~r c .. · 
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ção, independente ile exames, dos moços matriculados nos diversos estabeleci

mentos civis, militares e profissionaes. 

Em r egra, a providencia, a boncessão deveria aproveitar aos estudantes de 

medic!na e. destes, apenas ãquelles que provassem ter prestado serviços aos 

grippados. E' sabido que, mesmo no Rio e nos centros mais populosos, a falta 

de m edh.:os se fez st:ntlr de um modo positivo e que rapazes elo 1° e do 2° annos 

prestaram o seu concurso bondoso, a sua assistencia aos doentes. 

No m eu J~sta.clo, posso dar testemunho de que a solicitude, a abnegação e 

o trat)3 lho dos mestres não ultrapassaram aos dos nobres moços que, auxiliados 

pelas conferencias de S. Vicente, pelas Damas de Caridade e outras associa

ções phiiantropicas, se r evezaram, na capital, e em varias cidades, no cuidadoso 

afau d e soccorrer os enfermos. 

E', vortanto, muito justo que a medida aproveite ãs escolas medicas. Por 

equidadE', com um pouco .de boa vontade, poderá estender-se o favor aos estu·· 

dant<'S matric ulaJdos nos outros institutos, no Collegio Pedro II e equiparat.los. 

desile que tivessem a frequencia legal e as necessarias méd ias annu a es de :w
pl!ca~ão e aproveitamento (art. 103 do decreto de 18 de Março de 19151. Até 

ahi iria o favor que se concederia aos estudantes de v erdade que, de certo, mais 

não pretenderão. De fac to, não é razoavel se conceda uma g raça lguaJ, isto é, 

a dispen~a de exame-f.:, a moços que se maLricularant, mas que, nen1 uma ve zJ 

cn1no ac;,n:::(•ce, f< r:"tn- assistir ás prelecções e qt..e jámais tomaram parte n0s 

t:·abalhoR cscolares.Keg-aria ,,ssim meu voto ;, ~.pprovação do art. 4o, § so do 

proje! to, por en tender serem a mesma e o paragrapho unico de consequencias 

desas trosas, prE'judJCiaes li mocidaJde estudiosa e ao ensino, sendo certo que o 

favo:· legislativo poderá occasionar que logrem approvação em quatro materias 

moços que nunca abriram um livro a ellas referente. 

Não mereceriam, igualmente, meu voto as disposições do paragrapho unico 

do art. 1°, as dos arts. 3°, 4° e 5°, por conterem favor desnecessario e anar

chlzador da lnstrucção. R evogam salutares normas implantadas no decreto nu

mero 11.530, que tão bons .-csultados vai produzindo e que deve ser conservado 

:n tot•wt A promoção , pura e simples, jâ é um grande favor e attende pel'feita

mente aos interesses dos estudantes. 

0~ excessos de tol erancia c benevolencia em que é tão fertil o nosso exag~e

rado sentimentaiismo têm, condemnavelmente, embaraçado a solução de nossos 

grandes problemas, como o da organização do ensino publico, d e cujo definitivo 

e acertado norteamento tanto depende o futuro do Brasil. 

Entendo que (; dever do Congresso manter intactos os bons princtp tos mo

r a lizadores do ensino adoptados pela r eforma Carlos Maximiliano, que o ultimo 

C::oven10, tão efficazm ente auxiliado pelo Conselho Superior de Ensino e pelo 

C. ongrE-sso Nacional, tão provei tosamente soube praticar. 

S~.lfl. da ~ Sessões, 2 ele D ezembro de 1918. - Herculano Oesm·. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 4 DE DEZEMBRO 

O S r. Paulo de Frontin : - Sr. Presidente, peço a v. Ex. se dü:ne de 
con!nlitar ao Seuado se concede urgencia para serem qiscutidas e votadas as 

emend-as apr esentadas pela Camara dos Srs. Deputados ao projecto formulado 

pe;o Senado relativo ~ promoção de estudantes, independente de exames. 

O Sr. Pre sidente: - O Sr. Paulo de Frontin r equer urgencia para :'!Ue 
seja immediatamente- discutida e votada a proposição do Senado emendada pela 

Camara dos D epu tados, para promoção de estudantes independente de exame. 

Os senhor es que concedem a urgencia queiram se levantar. (Pausa.) 

Conceãida. 

São s uccesivamen te approvadas as segui ntes 

EMENDAS DA CAMARA 

Onde convier: 

Ao a r t. 1•: e a Academia de Commercio desta Capital. 

Fica dispensado dos exames vestibulares o a lumno que houver terminado 

o cu1 so de preparatorios até 31 de Março de 1919. 

Paragrapho unico. Esse dispositivo ficará constituindo o sob n. do substi 

tutivo. 

Ao art . 1• § 2•: Supprimam-se as palavras in fine : "e que foram aprovados 

em conCu rso". 

Accrescontc-se: "o Institutn Benjamin Constant, entre as diversa-s institui
çõe~ contempladas no art. 1°". 

Ao art. 1•: 

Act!rescen te-se ao paragrapho unico, depois da palavra ante1·io1·: "e aos 

a l'lmnos de escolas superiores ofticiaes ou equiparadas que já as tinham fre

ruen tado e por qualquer circumstancia não se tenham matriculado na época 
lega l " . 

Onde convier: 

Sãc considerados validos para a matricula em todos os estabelecimentos C!~ 
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cn~ln<', os <!Xflntes de preparâtorios feitos perante a ))anca nomeada pela Escol>~ 

de .Minas, de Ouro Preto. 

• nde convier: 

São considt:rados validos para lodos os effeito~ os exames de preparatorios 

prestaO o> 1'era11te a Faculdade de Medicina e Escola Polytechnica de S. Paulo. 

Ont.IE' convier : 

São considerados validos para todos os effeitos os exames já prestados nos 

cursos mantidos pela Associação dos Empregados do Commercio dP. Pernam

buco (.'\.callemin de Commercio de Per-nambucor.• 

Será facultado na 1• ou 2• época de exam<', conforme indica o projecto, e 

em Dezembro de 1919, nos preparatorianos que não se quizerem ut!.!zar .la me· 

di da reJa i·.:.. ~ ~ promoções, a prestarem exame até seis disciplinas. 

Ao art. 2° onde se diz: Janeiro, diga-se: Dezembro de 1919. O mais 

como eEtâ 
Art. 1.° F;cam promovidos, independente de exames, ao an!t:> cu ~ét·ie !rn

me,llatamcnt~ superior li.quP.Jle em que oe acharem matriculados nas Escolas ou 

F<tt'aldades offiniaes de qnaesqu!'r ministerios, nas escolas militares de mar e 

terra, na l·JErola Nacional de Bellas-Artes, no Instituto Nacional de Musica, no 

Colleg10 Pedro II e nos collegios militares e bem asSiJll nos estabelP_cimentos de 

ensino a esses equiparados ou já sujeitos á fiscalização os respectivos alumnos, 

consid rando inExistentes quaesquer exames prestados de Outubro em diante 

até esta êala. 

~ J •0 A mesma disposição é applicavel aos alumnos matriculados condi

cionalwcnte em um anno, por dependerem ele uma materia elo anno anterior, ou 

de un·_ Jireparatorio, trotando-se de curso annexo, bem con1o aos que, estando na.s 

condições preYistas pelo art. • da lei n. 3. ·}56, .de 6 de Janeiro deste anno, se 

lns!'reYeram con.o ouvinte:s em qualquer elas escolas superiores ela Republica e 

r roY::trem frequencia assídua em aulas e exercicios praticos e não tiverem -podido 

rPgulari~~r a sua situa-ção por não terem sido realizados os exames de Julho, de 

que cogi1rt atJUeliP. artigo ele lei. 

~ 2." São t ambem considerados approvados os a lumnos que frequentam o 

1·· anno :las escol::u: militares, de teTra e mar, e que foram approvados em con

curse' . 
§ 3. '· O alumno de qualquer dos estabelecimentos ele ensino, a que se refere 

a presente lr·i, que estiver matriculado no ultimo anno ou série do curso respe

·ctivo serf-t igua1roent-e considerado approvadô nas materias constitutivas do rc

feriel . anno ou série. 

ATt. 2. ° Ficam <'reaclas duas épocas de exames, uma em J aneil·o e outr l 

m Abril de J 919, destinadas aos candidatos <Jue não quizerem gozar das promo

~ões pi·evistas na prerente lei, sendo que os ditos exa.n1es serão re.gulados pela 

leg:sla<;ão ::tctualmente vigente. 

Art. 3. • lDm Abril de J 9B será permittielo aos alumnos approvados no exa

me vestibular prestarem exame do 1• anno ela mesma época·. 

Arl. 4. o São consi.elerados ap)"rovaelos nas materias para as quaes r eque-



-735-

reram examPs na épqca normal os alumnos de estabelecimento particular não 

ec11 !parado ao Collegio Pedro II e ao qual haja sido concedida commissão de 

exa:.d1 adores. 
Pa•·agr:tphr> umco. Sào tambem considerados approvados, até em quatro 

maLrias pat·a as quaes de accôrdo com a legislação vigente requererem exa

m~s. dentro i!o praz<.' de 30 dias, contado da publicação da presente lei no Dim-io 

Official, os candidatos que o fizerem perante o Collegio Pedro II, no Districto 

Federa., ou, nos Estados, perante os estabelecimentos de ensino em que tenham 

eidJ prestallos exames parcellados de preparatorios. 

Art. fi .• Os alt.mnos beneficiados pela presente lei não ficam isentos do 

p:.galllento d:•s raxas de matricula, de frequencia e de exame, nos termos do 

decre·o n. 11.530, de 18 de Março de 1915. 

O Sr. Presidente: - O projecto vai ã. Commissão de Redacção . 

O Sr. Soares dos Sant os (pela oTdem): - Pedi a Jlalavra, Sr. Pre
sid2ntc., para enviar ã. l\Iesa a minha declaração de voto. 

Vai ã. Mesa ,. é lida a seguinte declaração de voto: 

'l' ndo votado c.ontt·a o projecto do Senado declaro votar tambem co11tra 

todas as emendas approvadas pela Camara, salvo aquella que permitte aos estu

dantes qae nãr. quizerem se utilizar dos <favores da proposição, fazerem os seu~ 

e>::a.mes de aC'córclo com "' legislação em vigor. - Som·es dos Santos . 

O Sr. Epitacio Pessoa (pe~a orc~ellt) : - Sr. Presidente, requelru a 

t' Ex . qu,• mande !·eceber a decli1.ração de voto que faço sobre esta ma ter la. 

Vai ã. l\Iesa e é lid..t a seguinte declaração de voto: 

DECLARACÃO DE VOTO 

Dc1elaro t.'-r votadt ccntt·a todas as medidas que o Senado, sem aud'.'mcia <l e 

nenhuma das suas C nn'T':rissões, acaba dE' approvar, com o extranh" pcorc.slto 

de conferir por ltoi habilitações a q.uem não estudou. 
}l[uit.>o estudantes, devido ã. epidemia d~ inj~uenza que assolou o paiz. vi

ram-se forçados a interromper os seus estudos, e deixaram assim de adquirir 

o; conhecimentos indispensaveis para se matricularem nc.s cursos superior&s, ou 

passarem aos annos mais adiantados, ou obterem o diploma de medico, advo

gado, .mgenheiro, etc. 

E' um facto lamentavel, mas ê um facto, contra o qual parecia inadequada 

impotente, extravagante, qualquer medida legislativa. Estes estudantes não pu

deram habilitar-se, não estão habilitados para frequentar as séries ou exE'rcer as 

profissões, que reclamam como impresc1ndiveis as habilitações que elles não têm. 

ão ha decreto, por mais elevado que seja o espírito de equidade que o ani

me, que dê sciencia a quem não a adquirio pelo seu proprio es!or o. E o Con

gresso não obedece a criterio algum, não faz selecção alguma, não attE'nde se

quer As notas de estudo, ã.s médias do anno, não attende a nada. Tudo galga. 
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E' um precedenre desastroso. Daqui por diante todo estuda nte que a doe

cer durante o cu rso terá o dLllllto de exigir do Congt·esso Nacional a su a ap

provaç;ão por lei. E essa approvação lhe não poderá ser r ecusada, porque, para 

o Pode:r Legislativo a questã o não pôde ser do numero de pretendentes mas da 

natureza do pedido que, na hypothese figurada, é identico. Se esse estudante se 

conser\'ar impossibilitado durante annos de f r equentar as aulas, ainda assim o 

Congresso não terá autol'idade moral para negar-lhe a carta de doutor. Belo 

contrat ic,, -será isso motivo para uma compensação mais liberal . E, assim, desde 

que as habilitações actualmcnte e"-'igidas para o exercicio das profissões scien

tificas ~ mostram tão inute is, melhor é dispensai-as de vez. 

Votei ainda con tl'a as mencionadas medidas por amor dos proprios interessa

dos que, sedu:o:idos pelas vantwgens apparentes e passagei ras de um accesso sem es

forço não es tão vendo qu e es ta lei os humilha e os expõe ao risco e ao descaso 

da opini ão. Já se falia com ironia e desdem dos . dec1·etad.os. Aliás, é de justiça 

ass ignalar que da delica deza dessa situação moral estão felizmente compene

lra dos mesmo agora muitos nrofessores e alumnos, daqui e dos Estados, con 

fol'me as noticias publica-das nos jornaes . 

Sala das Sessões, 4 tle Dezembro de 1918. - E pitacio Pessoa . 
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RELATORIO DO SR. DUNSHEE DE ABRA CHES. 1904 

Sr. Ministro ( •) 

C'ommissionado por V. Ex. para proceder a minucioso inquerito obre os 
ultimos exames de preparatorios effectuados nesta Capital, estendendo as minhas 
J)esquizas aos que fora1n prestados nos dous annos anteriores, e, para isso, insti
rninrlo uma rigorosa busca no archivo da secretaria do Externato do Gymnasio 
.racicnal, venho dar hoje cumprimento a essa honrosa incumbencia. 

Si outro fosse o criterio com que V. Ex. tem superintendido os negocios da 
iu~trucção, affectos ao alto depa rtamento que dirige com tão rara segurança dP 
vistas, si não conhecesse d·2 perto a orientação elevada que ora inspira todos os 
:.t.!tos deste ministerio no sen'tido de soergue1· o ensino publico do descredito e 
abatimento a qu o tem reduzido uma ser ie comp lexa de gravissimos erros e 
criminosas condescendencias, a que muitas vezes não se hão mostrado estranhas 
as autoridades superiores elo paiz, certo me limitaria neste relatorio a enum ra•· 
as irregularidades que positivasse no desempenho ela minha commissão. 

O interesse patriotico, porém, que constitue uma das principaes preoccupa
ções de V. Ex. no intuito de a&segurar o desenvolvimento intell ctual do l.lra· 
sil, ombatendo de frente os vicios e os preconceitos que tanto o pr judicam, e 
indo nessa campanha de reconstrucção social até onde possa chegar no regimen 
dominante a acção do Governo Federal, animou-me a dar maior extensão a este 
trabalho. 

Não me restringi assim a apurar ap nas os factos delictuosos, cujas repeti
das denuncias motiva1·am o encargo ele tão alta confiança administrativa á mi
nha pE>ssoa commettido. Procurei tambem nelles descobrir effe itos de causas re
motas, que urgia determinar, afim de que as medidas que V. Ex. entendesse to 
mar para os d bellar não tivessem resultados ephemeros. E, nestas condições, 
busquei nos antecedentes historicos os elementos basicos das conclusões a que 
cheg-uei no delicaclo inquerito de que fui encarregado. 

Assim procedendo, imaginei prestar um duplo serviço á causa publica. Em 
primeiro Jogar, fazendo a synthese chronologica do que têm s ido entre nós os ex" 
mes parcellaclos, á luz da estatistica, da critica peclag·ogiea e das opiniões de ho
m ens dos mai s illustres na nossa histeria, julgo ter organizado, antes ele qual
quer outro na bibliographia nacional, um importante repositorio de informações 
e documentos que, a cada hora, podem servil· de consulta ou de aviso salutar 
aos que houverem de conhecer de perto todas as phases accidentaclas por qu ~ tem 
passado o ensino se cu ndario em nossa Patria. 

Em segundo Jogar estabeleci os elementos precisos para as provid;Jncias que 
urg-e tomar e que V. Ex. escolherá na sua alta sabedoria e exper iencia elas cau
sas publicas, salvando a instrucção nacional da temerosa crise que atravessa, 
ha longo tempo, crise que não se limita apenas aos chamados estnclos Jn·eplt1'll· 

( •) Era Ministro dos Negocias Intériores e Justiça o Sr. J. J. Seabra. -
l'ref!id~ncia Rodrigues AlYes. 
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ta?·ios, mas que se es tende d~ 1 escola primaria, deante da desídia clamorosa que 
vae pelos Estados, onde em geral os governos não tratam systematica m<Jntc de: 
elevar o nivel mental do Brasil, ha c incoeuta. annos cognominado IJOr es tadista:; 
e püdagogos notaveis - o paiz dos analphabetos, até o ensino superior·, tumul
tuar·io e anarchisado, como se acha:, pelas successivas r efor·m as, que o tem alei
jado, perdida em grande parte a força moral dos l entes perante os a lumnos, e 
redu:tidos estes, com r ar as excepções, pelo escasso cabeda l que levam para "" 
f aculdad es, a viverem m endigando empenhos ou a pretenderem, pela ameaca e 
pe1a violencia, con1o se viu ultin1a1nente, arrancar dos seus julgadores a ppro va.
ções em 1nassa. 

'âo é exager·o. Si a instrucção primaria, por esta federação afor a, se m au
têm no mais deploravel atr azo, sendo raras as cidades em que a infancia encou
tra um certo desvelo do poder publico em lhe preparar o espírito por um COl' 

juncto methodico d e conhecimentos concretos, intelllgentem ente ministrados ; si 
as disciplinas secundarias não passaram a inda da tristíssima situação d e meio 
seculo preterito, sob os m esn1os processos grosseiros, que a la rn1ava1n já os es
tadistas nos primeiros annos da maioridade, como se verá no correr deste reJa~ 
<.orio, um inquerilo aberto nos moldes do que acabamos d e emprehender, nas <>3· 

co las superiores, j á n ão fallando n as liv?·es, mas nas proprias officiaes r evelal'i" 
flag-rantemente a dolorosa decadencia, a que chegámos. Vêr-se-hia então que 
boa parte dos alumnos, em vespera.s de se doutorarem, não só ignoram inteira
mente a& especia lidades, a que se destinam, mas, o que é mais doloroso a inda .. 
não teen.1 a tnenor noção das scien ias bas icas dos cursos, que atravessara tn, ~ 

não sabem de todo manejar o v rnaculo, na s suas exposições escriptas, eiv•Hlas 
em g<>ral dos mais incl sculpaveis so leci smos. Documento que, n es te sentido, te · 
nho apr bl!iado, fazem muito ' receiar sobre o futuro da intellectualidacle brasilei .. 
1·a, a persistir semelhante estado de causas. 

E' verdade, que, pelo regimen politi co que adaptou a R epub lica, A- la r ga<las 
as rramiulas que a reforma constituciona l do Imperio outorgára ás an tigas p ro
víncias, em mataria de instru cção publica, a acção do gover no f ederal não po
deria Ir tlto longe quanto devet·a, e fõra para desejar, em uma serie de mediclas 
radicaes. ctue· as circumstancias estão exigindo, como ina diaveis e urg-ent-=:s. 

A' sabedoria e perspicaciá, com tudo, dos hom ens de E stado não f alta m pro 
cess<'~ indirectos com que muitas vezes chegam lambem aos fins, que almej am, 
comr- se houvessem de frente agido no combate aos males que affligem os povo., 
cujos destinos lhes estão confiados. 

No Imperio mesmo, ex istindo embora oi staculos semelhantes aos que ora se 
J\)v::mtam aos gover nos da Republica na questão do en sino, mais de uma vez 
houve gabinetes qu e consegui r am moralisar profundamente os costumes em vo
ga, modificando de modo senslvel a indu lgencia r einante p elas provas de cnpaci 
ria<le do:; aspi r antes ás l aureas academ icas. e f azendo com que a instrucção 
fosse m ais cuidada e mais b em distribuída por aqu elles que tinham a r esponsA
bi lidade immediata do preparo intellectual das novas gerações. 

RPbatendo entlto preconceitos correntes, já dizia E usmBTo DE Qummoz, em 
,lias não menos calam itosos de 1854: "A sociedade, que limita o direi to de exer
ckio de c rtas profissões e determina as condições em qu e, entende, devem ser 
entabel ecidas as industrias, que julga pel'igosa , assegurando assim os inter es
ses elos que a ellas precisam recorrer, tem incontestavel direito de exigir Ulm
hem garantias de capacidade e mora lidade dos que se entregam á missão mais 
nnportante, pelos seus r esultados immediato~ e de maior a lcance pelas suas fu
turas con sequ encias - a instrucção e educação da moc idade ." 

Estas pal avr as teem a mais cabal e justificavel applicação á actualidaóe. 
Respeitar as liberda des estatuídas na Carta d e 24 de f ev"\reiro, liberdades 

ess~~ que r epresen tam sem duvida a mais hella conquista do e&pi r ito generoso e 
a:ev~:~ntado da nossa nacionalida de, não é consentir que cl ellas se abuse com 
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Pffr~nta manifesta aos nossos fóros de civi lisação; não é abandonar 0 ensino 
PUbltr:o ao mais infrene " desabr ido dos mercanlilismos. 

. O Governo ela Republica, tudo está demonstrando, não póde continuar a lln
gu· 1:1ats de esp~ynge deante do descalabro a que está reduzida a instt·ucção .,.111 
qua.so todo o paoz · Já que nunca pudemos ter a unidade do ensino, base elo al!· 
sombroso desenvolvimento dos paizes mais adeantados do mundo, moldado ct.
mo tE'mos entre nós, o regimen primario á feição de cada Estado, reduzido 0 
secuuclaroo, na propria capital da Republica, a uma instituição bicipete sem um 
c;n tio dirigente commum, resta ainda á União o monopolio da instruc~ão supe
roor. E, sabendo usar delle, isso já lhe servirá de muito para fechar as portas 
f.as nossas Faculdades á ignorancia e ao patronato, e fazer com que, por tod .CJ. 
a narte, o rigor e o. severidade no julgamento das provas ele capacidade dos can
dtdatos aos diplomas academicos concorram de perto para que se inicie, afinai, 
um:t éra de franca renascença para o progresso intel!ectual do Brasil. 

1 

ANTEDCJ!;DENTES H ISTORICOS 

O Acto Acldicional, concedendo ás províncias a faculdade ele l ~glslarem so
l;re P instrucçfLo primaria e secundaria, parecera alliviar os govet~nos geraes do 
Tm;Jel"io de tão pesadas responsabilidades, ao mesmo tempo que prestava uma 
lt<lin nagem ao espírito ele autonomia, tão exaltnclo cioFo de sua força naqul'lla 
(•poca. melindrosa. da nossa existencia politica no continente. 

A a.ssembléa m emoravei. que chegara a votar a feueração, como a conse· 
<1uencia logica elas conquistas democrat icas, que o 7 de abril assignalara, e que 
1 eclnzira o poder morlerador a uma verdadeira ficção sem papel definido nem 
coexistenci!i. justificavel com os outros poderes basicos das instituições, era na 
lural que procurasse impedir, descentralisanclo o ensino nos seus grãos infe
riores, qualquer cerceamento 1ue pudesse vir n exercer a corôa sobre as fran
quia(< r cgionacs, alcançadas com a reforma do pacto fundamental ela monarchia. 

l} m depressa, porém. os factos se incumbiram de demonstrar que as pri
' :ucias não corresponcliaJn, na pratica, ás largas concessões cmn que tnunifl
.·~ntemente as dotara a revisão constitucional. Emquanto que as lutas politicail, 
qm> convulsionavam os dias incertos e tumultuosos da Regencia, não serviam d'l 
cstt>J"I"O a que os estadistas daquella phas~ heroica da vida nacional, geração prl 
Yi!egiada que até hoje não encontrou semelhante, cuidassem patrioticamente <le 
emi'I"E-hcncler, ao lado da implantação definitiva das idéas liberaes da indcpon
dend<t a elevação do nivel mental do Brasil, deixavam-se ficar no mais cleplo · 
ravc I a.trazo essas divisões regionaes do Imperio, as n1esmas que, pelos seus re
Presentantes, tinham t~iito lutado pouco antes para transformar o paiz em Ul'"lU 

conf~dcração á imagem e semelhança dos Estados UITidos. 
~Tira assi tn que n instituição regular dos cursos superiores encontrava o oa

sino secundado inteiramente descurado pelas administrações provinciaes. Em 
uma só capital , ao menos, se tratara de crea r um estabelecimento á altura d>t>l 
responsnbil idades, que haviam assumido ao lhes ser confiada a mais delicall~ 

Larefa na educação espiritual de um povo. A propria instrucção primaria não 
fôra mais feliz. mantendo-se entregue á mais ato·oplliadora rotma. 

As revoluções tue haviam accentuado a nossa libertação geographica no 
continf'nte, não haviam consegu ido logo, como se suppuzera, sinão desmembrar
nos pol i ticamente ela metropole. Sob o ponto de vista intellectual , continuava.
l"'JOS colonia ainda. As administrações locae~. em geral, em nada se importava'"' 
rle combater o a na l phabetisrno crescente elas massas. Dos proprios paes abas. 
tado.- poucos eram os que cuidavam de proporcionar aos filhos conhecimento~ 

mats \astos do que as quatro operações funclamenlnes da arithmetica e os r udl-
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mentos do vernaculo, grosseiram<>nte ensinado por professores adventicios q,,.,, 
na ptuase de grande estadista do primeiro imperio, só exerci am o magiste1··.., 
quando lhes faltavam outros meios de vida. O resultado era que as famllta., 
mais esclarecidas e bafejadas pela fortuna se viam coagidas, pela falta de ,,,_ 
tabedecimentos idoneos no paiz, a manter a tradição colonial, enviando para Co· 
i.Jnbr:J.., Lisboa e mais raramente para Paris os raros· joven::; que .aSJliravam :=t
guir a carreira de sciencias e lettras. 

Essa anomalia, entretanto, de se organisar a instrucção superior, quando ., 
secundaria e até a primaria se votavam ao mais cruel olvido, e, acima de tudo, 
essa falta de unidade na direcção, encaminhamento e distribuição do ensino pe:<• 
palz, não tardavam a produzir as mais perniciosas consequencia.s. Ao passo qu., 
es cursos superiores iam sendo dotados de todos os aperfeiçoamentos, que o 
ot·ogres&o elas sciencias descortinava sob o influxo fecundo e previdente do go
venw geral, os estudos preparatorios se conser vavam na maior incurio, pew"' 
provlr.cias e mesmo na Cõrte, onde, apenas, antes da installação normal do Cnl
lq;in Pedro li, a iniciativa 1 articular conseguia ás vez s certas vantagens em 
n'gnmas lias denominadas a1tla.s avulsas, espalhadas por todos os recantüS c\::.. 
cidade, á guiza de mercearias em que se vendiam exames a retalho aos candi
datos á matricula nas Faculdades do Imperio. 

Para se avaliar o que eram, já nessa época, esses exames parcellaao~. " 
'tbusos e ~scanclalos a que já davam margem, logo no seu inicio, basta l er.,;., 
u que escrevia em 1839 o ministro do Imnerio no seu relatorio ás Camaras: 

"Não fixando os estatutos das nossas Faculdades de Direito, dizia esse i' 
lustre est:l.dista, o tempo em que os alumnos devem frequentar cada uma aaa 
aulas preparatot·ias dos Cursos J'w·idicos para poderem ser admittidos a examP, 
nem o numero dessas au las, em que se podet11 ma~ricula.t·, teem-se visto atg-utu 
dellfs àevonwem (por assim dizer), em dois mez s de férias. um, dois, tres e 
rnais preparatorios. " 

Quatru annos depois, o ministro .Araujo Vianna, no seu relataria , tamo~m 
reciBJ<>ava contra "o t·elaxamento do,; exames <le admlss!io ao:; estudos .superto
res, attrihuindo-o ao exercício do magisterio por estudantes desses cursos, que 
assim eram os proprios a julgar os seus collegas." 

Apezar, comtudo, destas declarações exaradas em documentos ofriciaes ;;c
tão alta importancia, nenhuma providencia tomara qualquer dos gabinetes :rtr 

guintes, at(! que, chamado para a pasta do Imperio, o deputado Joaquim Mar· 
celino ele Brito, depois de sali ntar ás camaras "o estado lastimavel em qu" : ~ 
achava a instrucç!io primaria e secundaria em todo o paiz ", communicava-llt ~:J 

rtue havia nomeado uma commissão para inspeccionar as escolas publica.s e Jlll.!"

ticulares elo Municipio Neutro, e propor as medidas que julgasse neccssari:t 1, 

afim d<l cessar tão cleploravel situação. 
Ar.alysando o trabalho dessa commissão, ponderava o Vi conde de Maca!'.~. 

que sul!cedera no ministerio a Marcelino ele Brito, que "a continuação do enstlll) 
~ecundario, montado como então se achava, era incompativel com as luzes ··!:. 
se-culo." 

A esse tempo, os escandalos praticados, quer nesta cidade, quer nas capitaN< 
das províncias, sédes de outras escolas superiores, com as approvações em massa 
de pt·eparatorianos, subiram a tal ponto, que o governo imp ria!. depois de cor,. 
slautE'S denuncias, chegou a certificar-se de que não só havia examinador es ,.,,_ 
ficiaes que torp mente mercad javam os certificados de habilitações, como tam
bem que constituíra industria de a lguns inilivicluos tomarem nomes suppostos pa
ra pr star as provat; perante as commissões julgadoras, fazendo-se passar TI<H>1:; 
ver•lndciros canclida tos. 

F'elizmente, o gabinete de 29 de setembro, a que se deveram em todos u • 

1 amos do serviço publico reformas notaveis, que illumlnaram, como pot>ca,, 0 ., 

rastos politicos do segundo reinado, organizara-se a tempo de accuelir aos r eclP 
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mos, que haviam leva ntado tão indecorosas praticas. E, dentro em pouco, er"
de.do á. publicidade esse monumental relator! o, tantas vezes citado, do Dr. JuR
tiniano José da Roch~. que, commissionado pelo ministro do imperio, des:..,·. 
nav:1. severa imparcialmente todos os males que atrophiavam o ensino secun. 
dario no Brasil. 

'·Attenta a desregrada applicação, escrevia esse erudito bras ileiro, da l!ber· 
dade de industria do ensino, ha no Rio de Janeiro uma infinidade de collegios e 
de escolas, de cuja existencia nem é possível dar fé. Multiplicam-se taes esta 
be1ecimentos por quasi todas as ruas. Quem quer que póde, por quaesquer meios 
reunir meia duzia de meninos, arvora-se em educador da mocidade e dahi tlrt.. 
um lucro que, embora insignificante, de sobejo compensa o seu trabalho. 

Os paes dos alumnos não pedem, illudidos por deploravel erro, aos directo · 
r es de collegios que ensinem aos seus filhos, mas simplesmente que os habilitem. 
no menor praso possível e com o menor incommodo delles, paes e alumnos, parl!o 
os exames de preparatorios das nossas escolas superiores. 

Sob éssa condição de estudos, acanham-se e perdem-se os afumnos. Mal co 
meçam e habilitar-se, affluem para o Collegio Pedro II, onde ganham, ao cabo 
de élois annos, o diploma de bacharel, que os dispensa dos exames de pre par:• 
tor:os, ou, aproveitando a benignidade e empenho que, nas escolas superiores <1~:> 
Côrte, tanto facilitam aquelles exames, fazem-se aqui approvar e vão concluir 
em S. Paulo, com o estudo de historia, rhetorica e phifosophia, como os enter
der.l os examinadores dessa c idade, as suas habilitações para o ingresso no curso 
jurídico, unico fim que almejavam alcançar. 

O mal já. é tão grave, Ex mo. Sr·., já tão universal é o reconhecimento del~e 
((U<' o Goven10 Imperial deve attender-lbe solicito." 

Os fructos des tas patrioticas exhortações de Justiniano da Rocha não tar 
da,•a m a produzir as seus beneficos effeitos. Nesse anno mesmo de 1851, pe'oR 
decretos ns. 608 e 630, de 16 de Agosto e 17 de Setembro, era autorisado o l'o
dPr Executivo a dar novos estatutos ás escolas de Direito e de Medicina e a rc 
formar o ensino primario e secu ndario da Côrte. 

Hegosijando-se com tão ;'l.uspicioso acontecimento, at!irmaYa o Yisconde ue 
MontA Alegre, que então occupava no ministerio a pasta política por excellen
cia. 1ue "estava afinal prestes a realizar-se a importantissima r eforma, com a 
qnnl muito melhoria a Instrucção Publica, extirpando-se de vez os ,;cios, d?fe l
toE c abusos, que ta nto obstavam o seu progresso." 

Fez-se, todavia, a reforma na parte referente .ãs Faculdades de :\Iedicina 
de Direito; deu-se immediatamenle execução ao decreto, que a consignava; mas, 
q.mnto ao ensino secundario, tres longos annos a inda decorreram sem que na,l<t 
se fizesse. 

Nesse período, diante da imminencia das medidas de rigor annunciad'l.s. 
multiplicaram-se os escandalos das commissões examinadoras de preparatorios. 

O proprio ministro do Imperio confessava em documento official que, si na 
Côrt . em pr esença do governo, era .Profundamente lastimavel o estado do en
sino secundarlo. no resto do paiz não menos alarmante era o quadro. que ~e 

desc1obrava ao observador imparcial. 

Enviava-se então a algumas proYincias do norte, em commissão especial. a 
Gonçalves Dias. O grande poeta não era sómente o nosso primeiro lyrico. 

Os seus estudos classicos do nosso idioma, a sua vasta erudiç.ào, o perfeit" 
conhecimento que possuía das questões de ensino, quer do estr angeiro. quer d > 
:::lOS?O paiz, eram lementos seguros dos beneficios, que poderiam adYir de~:lu 

ardt:!l. missão, que lhe fôra confiada. E, ao terminar tão importante exc~1rs:'to 

;.~;)oçando em interessantíssimo relatorio as linhas gernes, em que se de,·enn ·~· 
so lvrr os problemas em jogo, aconselhava uma reforma radical da Instrucçao 
Publica, dando-se-lhe "um centro de unidade e acção, que a tornasse uniform"' 
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p-.r toda a parte e fosse eliminat}do os defeitos e os vícios, l1ue tinham até entâ( 
obst::tdo o seu progresso e def;envolvimento. " 

'l"'udo concorria assim para que o governo imperial não mais dilatasso r 
ex~cução das medidas extraordinarias, que as contingencias de momento esta 
vam exigindo e tle que o armara o Poder Legislativo em nome da regeneração e 
do engrandecimento do ensino publico em nossa Patria. 

II 

OS EXAMES GERAES 

A reforma de 1854, pôde dizer-se, veiu ao encontro das aspirações do mo
menw entre ac;uolles que tinham a responsabilidad~ immediata dos negocion nu
blicr-s. 

Baixada 1 elo Ministro Couto Ferraz, despertara fundadas esperanÇf'S de me>· 
ralisar os costumes nefastos, que haviam l'lrrastado o sacerclocio do ensino <LOS 

mais desabusados desregramentos. E parecia a todos vir rasgar novos horizonte~< 
ll. vida intellectual do paiz. 

Além de outras medidas garantidoras do regimen, que se ia adoptar, insH·· 
l•liu-se a Inspectoria Geral e o Conselho Superior de Instrucção Publica. O Go
'Verno Central procurava assim irradiar indirectamente a sua acção por todo o 
tc.rritorio nacional, a toda a parte levando o influxo das ideias novas, que j â c·)
m.eçavam a agitar o mundo pedagogico, r eanimando pelo exemplo, dado âs pro
víncias, as administrações regionaes na propaganda contra o obscu:·antism~J. 

que era o principal entraYe á expansão das forças v ivas da nossa Palria. 
Pela reforma tambem r egulavam-se, com todas as cautelas e providenciDs 

.. o mais m editado rigor, os exames de preparatorios .· Cr eavam-se no sc·u artig~ 
:12 mesas geraes, que deveriam funcc ionar nesta Capital no mez do novem])ro · 
e foram as solemnidades e o modo de proceder ás provas estatuídas em instru
cções especines, afim ele se evitar toda e qualquer fraude. 

Estas instrucções estabeleciam que as mesas julgadoras deveriam ser com
·post~>s, para cada materia, de dous examinadores, nomeados pelo ministro do 
lmperio, e completadas pelo inspector geral , o reitor elo Externato Pedro II e 
\lm dos membros do Conselho Superior. 

Como si isso não bastasse, foi c·om o maior escrupulo que se procedeu á es
'~olha do hon1em superior e independente, a que Se deveria enLregar a superin
tendencia do en~ino secunclario em todo o paiz . Buscou-se então um nome ent>:e 
os 't•lstos mais proeminent s e respeitados pela nação inteira. E, si o primeiro 
norncado era o Visconde de Itaborahy, não ta rdava a succedel-o, em tão alh> 
posto, o estacli&ta emerito, a quem o Brasil devera a abolição do trafico do• 
africanos. 

Só depois de postas em pratica essas medidas da mais louvavel sabedoria. 
foi que se abriram as h1scripções para os exames geraes de preparatorios, r~

'ctm-instituidos; e, força é confessar-se, a experiencia e.xcedeu a toda a espc
c tatl"a . 

Apreciando um tal resultado, assim se expressava o l\linisb·o do Imperlo no 
!'eu relatorio ele 1855: 

"As commissões nomeadas para estes exames e presididas pelo Inspeclor 
Geral, deram um salutar exemplo de imparcialidade, que honra os individuod 
que as compuzeram, e devia ter convencido a muitos paes de que prec[sam d'or:~ 
avante v igiar mais attentamente a educação de seus filhos, e a muitos profc><•· 
li~res. tambem, de que o uni<:o me,io da se acrcditare,m no ensino é o fi el e J e
votr.<1o desempenho das importantes obrigações, que contrahem quando se ded! · 
cam á nobre class do magisterio. " 
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l 'o r seu lado, o Inspector Geral escrevia f]U e " a maxlma rta rt~ dos alu
·..,nos, que :;e apresentaram a exame, e que, seguntlo " " <1f>cum •·nw r..-.r. 'Vl<>;o 
por seus proprios professores, deveriam considerar-H« habllltM]oK, f~r .. ':<rn ,,v, 
os mais elementares principios de grammaUca da li nh'Ui< ruu:íonal, •· d~<fxar.: m 
de responder ás facilimas perguntas que lhes dirigiram OIJ examimtOOI'•'!f. , 
provas E'scriptas de quasi todos consistiram em simple. r P.Unlãi) 11.1'- fia.l;..vro.Jf 
><entido, orações sem nexo e palavras sem significação algum:<. 

Dir-se ia que, para os exames, só tinham prepa ra do ag •ra.l C(;• 

fielmente lhes reproduzira a memoria. 
"Assim é que a com missão de exames, apezar de mals lndutgE:;.U.: G '< •-" 

vera, viu-se na dolorosa necessidade de reprovar 38 a lumnos dos t < l ':: (E,~ 

arguidos. Tão acostumados estavam a considerar o~ exa ml"s com<:> um:;o. r~=
lidade, e não como uma verdadeira prova de habilita<;ão, que a~n.a o:..ma:.ao- o::
ram 48 dos 151 illscr iptos! • 

No anno seguinte, não era mais pronússora a estatistica dos j J:p.u:-;, o::.l\1' 

Compareciam 145, sendo 82 approyados. 
Eusebio de Queiroz, que occupava então o cargo de inspector g <::Ial. ""&!r 

tava o facto ; e, depois de largamente commental-o, rr-feria-se nes <::s dolo!-o:·· 
termos ás provas a que, pela r eforma, se tinham tambem suje itado os vro~--
res e directores de collegios particulares, afim de poder exercer a magis-...er..c • 

"O r esultado desses exames veiu ainda uma vez attestar a necessidade. q:. or, 

havia, de un1a reforma do ensino; e confirmou, como causa, o que os ~~ 
lns alnmnos tinham patenteado como effeito. 

"Dos 77 professores e directores que, não obstante a nimia indulgencia •h 
conselho e da facil concessão ele dispensas, foram chamados a exames de bab' · 
tação das diversas materias, que JeccionaYam, só 50 se apresen taram. sendo 
'p.-,horas, e, desses que foram examinados, apenas 31 obti\·eram appro>aç-;i.:>. • 

E accrescentava: "Os exemplos destes e outros resultados, que apres.: 
reforms.. m ulto poderão contribuir para que se tentem tambem mdho. ma:a- ~ 

urgentes no lmsino das províncias, que ainda os não 
dido." 

Na ver dade, a rectidão e moralidade que haviem presidido l'i.s m - s i'"' 
paral!)rios nesse anno de 1855 e uos subsequentes, se r eflectiram · ~- ;:
,Jelo paiz inteiro. Por toda a parte, caprichou-se em imitar a prot.. 4 "s::i. s•,-1<'. -
dauc. com que se haviam conduzido as commissões JUlgadoras 
•1entro. Começou-se mesmo a ter um certo escrupulo na 
de: habilitações a estudantes, que não 
materias que cursavam. 

Apezar de tudo, não se contentára ainda com os resulta do;; 
randC' de anno para anno, nos exames, o venerando inspector 
cçi'io publica. 

"O estado de adiantamento de al~uns annos, escrc>ia Eu bio de ue're:<., 
ew J 860, demonstra que ha quem saiba ensinar. 

A par .(lesses, porém, apresentam-se outros, que s e m ostram comp e· 
incapazes, vindo. entretanto, acompanhados de CE'rtificado , q ue o~ diio por 
lt\tados. Isto provém, a meu vêr, em grande parte da crença. infelizmente ·I
lhada por muitos paes, de que ha demasiada exigencia de preparat or ios. e que 
assim é de conveniencia correr o azar de um exame. antes que o alumno esteja 
bem prepara.do, porque o grande caso é obter uma a ppro>ação para com ella en
trar nos cursos superiores. 

Alguns professores, pois, e directores de collegios acreditam a ugruentar o 
numero de seus alumnos, e mesmo sua r eputação e suas r enda , conformando-se 
com este desgraçado preconceito. Dahl resultam muitas reprovações , que a 
buem logo á existensiva severidade. 
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Esta crença é mais um Incentivo para expõr os alumnos a exames prematu
ros, a vêr se surprehendem, algumas vezes, approvações menos justas. 

Felizmente o espírito de justiça, que em geral tem dominado as commissões 
examinadoras, mallogra quasi sempre essas tentativas, e o ur.üco resulta>do é fa:.oer 
avultar o numero das r eprovações." 

Insisblndo nestas mesmas idéas, assim se exprimia o ministerio do Imperio no 
seu relatot·io de 1 62: "Para os exames geraes, que tiveram Jogar nesta Cõrte, 

m ~ovembro do anno passado, inscreveram-se 429 alumnos, dos quaes foram 
approvados 224. reprovados 129, deixando d comparecer 76. Por estes algarismos 
vê-se que •pouco ma.is de metade dos inscriptos obtiveram approvação; os outros, 
ou foram inhabilitados, ou se retiraram dos exames antes de concl u ídas a!! provas . 
• 'os <1ue tiveram Jogar, em Fevereiro ultimo, os resultados foram ainda menos 
ravoraveis, pois. tendo-se inscripto 259, foram approvados apenas 2 e repro
vados 128, retirando-se 4 9." 

Nes e anno de 1862 inscreviam-se, ainda em Novembro, 616 exarruinandos, 
sendo approvados 267, reprovados 180, deixando os restantes de comparecer ás 
provas ou de !las se retirando . Na segunda época, realizada em Fevereiro de 1863, 
compareciam a exames 227 estudantes, dos quaes se salvavam apenas 5•1, sendo 
173 inhabilitados. 

Apreciando estes dados estatísticos, o Marquez de Olinda, então á frente dos 
negocios. do lmperio, ex-.pendüa o seu modo de pensar nas seguintes palavras:· 

"Comparando os algarismos das approvações e reprovações nestes exam~s. 

excita reparo o avultado numero de reprovações. Este facto, que se tem repro
duzido mais ou menos nos exames geraes, desde que foram instituídos, revela que, 
na organização e syst ma do ensino, h a vi cios e abusos que urge exterminar. O 
Governo trata de esclarecer-se sobre t'l.l objecto, e influirá, tanto quanto couber 
na esphera que a sua. acçào aurange, para que se consigam d bellar as verdadeü
ras causas des te mal de tão funestas consequencias para a sociedade. E se tôr 
necessario, solicitará do Poder Legislativo as medidas que as ci rcumstancias re
clamarem, coincidindo as exigencias do interesse pub'tico com o reS,P<?ito d vido ao 
principio da liberdade do ensino. " 

Infeli:limente, não pôde realizar esses seus votos patrioticos o !!lustre esta
dista. O gabinete de 30 de Maio deixava dentro em pouco tempo o poder. E, em 
vez de methorar, o ensino secundaria 'llão tardaria a voltar aos dias calamitosos, 
de que pat·ecera arranca-lo para sempre na reforma de 1854. 

lJl 

.NO V A CiliSE 

Em 1864, já nào tra inspectur gHa.l da Instrucção Publica Euzel.Jto de 
Queiroz. 

O seu successor, mais litterato do que administrador, adepto enthusiastico do 
ensino livre, era um opbim!sta na verdadeira accepção philosophica da pala
vra. 

"O magistrado particular, exclamava elle no seu relatorio de 1865, anda entre 
nós escravisado por 1ei , e, mesmo assin1, proS]Jera mais elo que o magisteJ"io pu
blico. Tanta é a sua força. D<!-se-lhe carta de alforria e muito se desenvolverá.! 
Mste vae sendo o voto do Brasil." 

Ou porque estas idéas, qUJiçá muito adeantadas para a época, fossent mui 
comprehendidas então por aquelles que tiveram de compôr as mesas julgado;·as 
dos preparatorios, confundindo-se a liberdade de enstnar cada qual a seu modo 
com o direito inherente ao Estado dP. exigir as mais amplas provas dos aspir.J.n
Les aos cursos superiores, por elle mantidos; ou porque o patronato já houvesse 
descoberto os meios àe burlar o ànflnxo moralisador da reforma vigente, o certo 
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ê que, com a demissão de Euzebio de Queiroz, uma nova phase de escandalos coin
ci dira nos exames geraes da instruc~ilo secundaria. 

Assim era que, em 186'1, inscreviam-se e eram examinados, nas épocas mar
cada!; e1n lei, 1. 045 alumnos, dos qun.es sómente 237 eram reprovados! em 18Gb 
mantinha-se a mesma estatistica de genigniddes: de 1. 279 examinandos, 955 re
cebiam certificados de approvações. 

Bstas ascendiam em 1866, a l.fi58 sobre 1. 76 inscripções. Finalmente, em 
1867 os resultados finaes das prova~ davam ainda 1.120 preparatorios approva
dus em 1. 679 matr iculados! 

Estes escandalos, entertanto, não poderiam persistir por longo tempo. Em 
1868, orgaruizado v gabinete presidido pe!o Visconde de Itaborahy, que foi o prr:. 
melro inSPector geral da Instrucção Publica da Cõrle e conhecia, por cons~guln

te, o mecanismo do systema <l e exames eJ;l'l vigor, baixava o Ministro Paulino de 
Souza as instrucções que guardaram o nome illuslre e que deveriam restaurar a 
moralidade primibiva das mesas d~ preparalorios. 

Eram pontos principaes dPSSA.q instrucções: 
{o A composição das mesas, formadab por um presidente, membro do on

lho Superior da Instrucção Public~ ~ por dous examinadores da COilfiança imme
diata do inspecto r geral, e fiscaliz~tdas por um commoissario especial do Governo. 
Esses commissarios deveriam ser IRntos quanlas fossem as mesas organizadas. 

2. o A separação das pro v~ H escriptas das oraes, !>endo aquellas feitas a 1)0r· 
tas fechad as e sob as vistas do inspector geral. 

3. o A garantia da imparc-ialidade dos julgamentos, especialmente das provas 
escniptas. Para isso cada exami nando receberia duas Colhas de papel rubricadas, 
em uma uellas assign11.ndo o nome e declarando o enunciado do ponto, e na outra 
fazendo a prova, mas sem a aHgignar. 

Terminadas as provas, seriam ellas remettidas ao inspector geral, que, depois 
de .conferir se a letra dos P.x>t.mlnandos conespondia !í. do r equerimento de ma
tricula, marcaria com um megmo numero as folhas recebidas em duplicata, apre
sentando apenas !í.s mesas n.s que contivessem as expoEnções dos examinandos. E, 
para ass gurar mais a r~ct.l dão dos julgamentos, seriam estes profe ridos nos 
mesmos dias em que se reali7.assem os trabalhos escriptos. 

Justificando essas mP-dirlas, escrevia o Conselheiro Paulino: "Foram ellas ex
pedidR.s com o fito de ex ig1ir dos examinandos provas mais convincentes de suas 
h abilitações do que as estatuidas nas instrucções anteriores, e de melhor garantir 
a justiça e n. lmparcia.lirlailc nos julgamentos . " 

Por seu turno, o Dr. Figueira de Mello, que· presidira essa prdmeira expe
rlencia do novo regulamento, mais minucioso se mostrava m seu relatorio aprP.
sentado ao Ministro do Imperio: 

"Depois de haver dado conta a V. Ex., dizia elle, da execução que tiVeram 
as dns trucções a que hei alludido, e dos r esultados estatísticos dos exames feitos 
sob o seu regimen, já considerados em si sómente, j!í. comparados com os do anno 
anterior, permitta-me agora V. Ex. que eu declare, com grande satisfa~ão, que o 
syst ema de exame, JJOJ' elle adoptado, foi muito vantajoso á instrucçilo secundaria 
do municipio da Cõrle, ~ deve datar a época de um verdadeiro progresso, que se 
ir á desenvolvendo e fructLfican do sob a sabia direcção de V. Ex. 

Com effeito. consiste este systema no meu entender: 1. •, em exigir doM 
al umnos mais solidos estudos preparatorios, como larga base em que devem assen
tar os estudos superiores; 2. •, em separar a apreciaÇão da prova escripta da oral. 
creando para cada uma de11as uma cerla ordem de pontos sobre que os examinao . 
dos devem r esponder ou dissertar, abrangendo toda a materia dos exames, quan
do, pela r eforma el e 185•1, essa apreciação comprehendJa ambas as provas; 3. o, em 
haver tirado ao!' examinadores e mais membros das differentes mesas o conheci
mento dos nomP.s dos examinandos nas prova~ escripta~. determinando tambe1n 
que todos votassem, no mesmo dia dos exames, sobre o merito dessas mesmas pro-
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vas; 4.o, finalmente, em crear mais uma graduação na apreciação do merito •·e
lativo dos estudantes, estabelecendo a classe dos aprrovados plenamente, qu~; 

.dantE:S não E:Xlstna. " 
Espraiando-se ainda sobre a terceira das conclusões acima, accrescentav~. 

Fig ueira de Mello: "O tirar dos julgadores dos examinandos o conhecimento dos 
nomes dos que fizeram tal ou qual prova e obrigai-os a vota•· sobre essa provn 
no mesmo dia em que fôr apresentada, foi considerado por todos os membros dns 
mesas, que commigo serviram, como providencia utilissima, j:i ]Jorque os !libertava 
das incessantes Importunações dos paes, professores, protectores ou cor responden
tes dos alumnos, para que os approvassem, já porque obstava a que os seus julga 
.mentos pudessem ser desmoralisados como filhos do patronalt-, dn intriga ou de 
outras paixões, como antes acontecia. 

Jgnorando os membros das mesas o nome do alumno sobre CUJ>~. p1·ova se ti
nhatn de manifestar, cahiu sobre o novo systema toda a interpreLação malevola 
U'JS seus julgamentos, maxime quando se observou que foram r eprovados os filhos 
de muitas pessoas quaLificadas, ao passo que eram approvados outros, que perten
ciam a familias obscuras. F. assim devia ser pelo novn systema, pn1·que. ~m virtu
de delle, o julgamento recahiu, não sobre um dado alumno, mas sobre um ponto 
rl e sciencia, em que elle se examinava; e, portanto, nenhum sentimento de prote
r.:ção ou de odio poderia ter entrado no animo dos julgadores .:· 

Os resultados de 1868, pelo novo systema, foram, na primeira época, appro
vados 962 a lumnos ; reprovados 988. Na segunda, approvados ~37; reprnva
dos 175. 

Em 1869 novas linstrucções baixaram creando duas séries de P.xames, uma, 
no principio do anno, para sciencias; outra, no fi •m, para li.nguas; e, r ealizados 
os exames sob estes moldes, inscreve1·am-se em línguas 1. 475 !11'eparatorianos, 
dos quaes 729 foram approvados e 746 foram reprovados ou não compar~ceram; 
e, em sciencias, 1. 463. dos quaes se sahiram bem 940. 

Nesse anno, exercida a Insnectoria Geral por Frei José de S. i\lania Amaral, 
serviram de commissões especiaes do Govemo, perante as diversas m<>sas, os 
Drs. Candido' i\Iendes, Silva Xunes, Andrade Figueira, José Maria da Silva 
l~aranhos Junior, Duque Estrada Teixeira, Angelo do Amaral, J eronymo José 
Teixeira Junior e outros vultos illustres da época . E tal foi a severiilade, com 
que se conduziram as comm!ssões examinadoras, que provocou disturbios por par
te dos preparatoria nos, sE:ndo apedr ejado o edifh.:iCt d,, l~xterna l<- Pedro li, 

Pela segunda vez, assegurar parecia o Governo Imperial a rehalJilitação defi
nitiva do ensüno secundario. 

rv 

REGULAMENTO DE 1874 

Sem ·um motivo de ordem superior, capaz de ser justificado, eram a 5 de 
Novembro de 1870 modificadas as instrucções expedidas por Paulino de Souza 
para os exames de preparatorios. Aboliam-se os commissario!l elo governo junto 
!is mesas julgadoras, e passavam a ser estas compostas apenas de um presidenL, 

·de nomeação do Miruislro do lmperio, e de dous examinadoreR ã escolha do Inspe
ctor Geral da Instrucção. 

Estas medidas que, a r1ar de outras então tomadas, C('rtame,te não haviam 
sido postas em pratica para impedir que se repetissem as aggressões do anno 
'anterior contra os representantes do governo deante da energia e desassombro 
com que se haviam conduzido no desempenho da sua missão moralisadora, não 
'Produziram todavia siniio eff itos negativos. As estatísticas voltaram a accusar, 
subitamente, uma desproporção assom•brosa nos l'esultados dos e.xames, crescen-
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do de mod_o extraordinari0 o numero d~ candidatos, dados como competc.ntem2tüe 
habilitados nas ma terias pre tadas. De 3.152 estudantes inscrlptos em 1870, 
1.218 eram approvados em linguas e 906 em sciencias . 

.Apezar disso, José Bento que, a:liâs era um caracter rispido e justice<ro, no
·meado em 1871 Inspector Geral da Instrucção Publica, propunha ainda que se 
modificassem as Instrucções de 1869, abolindo-se o systema adoptado elas provas 
escrlptas anonymas, achando que essa providencia "de nada valia, uma vez que 
faltasse a devida probidade aos examinadores." Alterava-se assim em 1872 o 
processo de serem distribuídas duas folhas de papel a cada examünando para ela
borarem as suas provas, reservada uma dellas para guardar a sua assignatura. 
dispondo-~e que escrevesse na ultima linha ela unica folha, que lhe era reservada, 
o seu nome, e rasgando o Inspector Geral o pedaço, em que fosse lançado, para 
substituil-o por um algarismo convencionado. Isso não impediu que se praticas
sem os maiores escandalos 110s exames desse anno, sendo approvaêios em scienclias 
722 alumnos, quandc. a]Jenas foram reprovados 36&, e em línguas 1 . 510 candi
datos dentt·e 1. 873 inscriptos, ficando inhabilitados unicamente 263 e não com
parecendo os r estantes. 

Em 1873, assum ia a Inspectoria Geral da Instrucção Publica o Barão Homem 
de Mello. Uma das reclamações, que se faziam sentir então contra a falta de 
independenclia das mesas examinadoras, era que, não sendo retribuídos os servi
ços prestados nessas commissões, muitos julgadores não se queriam indispôr re
sistindo aQs empenhos para rupprovar os canc4datos. Estipulou-se assim a diaria 
de dez mil r éis aos examinadores, mas em nada, é força confessar-se, melhorou a 
situação deploravel, a que desceram os estudos preparatorlios. 

A esse tempo, mais forte se fazia já sentir a reacçiío dos interessados em 
destruirem os ultimas restos de moralidade dos exames parcellados contra o s!
glllo das provas escriptas. Pretendiam dar esse derradeiro golpe de morte no sys
tema de severa fiscalização, sabiamente planejado pelos estadistas de qUiinze an
nos passados, não que receiassem do p resente, que não lhes podia ser mais pro
picio, mas por precaução, uma vez que o governo seria capaz, com semelhante ap
parelho, de fazer cessar de um momento para outro tão indecorosos abusos. 

E com effeito, esse anno de 1873 fôra um dos mais ferteis na distribuição 
munlificente de certificados de approvações a torto e a direito. Em 1. 958 inscri
pções em linguas e sciencias, as reprovações attingiram apenas a 269! Debalde. 
por meio de pequenas medidas, verdadeiramente palliativas, procuraram o Ins
pecto-- Geral e o proprio Governo remover os abusos em pratica. Expediram-~e 

avisos, recommendando energicas providencia contra os alumnos que prestavam 
exames por outros, trocando o nome. Sablia-se que determinados indivíduos explo
rava'n esse torpe commercio." incumbindo-se, por ajuste prévio, de conquistar cer
tificados. Alguns até tinham o desplante de se apresentar duas e mais vezes pe
rante a mesma commissão julgadora na mesma época de exames. 

Deante d tamanhos e tão revoltantes escandalos, o Governo se viu forçado 
.a elaborar o regulamento de 1874. Por esse regulamento tornavam-se os exames 
permanentes de Abril a ~ovembro de cada anno; davam-se aos reprovados tres 
mezPs de prazo para poderem sujeitar-se a novas provas; augmentava-se aos 
examinadores o tempo marcado para as arguições, exigindo-se que não exerces
sem o magusterio particular; e organizavam-se programmas de modo que as ma
terias os abrangessem para se evitarem os pontos com todo o seu cortejo de 
mystificaçôes. 

Apreciando o resultado pt·atico de tas mejlidas, escrevia o Conselheiro João 
A lfredo,. no exerci cio então da pasta do Imperio: "Assim, em uns e outros exa
mes (linguas e sciencias), tendo havido 3.119 .inscr ipções, apenas tiveram ef
feito 7 8, visto que se nullificaram 2 . 331. por não terem compat·ecido os exami
nandos ou abandonado as provas começadas. E, n <"sses 788 exames Yf>rificados. 
del·am-se 482 approvações e 306 reprovações. Logo que se emp1·egozt ""' 7J01tco ele 
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•·ig01·, fugiu âs provas o maior numero dos inscriptos. Isto demonstra grande Vlicio 
na maneira pela qual se têm feito ultimamen te os estudos de humanidades." 

O interessante, porém, é que, emquanto tal debandada e dava perante as 
mesas de exames g·eraes, distribuiam-se a granel cer tificados no então denomi
nado Externato da 1\laninha. onde eram approvados alumnos, dias antes inhllibi
litados pela Instrucção Publica, obrigando o Governo a considerar n ullos seme
lhantes attestados para a matr icula nos cursos superiores. 

Tambem era ephemera essa nobre reacçlo promovida pe!o Governo contr a 
os exploradores da lndustria dos preparatorios. Logo en• 1 75, noYas irregulari
dades se faziam sentir: em 3 . 375 inscripções, 1. n19 al umnos eram approvados 
contra 877 reprovados e 579 que não com par ceram ás proYas . E em 1876 as 
approvações subiam a 1. 476 em 2. 006 estudantes inscriptos. 

A' vista destes resultados, tal foi o desanimo que se a1Joder ou de muito" 
espirltos esclarl!cidos. que o proprio Barão de S. FE>lix, como Inspector Geral qu~ 
presidia a esses actos, aconselhavam ao Governo que se voltasse ao antigo re
gimen de se pr estarem os preparatorios junto ás facul da des . 

~iio acceitando es~e alvitre, preferiu o M.inist~c dC' Imperlo l>atxar as instni
cções de 23 de Julho de 1 77. A unica novidade de ma1~ essa r<?forma con sistia 
em tirar ao Inspector Geral a fiscal ização immecliat& da" examee. assis tindo 'lOS 

actos e âs vota<;:ões nos julgamentos, e em conferir essas attribulições exclusi
vamente aos presentes das mesas. 

LamE>ntando essas r~soluções, José Bento, Yo!tara ao seu antigo posto el e 
Inspector Geral, com o qual partilhava os seus labores elo Senado, affirmava que 
"essas e outras medidas affrouxavam sensive lmente a severidade dos exames, 
assim como, permittindo aos alumnos serem chamados a provas quatro vezes 
por anno, em v z ele duas, o~ convidavam a se tornar negligentes e especuladorPs ' 

Effectivamente, se na primeira época desse anno ele 187 , em 664 dnscriptos, 
e ram approvados 306, na segunda subiam as approvações a 1 . 786, havendo ~li ~8 1 

rep1·ovações e 316 retiradas das provas. 
Na logica das estatistlcas não poderia haver mais dolorosa lição .. . 

v 

E:\: !.:"0 LI\'RE 

advento do partido llberal ao poder em 1~ 7 8, depois de dez largos a nnos 
de ostracismo, se annunciâra como precursor de grandes reformas, rtue viriam 
inevitavelmente produzir uma fecunda transformação em toda a vi ela pol itica 
do Imoerio. 

O programma com que o gabine te Sinimbú se aprE>sentâra ás Car:1aras, em
bora agitando como icléa capital a E:leição drl1·ecta. deixara todav:a erttrever que, 
se não era propriamente a bandeira radical de 186 que se cle~fral da.va naqueilc 
momento. á nação se haviam de rasgar, não obstante, nuvo~ hon:wntes. que de
veriam bem depresea ampliar-lhe os cr ditos elE> civilisação ., dt progresso. 

Entre essas reformas. pócle dizer-se, figurou E>m pnimth·o Jogar a do ensin() 
liln·e. Por decreto de 19 de Abril elE> 1879 refundia- "· Eo l~ este ponto de vista, a. 
instrucção primaria e secundaria do municipio da cOrte e superior em todo o 
Imperio. Coubera ao onselheiro Leoncio de arvalho a 1inlciativa de tão impor
tante commettlmento . 

.:"ão (! licito, nos estreitos limites cl eslt trabalho, apr ciar >t opportunidacle ou 
os preconlsados beneficios desse acto. que. glorificando embora o seu autor, tão 
grandes cl~>sgostos lhe propor·cionou cleante dos ataques que soff1·e u e que, no 
propnio seio ele seus co i legas de gabinete, acharam animação e applauso . ~ão se 
trata a.qui de fazer a critica dos planos de ensino, até hoje postos m execução 
em nossa Palrla. O que me cumpre é e~tudar simplesmente os E>ffe1tos dessa re-
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forma sobre o regimen dos exames parcellados, que conservou, se bem que lhes 
alterando ligeiramente o processo. 

Sob este aspecto, os fructos colhidos foram profundamente desalentadores. 
Pela reforma ficará estabelecido qub seriam os examinadores dos preparatorios 
os professores e os substitutos das dhversas materlas da Escola. ::>Jormal, e presi
dentes das mesas os membros do Conselho ·Superior, então instituído, designados 
pelo Governo dentre os que não exercessem o magisterio particula.r. 

Pois bem; apezar de toda essa selecção, procedidos os exames de preparato
rios, eram approvados 3 .195 candidatos em 4. 906 inscriptos, quando a13 r eprova
ções s" limitavam a 413. re!Jirando-se os restantes aiumnos das provas ou não 
comparecendo ás chamadas. E tanto ~sses '·esull>tdos impressionaram o Governo 
tue, a 5 de l"evereiro do anno seguinte de 1880, o Ministro Affonso Celso expedia 

novas instrucções determinando que as mesas não poderiam funccionar sem a pre
sença do presidente e r especti vos examinadot·es, s~nrlo todos obrigados R. as~ustir 

ao sorteio do pontos para a prova escripta e inspeccionar, collectiva e inint rru
ptamente, o respectivo desempenho. A ausencia de quai~Juer delles importaria em 
nullidade dos actos. O mesmo se es tipularia para as provas oraes. E dispunha 
n1ais esse regularne nto que o insp~ctor geral deveria, como antigamente, asstst1r 
aos julgam ntos e \'isitar diariamente as salas, onde se estivessem procedendo 
ás argui<,:ões. 

Infe lizmente essas medidas pouco a dianta ram. Avolumava-se, de anno pat·a 
anno, a b en(gnidade das mesas . E. d · Janeiro de 1 O a 1881, tendo sido inscri
ptos 6. 587 alulnnos a exame, eram appt·ovados 4. 413. 

Em Fevereit·o deste ultimo anno, occupando a pasta do Imperio o Barão Ho
mem de Mello, deliberou-se estabelece•·. no edifício !lo Externato Pedro li, a 
séde official elos exame ele preparatorios, passando a ser estes dirigidos pelo 
reito r clesse instituto ele ensino, como cl legado especial elo Inspec tor Geral rla 
Inst r ucção, Aclclitaram-se mais algumas alterações ao regulamento em vigor, e 
entre estas se declara\'a que só poderiam servir de examinadores nas me~as g -
rae_, assim como ele presidente:<. os membros dos corpos docentes d sse mesmo 
Externato e ela Escola • -ormal. 

E trementt>s, :<ubia ao poder o gal inete :illartinho Campos; e o Conselheiro 
Roclolpho Dantas, que succedet·a na pa~ta do Jmperio ao Barão Homem de Mel!o, 
justamente preoccupado em clar um lmpulso moralisador ao ensino publico em 
nossa Patl'ia, não só proporcionava ensejo a Ruy Barbosa para traçar o seu 
monumental trabalho sobre a reforma da instrucç1o primaria, como procurava 
um remeclio para moralisar de yez os estudo~ secunclarios, tornando-os mais elo 
que o portico el e entrada para os cursos superiores, porém o grand~. o indispen
savel facto r para a vida activa na sociedade. 

A este proposito escrevla elle no seu relatorio apresentado ãs Camaras r·m 
188&: "Emquanto aos estuclos de preparatorios, car('ceis de adoptar as mais 
sérrlas med idas. As mesas get·aes de exames, princiQalmeonte as estabelecidas em 
províncias, onde não existem academias. fizeram descer rapidamente est~es es
tudos a um grão de desrr:oralização indescrjptivel." 

E de facto, o decreto de 2 de Outubro de 1 73, permittindo a abertura de 
mesas de preparatorios em todas as pt·ovincias, tornãra algumas clellas. tJomo o 
Piauhy, Serg-ipe, Rio Grande elo Norte e Espírito Santo, os. gran des mercados Em 
que se compravam, ás escancaras, certificados de approvações. Httrahinclo de 
toclos os Jaclos uma ver dadeira immligração ele estudantes, que assim conquista
vam. em poucos m zes, \odos os doculflentos ~xigidos para a matricula nas 

Faculdades. 
0 gabinete seguinte ao de 21 de Janeiro. o Ministro Leiio Velloso incumbh o 

Inspector Geral ele ouv!r as congregações dos dous institutos em que se desdo
brava 0 Colleglo Pedro II, ácerca elas providenclias a tomar sobt'(! os exames 

parce !lados. 
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A complacencia das mesas julgadoras degenerára já na mais deprimente 
mercancia. As estatísticas de 1882 accusavam 3.191 approvações em 4.096 estu
dantes •inscriptos . E, á vista disso, mais outras instrucções eram decretadas no 
intuito de pôr um paradeiro a tão undecorosos escandalos. 

Esse novo regulamento restituía ao Inspector Geral as funcções ele que ha
via sido despojado . Dahi por c1 ante, competir-lhe-ia designar delegados ele sm. 
inteira confiança para presidirem as mesas ele pr paratorios . Esses serventua
rin~ deveriam ser esco lhidos dentre os membros do Conselho Superior, cUrectoro~ 

de e tHbe lecimentos publicas, representantes do magistrio superior ou quaesquer· 
pessoas ele r econhecida idoneidade, uma vez que não exercessem o professorado 
pn.l"tieular. Quanto aos examinadores, seriam tirados dos professores publicas. 

Ot·ganizaram-se então commissões julgadoras, que contrastaram na sua 
acção, coi11 as que haviam n1ais ou n1enos 1nonopolisado já os cargos de exanl.i
n:Hlores. m o resultado foi que, en1 4. 295 alu1nnos que se inscreveram para exa
me, eram approvados 1.497, subindo o numero elos reprovado· e dos que se r e
tiraram das provas a 2.198. 

Logo na época subsequen te, porém, já tudo se tinha mudado; e, para 2.02•i 
1.pprovaGões, contavam-se sómente 634 reprovações . Em 1885, os mappas davan, 
731 approvac1os para 283 reprovados, não comparecendo 778 elos alumnos inscrl 
ptos. E, em 1886, finalmente, na Drimeira época, er am approvados 1. 785 e re
vrovac1os 758, não comparecendo 909; e, na segunda, para 617 habilitados, acha·· 
vam-se 319 reprovados, faltando ás provas 06 candidatos. 

Apreciando estes dados estitisticos, assim se expressava o Bar"ão ele Mamo. 
ré, no relatorio elo Ministro elo Imperio el e 1886: "Este r esultado ultimo clemons
trn. que tem melhorado na Côrte o julgamento elos xames ele preparatorios, s; 
;,em tJue não tenha chegado ainda ao ponto que era para deseja•·. 

No Rio Grande elo Not·te. porém, e em Sergipe, tão grandes irreg ulariclacl(:S 
occorreran1 que se tornou necessaria a providencia de se suspenderem alli \:; 
f"xarr.es., 

En1 aviso de 4 de fevereiro desse n1esmo anno recon1tnendava, assin1, aquelle 
miniHtro aos presidentes ele província o maior rigor nos xames g·eraes. 

Não contente co m isso, clelJOis de dar conta, no seu r elatorio de 1881, d"s 
trabalhos da commissão que, presidida pelo Visconde ele Bom Retiro, fôra n::>
meacla para pro pôr as reformas que julgasse necessa rias em prol elo ensino pri
maria e secundaria, fazia a apologia elo projecto que, sob inspit·ação sua. fôra 
apresentado ás camaras, instituindo o exa'Jnc ele 'Jnacl1t1·eza . 

Nesse 1nesn1o docutnento justificava, em la rgas considerações, o Barão da 
Mamoré o decreto que expedi ra em 2 de outul ro ele l ~86, encarregando os len
t.es ao v. Pea ro Il dos lyceus elas províncias elo s r viço de julgamento .. h~ 
prepuratorios, estabelecendo uma só época de exames, prohibindo prestar qual
quer disciplina antes do portug;uez, estabelecendo a dependencia do estudo cl.ttl 

~ciencias e, finalmente, estatu inclo para pontos ele exame os programmas inte
~rrae~ elos estabelecimentos officiaes ele ensino secunda rio da Côrte. 

Regraclos por estas instrucções, e(fectuaram-se os exames elo fim do ann.> 
de 1886 e do principio ele 1887, sendo approvac1os 1. 083 candidatos e r eprovado,; 
884, 11ão comparecen do 975 ás provas. 

Succeclenc1o ao gabinete Cotegipe o l\Iinisterio 10 de Março. a inda sob o ··~
g'men Instituído pelo Barão ele l\1amoré se procediam, em fins ele 1887 e em 18il8. 
!iR ]•rovas de habilitação dos aspirantes ás 1natricula.s nos cursos superiores, sen
<"o, nas primeiras, bem succeclic1os 1.220 contra 492 inhabilitaclos e 858 que nil.J 
resr,ondcram á chamada; e, nas segundas, 1. 972 contra 570 reprovados e 98~ 

que não comparec ram aos xames. 
l':ão fôra, entretanto, o Ministm do Jmperio elo g·ab inete ele 20 c1 ago to o 

ultimo serventuario ela corôa a sugg rir a lv itres para elevar o nivel da instru
c~ãfl secundaria ; e, no seu relatorio d 1 S8. tt·açava a inda o onselheiro Cos~,t. 
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Pereira as segu int considerações: "Desde que os candidatos á matricula no; 
curso superiores não enco ntrem nos e ·tabelecimentos officiaes de ensino secun
daria facilidade para abreviar os seus stuclos e vencer os exmaes sem maio.· 
esforço; e, por outro lado, conti nuem a lograr o accesso áquellas' escolas !J')r 
:-neio da exhibição de certificados de exames avulsos, prestados á sua eseolh.t, 
onde mais facil e provavel lhes pareça o exito, serão p rdidos, em ~nde par. , 
o• eFfo r ços do Estado, para que a mocidade brasileira adquira a cultura, que 5:,.. 
mPnte estudos intermedia rias, feitos com i·egularidade e segurança, pod.-m l!S$"

g~i rar. 

E' intuitivo nue, na au s ncia cl anuella m edida, se accentuarão as prr, ·nç~ 
de se habilitarem os estudantes, percorrendo no espaço de brew:s mezr,s pconvc..s 
de programmas e textos de selectas: os institutos officiaes não serão procurad:, 
e a inc!H. mais s desenvolverá a fu nesta inclu stri a do preparo para os exaro;,$ • 

Estas palan·as expr ssam nitidamente a si tuação ela instrucção s..-,cundari:• 
em nossa Patr ia ao se encerrar , com a queda do throno, o largo cyclo da ~x c

t t1C'ia política ela monarchia. 

VI 

NA RE:PUBLJ •\ 

A a!Yor ada ele 1 5 de novembro não poderia ser simplesmente uma rorLina 
que se rn sg-asse entre o In1per io e a R epublica, imprimindo desde Jogo uma rl 
nova á nação, abolindo, em um instante, todos os males e os costume.:; >d·u 
"n ent •·avavam o no so desenvolvimento i ntellectual, politíco e materiaL e que 
o trabalho fecundo e sem i-s cular dos grande estadistas monarchico · já '""'"". 
g-ui rn, a liás pr ofundan1ente n1odificar em sabias e rnen1orRxeis reformas. 

A simples mudança ele insti tuições não bastou assim, como suppor o::~ pa!"e
er•ra ness s prin1eiros dias ele vertigen1 r evolucionaria, para ~ operar uma eo -
pleta e definitiva transformação em todos os r amos administra 1.-o,; =a .-.. 
resolveren1 de vez todos os g raves problenHts sociaes, que ,;nham J"3Sf:&nt:l'"' 

Go,·erno a Governo, através das mais notaveis discussões parl8.! ~m2E'<':õ I!IU'· 
~e organizare1n, afina l, Eobre tnoldes decisivos e reaes as no_ a... ni~rd.:sl !f" ... d
vicas. 

Seria injustiça, pois, proclnmar que a cr eação ela pa ta da In~o Plm
blica, inslituicla por decreto de 19 ele abri l ele 1890 pelo Governo Pro\·L r • • ;, 
rrforma elos cursos pt·imario secundaria, estabelecendo. pelo Re,::ula ent d 
8 dr novembro desse mesmo anno, o ensino integral e abolindo os e."\:am o:: IJQ!"

eellados para a matricula nas escolas super iores. fossem obra exelusiva da- i . -
rladores ela Repuuli a, icléa que irromp s e com a re\·olnção. como 
uma elas divisas el a b an deira ergu ida contr a o throno. 

H H. mais d e 30 a nnos, no padamento monarchico agitara-s? já a nece~~iru~ •. e 
imperiosa de se desmembrarem os serviços ela instt·uc<:iio nacional da ~"'-"re ari 
do lntp rio. E a com missão especia l , el eita pela amara em 1 " para dar p..-.
recPr sobre as medidas urgentes, que estavam reclamando esse dt?partam;,mo d 
lllthlica adtninistração, a si1n se expressava: 11 Longe de encerrar urn c racte-r 
~" i entif i co . como presume a idéa hostil, a interferencia elo Governo em o domi
nio ela instrucção publica não passa de uma concep~:ão ab- tracta. contra ia<!,\ 
JFia vo lu ção elas icléas e elos factos elos paizes mais JiYl·es. Em ,·ez de propõr
\'OS medidas tendentes a enfr aq uecer a organização c ntral elo ensino. a Y0$.'1\ 

(·on1n1issão en a t~a, por conseguinte. con1o prov-idencia de largo alcance e ur~n

r in, inaclia\·el. a e~·eação elo Jliinistel'io ela ll!Stl'l<C<;'ÜO Pllblica ! .. 
J'Qr outro lado, ao se darem os acontecimento político de 1~ de non~mbr•' 

a que~tão do en~i no int<"gt·al e ela abo li ção elos exam ~ R\'ulsos de preparatorio,; 
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já estava mais do que posta, estava em vias de seguro triumpho, em luminos~ 
projecto em debate nas camaras. 

O que fez a Repub:Lca, sob as facilidades de acção, que a dictadura lhe pro
porcionava, foi precipitar essas reformas e traduzil-as em leis, o que prova, nilo 
obstante, o espirito adiantado e culto dos seus primitivos estadistas. 

Infelizmente, porém, creado mais para evitar uma crise po'dtica de momento 
no seio do Governo Provisorio, do que como o producto das necessidades publicas 
ou de aspirações victoriosas na época, o 1\linisterio da Instrucção teria duração 
ephemera. Em menos de dous annos seria extincto. E &6 serviria para dar ensejo 
a Benjamin Constant de formular a reforma do ensino integral, reforma a que 
já acima alludi, e que, afóra certos exageros naturaes de doutrina em um sectario 
ardoroso do positivismo. em lugar de grosseiramente mutilada, como foü, poderia 
tornar-se o arcabouço, sobre que um engenho mais pratico em causas de instru
cç'io remodelasse. definitivamente a nossa defeituosa e desequilibrada organização 
pedagogica. 

A verdade, entretanto, é que, insbituido pelo Regulamento Benjamin onstant 
o exame de madureza como sendo, a contar de 1896, a unica prova para a ma
tricula nos cursos superiores, tudo parecia annunciar que, dessa data em deante, 
os estudos secundarias em uma nova phase de moralidade entrariam, resgando 
novos horizontes ao nosso futuro mental. 

Emquanto, "porém, se aguardava &ssim a execução desse novo regimen, que 
mezes depois, morto j á o seu benemerito autor, era logo reconhecido inexequivel 
pelos mE>mbro~ do Conselho Dlrector da Instrucção Primaria e Secundaria da Ca
pital FE'deral, em extensa representação ao Dr. João Barbalho, segundo ministro 
da respectiva pasta r ecem-creada, não era possivel deixar de manter, provisoria
mente, os xames de preparatorios. 

Do que foram esses exames no primeiro anno da Republica, dá-nos a média o 
offlcio que sobre elles dirigliu, em 27 de Setembro de 18nO, o Dr. Ramiz Galvão, 
inspcctor geral então do ensino primaria e secundaria, a Benjamin Condtant. 

D epois de mostrar em de talhada· estatística que, em 1. 061 estudantes, ha
viam sido approvados 679 contra 171 reprovados e 211, que não compareceram ás 
provas, escrevia aquelle illustre pedagogo: 

"O que não podeis infer ir, r. Mini•tro, ela inspe,cção de um quadro, é o 
estado ele abatimento, a que chegou a instrucção da juventude brasileira, porque 
isso é preciso se vf'r para acreditar. 

Em bom numero ele materias os exames escriptos são feitos por um livro ele 
pontos, cadernetas indigestas, apezar de homcepathicas, que se meltem á força na 
cabeça dos moços preparados por empreitada para este genero de pro,'as. 

Felizes os que as decoram. e mais fe'•izes ainda os que conseguem commUJ)1-
mente copiai-as no acto elo exame, ahusn.nelç da benevolencia e incerielaele elos 
juizes. 

Os exames oraes, a que assisti, foram em geral fraquissimos; e confesso-vos 
que me causaram profundo d~sgosto. Houve alumnos approvados, que deixaram 
de responder ás mais t:lementares perguntas de grammalica e que, a meu Yêr, 
nen\ deveriam J)assar em um exame de curso prhnario." 

E termlnaYa : "Em summa, Sr. Ministro, os exames de PJ·eparaloJ·ios, taes 
quaes se fazem, consutuem uma vergonha para o Brasil e enchem de P za1· o 
ooração dos patriotas ao vêr que se destinam ás carreiras superiores homens tiio 
lnsufficientemente preparados. 

Não quero entrar na indagação dos culpados deste descalabro intellectual; 
fique á hisloria a tarefa ingrata ele semelhante autopsia!" 

Por seu turno, o Ministro João Barbalho, apreciando no seu Relataria de 1891 
essa exposição do Dr. Ramiz Galvão, elizlla: "O systema desses exam es, que en· 
controu a Repllblica, era dos mais imperfetltos, e o seu r sultwdo influia em gran
de parte para o declinio em que se encontra o estudo nas nossas Faculdades su· 
per lares. 



- 755 -

O patronato e a condescendencia eram o cadinho, pôde-se dizer, por onde se 
depuravam as provas dos candidatos á matricula nas Faculdades. 

Nesse anno de 1 91, os resultados dos exames nãu lindica•·am melhor escru· 
pulo ·na conducta das mesas examinadoras. Da 1. 267 alumnos inscrlptos, com
pareceram 953, dos c1uaes 514 foram approvados. O Director Geral, todavia, attri
b u iu o facto o maior cuidado no preparo dos examinandos, cujas provas, em s u 
parecer, demonstraram em geral melhor base de habilitações nos candidatos. 

Em 1892, tendo sido extincto o finisteruo da Instrucção Publica e passado, 
ex-vi da lei organica do Districto Federal, o serviço do ensino primario, nesta 
capital, par a a admin istr ação elo m u nicípio, foi a superintendencia elos xames 
ele preparatorios confiada ao di•·ector elo 1° Externato do Gymnasio Nacoinal. 
Parallelamente, baLxavam-se novas instrucções para a organização das mesas 
nos Estados, á semelhança do que acontecera no anno anterior, em que, pela 
primeira vez, se exig>ira o cw-ricnlttm vilce para as inscripções. E, r alizados os 
exames, .subiam as approvações nes ta cidade a 611 em 855 examinandos. que se 
apresentaram ás provas! 

Os annos da 1893 a 1 95 nil.o foram mais animadores para aquel!es !Ue se 
in teressam patrioticamente pela instrucção entre nõs. O facto de se extinguirem 
de vez os exames parcellados em 1896 d u margem a toda a sorte de escandalos 
e condescendencia~ . Houve estudantes que. em alguns Estados, fizeram todos os 
prepa1·aton!os em uma sõ época de exames. Aqui mesmo, sob as vistas do Governo. 
commett ram-se os mais inacreditavels abusos, sem que o poder publico tivesse 
ela par te dos seus agen tes um ~al utar aviso. 

E' verdade que a esperança, de que se achava prestes a cessar esse triste 
estado de cousas, encorajava não sõ os espirutos esclarecidos que. ha longo tempo, 
se v inham batendo pela implantação do regimen de madureza no Brasil, como os 
propr ios Gover nos, q ue se tin ham succeéhldo na alta g stão da Repuhlica . Os Mi
nistros da vice-presidencia do .1arechal Floriano encontraram no D•·. Prudente 
de Moraes um adepto sincero e devotado das mesmas idéas por que propugnavam. 
T:.~do concorria assim para que n reform" cl b 189ú, mod1fi<:ada f:mboTa em pontos 
~mpo rtantes, nalda soffresse nas suas linhas geraes e, principalmente, não fossE' 
burlada ao chegar a data assdgnalada para a sua completa execuçiio. 

Se isso acontecia com o Poder Executivo da União, infelizmente nlo exis tia 
a mesma firmeza de vistas na maioria do Congresso ;-\acionai. Ahi a reacção se 
avolumava, dia a dia, contra o systema de ensino ~integral, movida pelos <!Ue tudo 
tinham a ganhar com a perd uração dos exames parcellados. E deparavam mes
mo esses especuladores terreno facil para sua propaganda, explorando o inte· 
r esse dos pais, que julgavam tudo lucrar com o preparo rapido dos filhos para a 
conquista dos diplomas academicos. E, presentindo os perigos que poderiam advir 
para a causa da educação da nossa mocidade, a truumpharem esses baixos in
teresses, o Ministerio do Interior, no seu Relatorio ele 1 94, não só lamentava a 
facilidade de se fazer concessão de exam s ele preparatorios até 1896. como ms
tava par a q ue "tal prazo fosse fatal, terminante e não trnsferido, como se ten
tava fazel-o, o que acarr etaria manifesto pr ejuízo para o ensino." 

No anno seguinte, o superlintendente das mesas geraes. que acabavam d 
funccionar nesta cidade, escrevia lambem: "~'-\. inscripção para os exames de 
preparatorios foi de 1. 603 camdidatos, numero avultaclissimo, ~e considerarmos 
não sõ a frequencia, que m e perdoareis taxar de lastimavel, com C!U2 se r epe tem 
as sessões de taes exames, como a multiplicidade de Jogares, onde são hoj!! feitos, 

0 que certamente desvia desta Capital um numero considera_vcl de cancl~datos. 
Essa extraorcl inaria concurrencia explica-se, a meu ver, pela fac•hdade dos 

exames facilida de deter minada nã o sõ pela nossa natural e, como qu e•· que seja, 
crimino'sa condescendencla. mas, tambem pela mesma ruim preparação ela grande 
maior ia dos examinandos. tal que, se as mesas fossem menos benevolas. as re
p rovações seriam em numero muito maior que as approvaçõ·3S. " E depois de 
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deixar assim patente o seu modo de vêr sobre os exames, que presidira, accrescen
tava em outro documento official, dirigndo ao Secretario do Interior: ·• Quanto 
mais acompanho o ensino secundario, quer como director do Gymnasio, quer como 
superintendente dos exames de preparatorios, mais me convenço da necessidade 
urgente, se quizermos salvar os estudos secundarios em o nosso IJaiz, de real i
zar essa creação elo prúmeiro Ministro da Instrucção da Republlca e que ficou 
até agora letra morta. 

O que é preciso, porém, para que essa reforma. seja realmentE' efficaz, é LJUe 
a prova de madureza seja instituida de maneira a não poder ser mais um;,. vez 
sophismada ou adiada por alguma medida parlamentar . " 

Raiara, afinal, o anno de 1896. O Presidente da Repub:úca, em sua l\Iensagem 
ela abertura do Congresso, assim se expressava: "A instrucção secundaria recla
ma proVlidencias efficaz.es. Sobre dous pontos essenciaes convém fixar-se a at
ten~;ão dos poderes pubiicos: a simplificação dos programmas de estudo e dos 
methodos de ensino, e a exequibilidade do exame de madureza. São idéas trium
phantes em todos os paizes, onde a instrcução tem merecido particular cuidado, o 
ensino objectivo ou intuitivo e pratico, .:om excl usão, tanto quanto possivel. de 
theorias sem applicação immed iata ã vida social, e a substituição dos exames 
finaea parceilados pelo exame integral ou de conjuncto r;o fim dos cursos, no <tua! 
se trata unicamente de verificar, de modo logico e exacto, o estado de desenvol
vúmento inteilectual dos candidatos e a sua aptidão para frequentar os cursos 
superiores. 

O rebaixamento do nivel da instrucção secundaria, devido nrincipalmênte au 
actual processo de exames, exige remedio urgente." 

Por sua vez, o Dr. Gonçalves Ferreira, como :Ministro do Interior, ponel~raYa 

e~1 seu nota v e! R latorio desse mesmo anno: ·'Seja, porém, como fõr encarada a 
reforma do ensino secundario, ha um ponto sobre o qual não podem ex1istir duas 
opiniões contrarias: é a necessidade de se acabar com o tal sy tema de exames 
avulsos, realizados quasi cr.cl libil1•m dos candidatos." 

Succedendo na pasta o Dr . maro Cavalcanti, quer em 1897, quer no anno 
posterior, a.bundava nas m esmas idéas e empenhava-se ardorosamente para c1ue a 
reforma de 1890 entr asse afinal em execução, depois de largos annos de succes
sivos embaraços. ·Em Dezembro de 1898, reahlzavam-se assim os primeiros exa
mes de madureza, mas só nesta Capital; e r epetiam-se aindfl. em fins de 1899, -
aqui e em Petropolis. 

A esse tempo, porém, jâ se conseguira, em parte, burlar· por mais algunB >t.IJ

nos os effeitos do regimen da madureza. A lei de 16 de D z.embro de 1897, per
mittindo a prestação de exames preparatorios aos candidatos que exhibissem 
attestado3 de approvação, pelo menos em uma mat ria, era a primeira porta 
aberta a futuras e mais largas concessões, rtue a lei 'de 1 de Outubro de 1900 
galhardamente affirmaria restabelecendo sem r estricções a perm iss•io da proYRS 
parcelladas por mais quatro annos. 

"Pôde-se, pois, ponderava o Dr .. Epitacúo Pessoa, apreciando esses factos no 
seu Rela1orlo de 1901, considerar o exame de madureza abolido de facto até 
aquelia data (1904). e talvez para sempre, se a permissão se repE'tir por 110 ,-0 
prazo. 

A consequencia é que, ao passo que se pratica o regimen abolido. fica :<bo
lido o regimen vigente. n 

Eis, na verdade, a sombria situação a que chego u entre nós o ensmo secun
dario: ã existencia, Bimultaneamente em vigar, de dous systemas que, por atu
reza, se repeli em, o que quer dizer, á mais completa e dissolvente anarchia ... 

Até aqui, entretanto, só ouvimos a lição da historia. Entremos agora no 
exam de facto. 
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1 

flPOCAS EXTRAORDL'ARIAS DE 1 903 

Deante da larga m ésse de elementos h!storticos e de altos testemunhos, qu~ 
acabam de constituir a primeira parte deste relatorio, posso entra~. perfeitamente 
amparado, n a exposição das pesquizas, que fui levado a fazer no ilecut·so desta 
cotntnissão. 

A rapidez, com que passara na sessão ultima do Congrseso o projecto man
dando abrir uma época extraordinaria de exames parcellados em fins de 1903. 
como se se tratasse de uma m edlida urgente e de perto itgada á salvação publica, 
revelara, desde logo, o empenho que, em torno da sua decretação. moviam inte
resses multiplos em jogo. Se, Jlt:la lei em vigor, esses exames deveriam effectuar
se em Janeiro corrente, nada expl ica esse açodamento de pretender quasi ligar 
duas séries de_ provas de h abilitações aos cursos superiores, com g rande onus 
para os cofres publicos, a não se r para dar ensejo a grande numero de candida
tos venturosos galgarem o primeliro anno das Faculdades para cuja~ matrltulas 
não se achavam de posse de todos os certificados das disciplinas exlg;das. 

E' verdade que semelhante razã o por si só não deveria pesar para distrahit 
!los altos proble.m as sociaes a attenção do poder legislativo, votando providencias 
que só a proveutassem a um certo g rupo de individ uas. Accresce que, tambem ha
vendo duas épocas dé exam es nas escolas s uperior es, naila mais natural do que 
os alumnos, que carecessem de se h abilita r ainda em algum preparatorio, deixas
sem para fazer em i\1a rço as materlas da primeira série daquelles cursos. 

O bom senso m a ndaria assim pensar; mas, a já hoje famosa classe dos ou
vintes,. é que não conviria que tal se fizesse. 

E, com effeito, é preciso conhecer de perto a curiosa engrenagem da indu tria 
dos preparatorios para se com.prehender ao certo o que ha de vantagem para os 
aventureiros de diplomas em stl succederem, seja embora com differença ap2nas 
de algun~ dias, duas épocas de exam es. Acredita-se em geral que, quando se falla 
em ouvintes de uma Faculdade, se trata dA estudantes que, por uma fatalidade 
qualquer, não puderam prestar uma até duas materias finaes <dos estudos se
cundarias. 

A r ealidade, porém, é que infestam. annualmente, as aulas da 1• série dos 
c ursos s uperiores uma chusma de adventicios e relapsos que, na mór parte ':las 
vezes, não possuem um unlico preparatorio e que outras tantas, ã sombra de b•)ns 
pa dl'inhos e do pretexto da s ua qualidade de pseudo-alumnos das Faculdad~s. 

conseguem de mesa em mesa examinadora ir arrancando approYações. Q.uando niio 
dispõem da menor haibilitação s iquer. Par a esses, duas épocas seguida de exa 
mes são um verdadeiro achado: dividem em <lous grupos as suas inscripções em 
bon1 nun1ero de ma terias e, un1a vez que não se exigem mais prazos entre a .. 
r~>provações e as novas tentahlvas de habilitação, dispõem de um duplo caminho 
para chegar aos seus fins. Ha exemplo de taPs ouvintes que, dentro de um anno. 
têm percornido todo o curso pr eparatorio e, ainda por cima. sido bem suc.::edido' 
nas provas da série inicial das carreiras superiores, a que e destinam. l:'m in
querito neste seni:Jido procedido nos archiYos das Faculdade desta Capi ai ;,s e-
cialmente as L ·iv1·esJ rev~laria, sem duv ida, causas asson1brosas .. . 

Seja, porém, como fõr, o certo é que o projec to do anno pa, ndo, permitti d 
mais u~a época extraordinaria de exames 11arcella'àos jã. não encontrou infe iz
m ente no Congresso a mesma r es istencia (IUP o de 1900, prorogando por m i
quatro annos a adiamento das provas de m ad ureza. 

Por essa occasião os Deputa dos Satyro Dias, Rang-el Pestana. B·lrt ::: Lln . 
e outros mais uma vez descarnaram o deploraYel e tado da no:;sa in_trucç3 ~ -
cundaria ante a facilidade de se habilitarem os CJ1adidato, ti. matricul \ nos cur
sos superiores . 
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:Na sessão de 26 de Julho daquelle anno. o primeiro desses representantes da 
Não profligando tão funesto adiamento, affirmava que "os alumnos uma vez 
mruis haviam abeTto as por tas das Facul>dades por meio da fa.t·ça c!os exames c!e 

1
w epm·a.to1'ios." E accrescentava: ''O exame actual ê uma co usa q~e ninguem 

defende o, como disse outro dia, ê curioso que, não havendo m01ste pa1z quem de
fenda conscienciosamente a pratica dos actuaes exames parcellados, se q ueira, 
entretanto, manter indefinidamente semelhante regimen." 

Secundando brilhantemente o illustre Deputado pela Bahia, exclamava Rangel 
Pestana, combatendo tambem um tal adiamento : "E para que? Para vol.tarmos 
durante esse tempo â. mesma i1ldust•·ia pec!agog ica., a que aJiudia o Dr. Prudente 
de Moraes em uma de suas mensa'"gens, â. m esma arte de preparar essa illusíio 
para os pais, como disse o Barão de Mamoré, de preparar e~se estrago da m<>n
talidade dos moços, essa desmoralização publica do paiz. " 

Ao proprio Governo F eder a l não tardava m tambem a subir os protestos con
tra esse estado ele clis;olvente anoma!Jia elos estudos · p t·eparatorios; e, no seu re
latorio do anno fin do , r'liri~irlo ao ;li[inistP.rio do Interior, "'"'reviR o <lirP.ctnr <la 
Faculdade de 1>1 dicina da Bahia: ":Não terminarei sem que, a inda uma vez, a 
<axem plo dos que m e antecederam neste posto, assim como de todos (!ue seriame,.,te 
se interessam pelo futuro da instrucção do paiz, levante a minha voz contra a 
continuação da praga dos exam es parcellados de preparatorios, a qual a meaça 
nnnlquilar compiP.tRmente u en sino, tra?.endo pl'l.ra as Facnlilades s uperio res uma 
legtão de candidatos sem o preparo S)Jfficiente para os cursos em que se matri
culam. 

"Os prazos fixos para a extincçã o desses exam es têm apenas servido para C!UO 
se apr essem atabalhoadamente os Pstudos, appellando para a inclulgencia das 
mesas examinadoras, que não hão <le commetter a bm·bm·ida.de, por um ou dous 
exames que faltam, de fazer perder o curriculo anterior o alumno prestes. a se 
matricular. " 

Tudo isso, porém, não impediu que, á semelhança do CJUe se fizera em 1900 
<l ecretando o adiam ento da p rova de madureza para 1904 , se votasse agora ele afo
gadilho e, o 1u e é mais truste ainda, sem di scussão, sob pretex to de CJU!l faltava 
apenas um anno para a execução definitiva daquel!a exigen clia, a lei abrindo em 
Outubro ultimo mais uma época extraorclinaria el e exames de preparatorios. 

Foi sobr e IJS resultados dessas provas, ora concluídas, em parallelo com os 
dos dous ultimas annos anteniores, que se me mandou proceder ao minucioso in
querito, que constitue o principal objecto deste r elatorio. 

Devo, todavia. declarar, desde logo, que não encontrei as menores diffi cul 
dades no desempenho da minha missão, a liâs ele caracter !lel icadissimo e da mais 
grave responsabilidade publica. 

Tão me refiro ao attencioso aco lhim ento, Que recebi do digno D irec tor do 
Externato do Gymnasio Nacional, superintP.ndente 'lctual, por lei expressa, dos 
exames de preparatorios, pondo-se inteiramente ao meu clispõr para m e fornpcer 
as informações, que julgasse necPssa ri fls . 'l'ão pnnco nilo alludo á boa ordem e 
intei!Jgente disposição, em que encontrei o archivo desse esta belecimento, a cargo 
do seu üllustre secretario, senão para pôr mais uma vez em relevo o ze!o e a ca
pacidade de tão distincto funccionario . 

Effectivamente, pelo modo por que estâ. organdzado esse serviço, tem-se em 
um inELante qualquer documento, que se queira analysar, quer quanto a provas e 
actas de exames, quer em relação aos papeis, com que annualm ente milhares da 
candidatos tinstruem os seus r equerimentos ele inscripção. 

Ora. tendo cessado jâ. as provas oraes das diversas materias, quando fui in 
cumbido de apurar as irregularidades que, segundo se denunciãra ao Governo, h..c.

viam s ido praticadas nos exames, então prestados, tive ele limitar as minhas in
dagações aos documentos, que de!les r estavam . 

Não me fo i diffic il a tarefa, como j â. disse. 
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Em importante .autographo existente no Ministerio do Interior, assim s x-
primiu o actual Secretario do Externato do Gymnasio Nacional: "Um exame feito 
sobre as provas escriptas, archivadas nesta Secretaria, de candidatos, alJiás appro
vados em diversos preparatorios, provaria quanto ê illusoria a fliscalização dos 
presidentes das com missões examinadoras; e, para se conhecer a nimia condes
cendencia, que impera no julgamento desses exames, basta attender para os 
mappas demonstrativos dos mesmos. Poucos são os examinandos approva'dos ple
namente. A nota sim1Jlicite•· ê a porta larga por onde P.assam candlidatos, em sua 

maior ia, sem o minimo das habilitações exigidas . Do embaraço, em que se acham 
muitas vezes as mesas examinadoras sobre a approvação ou reprovação de um 
candidato, livram-se ellas approvando-o simpl~sment!l, o que, para o fim 'lUe este 
tem em vista - matricular-se em um curso supe!'ior, tem tanto valor quanto a 
nota mais elevada. As commissões são assim forçadas a abaixarem o padrão do 
seu criterio julgador pelo pessimo preparo dos candidatos, sob pena de inhabili
tarem quasi a totalidade dos concurrentes. " 

Estas palavras de um funccionario, com 'J largo e conhecido tirocinio e, mais 
do que isto, com a experiencia diaria do Sr. Paulo Tavares, d lxaram-me logo 
entrever as altas re ponsabilidades, que iria assumir no desempenho da minha 
con1missão. 

Encetando, assim, os meus trabalhos, qP.gundo as lnstrucções reservadas, que 
recebera 'J)roc.ecli desde logo a uma minuciosa busca np archivo e Ih·ros concernen
tes aos ·nxames <le oreparatorios, effectuados nestes tres ultimas annos. 

Comecei pelas provas escriptas de portuguez. A principio, não [iz selecções, 
separan do-as segundo as notas, que as assignalavam nas respectivas graduações. 
Ttirei algumas a esmo. E, confesso, foi profunda a decepção que soffri. 

Segundo os programmas em vigor, essa prova graphica do vernaculo deve 
constar de um trabalho de reclacção, fornecidos os elementos por um dos mem
b ros da mesa examinadora, e de analyse lexicologica e lo!l"ica de um trecho do 
ponto sorteado de ctuaesquer dos livros adaptados. 

Pois bem, na sua totalidade, essas primeiras provas, que deslacâra das outras, 
revelavam o nenhum cultivo intellectual dos s us autores, a par do mais completo 
desconhecimento das regras fundamentaes da grammatica. Os chamados traba
lhos de compostição, moldados sobre assumptos vulgarissimos - wn clia de chuv a, 
desc•·ipção de ttlJtct f16r, etc., ou d nunciavam, á primeira vista, que os examinan
dos traziam já esses assumptos memorisados, mas pesslmaemnte os t·eproduziram 
na escrtipta, ou não passavam de um acervo de disparates, em phrases, que se 
emendavam sem nexo, e em periodos desconjuntados e dispostos sem o menor 
sentido. A pobreza de voca;bulario era patente em todas ellas. Via-se que esses 
examJnandos jámais se tinham entregado a exercicios de variedad de expressão . 
Os solecismos se chocavam a cada passo . A orthographia, não obedecendo a qual
quer dos systemas em jogo, era, em muitas, verdadeiramente pittoresca e polymor
pha, apparecendo uma mesma palavra em um trecho mesmo, escripta de diver·
sas man2iras . 

. Deante destes resultados in iciaes, imaginando que, por um sumples fructo do 
acaso, tivesse apanhado, nessa coll cta, tudo que de ruim havia na tulha de pro
vas, que começâra a exarnLnar, dei-me á penosa tarefa de correr uma por uma, 
disposto, já então a separar aquellas, que me pudessem agradavelmente surpre
hender, fornecenoo-me uma mêdia do preparo mais regular dos candidatos. 

Raras, rarissimas, ê triste dizer-se, foram as que encontrei nestas condições 
podendo avaliar, sem exagero nem receio de ser honestamente contestado, que 90 
a 95 °1° dos examinandos, CJUe se apresentaram a exame de portuguez em 1902 e 
190•3, ainda leveriam estar cursando as escolas prlmarias. 

Busqueti então descobrir qual o criterio adoptado pelas mesas julgadoras para 
se conduzirem, dado o grande numero de approvações, que se dedlgnaram con-
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-ceder nos exames procedidos nas diversas épocas desses dous annos. Fo~-me 

impossível a tinar. 
,Comparando provas, observei que erros gravíssimos, que em poucas inutili

savam examinandos, em muitas outras eram considerados faltas desculpav~d s, que 
não vedavam aos candidatos a chamada á. prova ora l. Cotejando notas, ch eg· uaJ à 
conclusão da que elem entos, que não er am propriamente o imparcial e severo 
julgamento dos trabalhos sujeitos á. sua apreciação, parecia pesar em nas deci-
sões das me·sas. 

Dos exames das lingÜas estranhas, as impressões, que tive, não foram menoa 
dolorosas. Examinei grande numero de provas escniptas das épocas de 1901 a 
1903. Pelos progr a mmas em vigor, essas provas devem constar da traducção, sPm 
auxil io do dicciona rio , de um trecho sorteado dos livros <]ue o decreto n. 4. 227, 
de 23 rle Xovembro de 1901 m encionou n as instrucções, que com e lle baixaram. 
Bssas obras são, para o francez, La Fontaine, Fables; Chateaubriand, Génie c/1t 
Clwistianisme; Théát1'e Classiq,,e,· Flaubert, Salambô; Kuhner , Se lecta F1·anceza. 
Para o inglez H errig, B•·itish Anth01·s; Longfellow, Ob1·as jJO et-icas,· Lingarcl. 
Jhsto,·y of England. Para o allemão, H. Gabriel und Supprian, D entch es L esebnch ; 
Gcethe, 1'asso ; e Schiller Wilhelm T cll. 

Antes de tudo, é preciso sa.lientar que o es tudo do allemão a tê hoje não tem 
sido tomado ao sério entre nós . Por esse motivo, poucos alumnos comparecem aus 
respectivos examés ; e dalú, a benevolencia explica da para com os q ue querem 
sobre essa materia mostrar as suas habilitações. 

Nas mesas de inglez, especialmente n a que funccionou na ultima época de 
1~03, observei uma certa severidade n as commlssões julgadoras, se severida·de se 
pócle ch amar uma exligencia r elativa em comparação a escandalosa indulgencia, 
notada na maior parte dos examinadores de outras disciplinas. 

O mesmo não poclE:ré i dizer quanto aos xames ele francez, apezar de ser o 
idioma em nosso paiz mais cultivado depois do vernaculo, uma vez que, pela 
tradição r ecebida elo Imperio, ainda reputamos a l~rança o grande centrei da 
oivil isação do mundo moderno, consumindo, em grande escala, as producções de 
u~L litteratura, e, o que é mais, procura ndo i.llus trar-nos r!uasi sempre em sciencias 

atr,avéz elas suas traducções de obras de autor es ele outros pa izes, como a A.ll e
manha e a lnglatena. 

Apezar disso, as provas escriptas dessa lingua demonstr·am, á. primeira vista, 
o descalabro, a que o seu estudo está. r eduzido na actualidade n es ta Capital. Como 
se viu aoima, taes provas cifram-se hoje á. tnuhwçclo de um treclro de vinte linhas, 
so1·teaclo ele um dos livros adap ta dos . E s te trecho, todavia, n em ao menos e 
cl ictc,llo, como a ntigam ente se clava, a os examinandos. E, apezar à e ser v edado a 
es tes o manejo dos dicciona r•ios, a praxe estabelecida é fornecerem os examrna
.dores os termos, nu e lh es faltam. 

D eante el e taes faci ~ idades a bertas a os candidatos, era natura l que apresen-
1:asscm trabalhos regulares, tanto mais C)uanto os trechos esco lhidos, em gera.]. 
pelas m esas são ela mais simples interpr etação . 

Infelizm ente, porém, tal é a incapacidade, m regra, dos estudantes sujeitos 
a exam e, que as provas escriptas da quasi unanimidade dos que são approva
dos se tornam o mais vergonhoso flagrante clelicto da sua ignorancta e falta 
de preparo. 

Não desejo nem posso fazer n este r elatorio uma anU1ologia dos disparates 
e erros g rosseir·os e tinacreditave is, que apreciei em grande num ero de provas 
escriptas, cujos autores~ não obstante, receberan1 approvações, algumas rr1esrr.o 
elevadas, dos seus juizes . Mas, para se avaliar o criterio e a probidade protrs
sional, com <JU e se costumam haver certas mesas, ·Citarei um exemplo. 

Na r>nimeira época de 1903, um alumno, que presto·u exame de francez e foi 
approvado, traduzindo um trecho sobre Bossne t Onulo•·, asstim o passava. para o 
por·tuguez: "Elle se prolonga, e ll e se ato/a n as tri s tezas lincriveis, inconced·ive is-
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clolo•·es ... " Não se limitava assim esse candidato a inventar o verbo-afola•·, e 
achava que o melhor segnlfica'Clo de clo1tleun' era do/ores... E ia por ahi adeante 
maraYilhando os seus pacientes julgadores com outras descobertas do seu ima
ginoso engenho. 

Se isso observei em relação ao francez, é faoil conceber-se o que apur~i nas 
provas escriptas de latim, r eduzidas tambem á traducção de um trecho de quinze 
linhas, dado nas mesmas condições, que nos exames das línguas vivas. A leitura 
dessas traducções quasi sempre não dá idéa do assumpto de que se trata: nada 
se comprehende naquelle amontoado de vocabulos, em que não se expressa um 
pensamento. nem pensamentos se encadeiam. Os examinandos, na sua mas~a 

geral, mostram o mais completo desconhecimento das dec:unações e a mais 
crassa ignorancia dos principlos fundamentaes da construcção. 

Passa;:do á analyse das provas de mathematlca elementar, é com satisfação 
que registro a correcção com que se portaram as mesas examinadoras de arl
thmetica e algebra na poca extraordinaria de 1903, o que não se de u infeliz
mente em uma das que biveram lugar em 1902, pela condescendencia indescul
pavel de certos julgadores em nada conscienciosos. E' lambem pa ra lastimar a 
benignidade da mesa de geom.atria nos exames r ecem-findos, maximé pela facili
dade extrema das questões dadas a r esolYer ás diversas turmas de examinapdos . 

Quanto ás provas escriptas de physica e chimica e histonia natural, demon
stram patentemente o pouco caso, que ainda Re liga entre nós a o estudo de tão 
importantissimas sciencias. Niio existindo nesta capital, corno na maior parte 
dos Estados, o ensino pnimario perfeitamente cons tituido nem dh·ulgado sob os 
mo.ld es intelligentes, que aconselha a p clagogia moderna, de maneira a preparar 
o desenvolvimento gradativo elo espirito da criança com um certo numero de 
conhecimentos concretos, o resultado é que a grande maioria dos estudantes, 
subordinando-se, nos estudos secundarias, ao systema dos e xames parcellado , 
chega ás portas das Faculdades na ignora ncia quasi absoluta dos phenornenos 
mais simples do mundo cosmic!) e biologico. E, sendo os exames de physica e 
chimica e historla natural os ultimos, que geralmente têm de prestar os candida
tos á matricula nos cursos superiores, fiam-se na magnandmidade co tumdra das 
n1esas, que, ás mais das vezes, cedem, na hora do julgamento das pro\--a.sl> ~ con
s ideração de que, praticando embora actos de justiça. concorrem para que m ·tos 
a lumnos percam um anno de estudos nas Faculdades . 

Felizmente, poré.m, nesta derradeira época ele 1903, houve da parte dos e:t::ll
minadores ele historia n atural uma r eacçào salutar contra es.a 
conctilistâra fOros de lei; e bastou que empregassem um pouco de rignr para 
fossem inhabdlitados muitos candidatos, que, pela sua escassez de preparo, _ 
haviam inscripto nessa materia pela convicção em que estaYam de que o 
dos seus juizes não se afastaria da tradição que encontraram. Em co ~= 
os resultados dos exames de physica e chirnica muito deL" aram a d .:: _· -. 
bem que fossem me nos favoraveis do CJUe os da prJmeira época de 1. 03 qu:s • 
se deram approvações verdadeiramente escandalosas. 

Essas provas escriptas de physica e chimjca e de hi - oria • tnr:J.' ""-~"' ..-:s.
das ele 1901 a 1903, ainda nos proporcionaram margem a curio.:: 
já de ixei salientado, os exames dessas discipl!inas são, em regra, 
presta m os aspirantes á matricula nos cursos supe1·iores: 
ponto culminante da sua instrucção secundaria. 

Pois bem: destacando bastantes provas de estudante que Yer·~, 
livros de actas de exames estarem nessas condições. apurám e 
não fize•·ain uma dissertação digna de ser lida, o CJUe pro,·a 
que cultivaram o vernaculo. Ainda mais, raros foram os que "'"' . • • • 
tidamente na orthographia dos nomes technicos. Em uma .l.lYTa. 
lou estudo seguro ela materia, descobrindo-se a cada pas;;o. 
a supprir o trabalho consciencioso da intelligencia . 
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o inquerito, finalmente, que fizemos nas provas escriptas de geographia e de 
historla geral e do Brasil não destoou lambem das tristes conclusões a que che
garamos ~obre os exames das outras materias do curEo de preparatorios. 

Pelas instrucções adoptadas, essas provas deverão "constar de uma exposi
ção sÓbre o ponto sorteado e de respostas concisas a quatro· perguntas feitas com 
clareza sobre o mesmo assumpto. " 

Começámos por venificar, em grande numero de trabalhos julgados com boas 
notas pelas mesas exam inadoras, se essas disposições foram cumpridas á risca, e 
tivemos o desgosto de observar que as taes exposições exigidas não Jlassavam, em 
gera•, rle- dez a qu inze linhas, ou, no maximo, de uma pagina d1> papel almasso, nada 
adiantando muitas vezes os alumnos ao enunciado do ponto ou pouco dizendo sobre 
a these proposta, em uma linguagem detestavel pela fórma e pelo fundo. 

Nas duas épocas de 1903, to'davia, houve approv!Lções a granel, nestas mate
nias. Entre os approvados em geographia figurou um, para não citar muitos exem
plos semelhantes, que, deixando de resrondP.r a dous quesitos dos quatro propoE
to!!, e Prradamente replicando aos outros, escreveu entre muitas barbaridades, 
que "a Europa se dividia politicamente em 41 rios."! 

As provas de historia geral e do Brasil estão eivadas de id nticas monstruo
sidades, o que não impediu fossem approvaelos os candidatos. que assim flagran
t~:mente stereotypavam a sua crassa ignorancia elos acontecimento mais co
nhecidos e commentados nos proprios livros das escolas primarias. 

Occupanclo-se dos principaes her·óes ela Incon!ic~encin, declarou t~m dos candi
datos, cuja prova foi considerada boa pelos seus julgadores, que "as primeiras 
idéas da nossa inclependencia nasceram de alguns academicos br·asileiros da ni
verslclacle ele :Montpell ier em Pariz . " Accrescentou qu<: '"l'iradentes veiu ao 
Rio de Janeiro comprar armamento e fazer CO'Tl que o mesmo adherdsse á con
juração. ·• El terminou affirmando que. "para fu:;ir á prisão, occultára-se o proto
martyr no edificio da Associação dos Empregados no ommercio, á rua Gonçalves 
Dias, sendo clescoberto por Francisco Sllverio dos ~ eis, que communicou a desco
berta ao Governador e á Rruinha." 

Outro, não menos afoito, c approvado tam!Jem deant elos conhecimentos 
que revelou da historia palda, r espondendo a um dos quesitos que lhe foram da· 
dos, disse que ·•quem decretou a lei do ventre livre foi o venerando Josê Bonifacio 
de Andrada e Silva. em 13 de Maio." E, se não fosse fastidioso, poderia cdtar 
outras gemmas de igual quilate. 

Diante elos factos que acabo de enumerar, todos de facii verificação e suffi
cientes phra demonstrar a necessidade imperiosa de tomar o Governo as mais 
sénias provi-dencias afim de salvar a insb·ucção secundaria do descalabro, a que 
se acha reduZJida, poder·ia dar por finda esta parte ela delicada missão, que me 
foi confiada. 

No curso. entr tanto, da synclicancia, a que tive ele proceder no archivo, 
concernente aos xames de preparatorios, deparei com outras irregularidades, rle 
que niio foram propriamente responsaveis as commdssões examinadoras e que julgo 
do meu dever não occultar. . 

Foi assim que, na primeira época ele 1902, compareceram aos exames es-
cr!ptos de physica e chimica, realizados a 22 de Fevereiro, entre outros inscri
ptos. quatro candidatos que, logo depois de encetadas as provas e en unciado o 
ponto. rcl!iraram-se da sala, deixando a declaração escripta de que assim o faziam 
por incommodo de saude. Por disposição expressa ela lei, tinham perdido esses 
alumnos o direito ao exame, só podendo repetil-o na época seguinte. E. na acta 
dos trabalhos daquella data, deixaram os examinadores consignado o facto . 

Dias depois, porém, requeriam os mesmos candidatos nova chamada; e, ape
zar da informação, em contrario. ela secretaria do Externato do Gymnasio Na
cional e do indeferimento lançado em uma das petições, despacho este mais 
tarde emendado, logravam entrar de novo em exame, sendo approvados. 
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Outro facto de não menos gravidade live ensejo de verificar ainda. Alguns 
candidatos. reprovados tambem nas mesmas materlas, reclamavam ao poder su
perior a annullaçiio desse julgamento; e, conseguida esta, tinham a ventura de 
se vêr habilitados, semailas depotis, sem g1·ande escandalo dos juizes, que os ti
nham considerados tão mal preparados no primeiro exame. Os documentos, to
davia, por elles deixados em ambas as provas, em nada os honram nem os pode
riam ter r ecommenclado á reparação, que tiveram a fortuna de r eceber mais 
tarde. Tudo is•o, portanto, está indicando aos altos poderes do Estado qual o 
caminho que urge s guir. 

E' verdade que, sob o ponto el e vista estatistJic<>, sobre o qual se tem mode
lado todo este relatorio, os resullados dos ~xames da ultima época extraordina
r"ia de 1903 foram mais promissores do que os dos annos preteri tos. Assim é 
que, na primeiJ·a época de 1902, sobre 3. 54 candlidatos inscriptos, houve 67,62 • j• 
de approvações. ~a segunda elo mesmo anno em 432 alumnos, 66, •j•. ~a pri
meira de 1903, 68,95 •i• em 3. 090 õnscripções. 

Finalmente, nos ultimas xames, as approvações baixaram a 62,31 •j• em 
1. 648 t>studantes, que compareceram ás provas; e mais a nimadores poderiam ser 
sido estes algarismos, se, em algumas commissões julgadoras, a condescendencia 
de certos examinadores não se tornasse merecedora dos mais severos reparos. 

E com effelto, comparando-se a somma dos julgamentos das duas mesas, m 
que se tiveram de desdobrar os exames dP portuguez e francez, observa-se logo 
a desproporção dos julgamentos de umas e de outras! Na primeira mesa de por
tuguez de1·am...se 62 approvações contra 27 reprovações, emq uanto na segunda, 
ruquellas foram 72 contra 85. Na pnimeira de francez, houve 95 approvados e 14 
reprovados, quando na segunda, estes subiram a 52 e aquelles não passaram 
de 39. 

Contra estes dados, é certo, poder-se-hia a1·gume:ntar, lembrando que, por 
um acaso, talvez acontecesse que, perante as commissões, que mais approvaram, 
maior numero de candidatos preparados se apresentasse; mas a analyse das p•·o
vas escriptas contestaria tal affirmação, mostrando que a differença notada t ria 
por unica base a benignidade de uns sobre outros juizes no lançamento das notas. 

Seja, porém, como fõr, a triste realidade é que, de anno. a anno, a experiencla 
tem demonstrado que o regimen dos exames parcellados, tal qual o comprehen
demos e vamos executando, só tem servido para aggravar a decadencia mental, 
que nos está atrophianclo e que já nlnguem ousa contestar, porque passou das 
cogitações abstractas dos espír itos superiores para a logica dos [actos, que fal
Iam. de perto a t.odas as consciencias. 

II 

;\fEDIDAS PROVISORIAS 

Feita a longa e detalhada exposição, em que me coube demonstrar o estado 
presente da Jnstrucção secundaria nesta Capital, sob o regimen dos exames par
cellados, só me r esta lembrar as medidas que as circumstancias stão impondo, 
mas que não podem ch,;xar de ter um caracter provisorio, uma vez que, dentro dG 
um anno, deve afinal, por força de lei, operar-se a Implantação definitiva em 
toda a Republica do ensino integral pela prova de madureza. 

E' verdade que, se sete annos se levou, depois de proclamadas as Jnstitul
ções vigentes, a esperar pela execução de tão palpitante reforma, sete annos tam
bem se têm passado em successiv'amente adiai-a, buscando a cada 1>asso dar-lhe 
um golpe de morte e estrangulai-a antes de faze r mesmo sentir os seus effeitos 
praticas. 

Tudo, porém, parece annunciar que ora s approxima o momento de se In
tentar a experi encia do systema, cujas grandes vantagens a pedagogia moderna 
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já proclamara incontestaveis, systema que se tornára a aspiração dos espiritos 
cultos nos ultimas dias do Imper io, que, sahindo dos programmas dos gabinetes 
e das cogitações dos estadistas, m erecera ser traduzido em um plano de reforma, 
subscripto por um ministro da altura de F erreira Vianna, e que, em boa hora, o 
Governo Provisonio consagrou por fim em lei da Republica. 

Desde que, todavia, no correr des te anno. ainda se tem ele proceder á abertu
ra de mesas de exames de preparatorios nesta Capital e nos Estados, ouso alvi
trar as providencias, que se me afiguraram r emediar, em· grande parte, os males 
e abusos, que foram denunciados ao Governo e que tive o desgosto de vêr cón
firmados no inquerito, de que fui incumblido. 

Em nada procurando alterar dos programmas existentes, aproveitando mes
mo das instrucções em vigor todos os dispo itivos, que têm dado bons r esul tados 
na pratica, organizei o plano de Tegulamento, que. se achará em annexo a este 
relato rio. 

Se, na elaboração deste trabalho, timbr ti em consolidar o mais possível todo 
0 elemento historico das diversas phases por que ha passado a instrucção secun
daria em ambos os regimens, quanto aos exames parcellados, nada mais sim
ples do que por elle apreciar as medidas que, quando adaptadas, m elhores effei
Los produziram, elevando o nível do ensino, por vezes baixado á mais torpe de
gradação, e abolnndo a industria dos certificados, largamente explorada por cer
tos membros, sem escrupulo, do magisterio publico e particular. 

Procurei assim acautelar ao mesmo tempo a responsabilidade do Governo, 
urgido pela situação melindrosa em que o collocou a lei de 1 ele Outubro de 1900 
e a moralidade no processo e julgamento dos exames, prestes a se effectuarem. 
no mez ele Marro proximo. 

Pelas instrucçõe em vigor, investnndo-se embora o superintendente dos exa
mes preparatorios da delicada missão el e nom ear as mesas julgadoras, não se 
lhe dã, comtu do, a plena liberdade de agir na scolha e selecção das individuali
dades que deverão campo l-as; institue-JSe uma classe privilegiada de exam•inado
res; e deb<:am-se es tes por demais expos1os á influencia desses elementos dissol
ventes e estranhos, que tanto têm prejudticado os nossos costumes cívicos - a 
patronagem e o empenho. 

Para o Governo poder exigir do agente de sua immediata confiiança, incum
bido de dirigir e fiscalizar os tt·abalhos elas commissões julgadoras, toda a vigilan
cia e severidade no desempenho de suas arcluas funcções, é pt--eciEo não lhe forne
cer o pretexto ele se dsculpar com a lei, que lhe vedou excluir, dentre os juizes 
nomeados, alguns que, por tradição e habitas adquiridos, se hão .tornado incom
patíveis para impm·cial e dignamente decidir das habilitações dos candidatos, que 
têm de examinar. 

No dnquerito mesmo, a ctue procedi nas provas escriptas destes tres ultimas 
annos, observei, com magua, que precisamente era essa casta de examinadm·es 
~wtos a que mais condescendente, em geral, se mostrára na munificenc'ia de ap
provações, é quecida inteiramente das graves r esponsabilidades, que llte ca.biam 
no selo do magisterio officrial. 

Accresce que, sabido, de antemão e com grande antecedencia, quaes slío os 
membros provaveis das commissões <le exame, larga margem fica aberta .aos can
didatos· para se garantirem, o mais possível, de qualquer surpreza, que lhes possa 
advir nas provas por que terão de passar, usando de recut·sos por demais conh e
cidos para que mereça.m ser aqui mais uma vez divulgados. A experiencia estã farta 
de demonstrat·, ha mais de trinta annos em o nosso paiz, que não ha lei quP. vede 
exercer o professorado particular a quem o quér fazer clandestinamente, fiado 
em uma mal entendida vitaliciedade e na habitual cegueira dos seus supPriores 
hierarchdcos. 

Dada, porém, ao superintendente dos exames a faculdade excl usiva da esco
Ula de pessoal idoneo para a organização das mesas julgadoras, funccionario 
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demissível acL n1<tum e, por conseguinte, na dependencia directa do Governo, sem 
duvida se compenetrat'lá mais ser iamente das responsabilidades, que lhe cab~m. 

certo de que poderá ser puruido a cada instante ou arredado do seu posto, uma 
vez nue não cor responder á confiança em si depositada. 

No projecto ainda para as novas instrucções dos exames proxlmos a se rea
lizarem, amploiei as attribuições do superintendente, dando-lhe meios mais prom
ptos e efficazes de acção junto ás commissões julgadoras, inten1indo de perto nas 
princip~ces phases das provas, acompanhando 1Ja?"i 7Jassu os incidentes todos do 
respectivo processo. 

Procurei tambem resguardar, o mais que põde, a imparciat.uade e rectidão 
dos examinadores, garantindo-lhes a majs ampla tranqui11idade de conscien
cia, pondo-os a salvo de quaesquer influencias estranhas sobre a sua serenidade 
augusta de juizes. 

Para isso adaptei o alvitre, que tão excellentes resultados produziu quando 
posto em pratica pelo Conselheiro Paulino de Souza nas instt·ucções que baixou 
em 1 68, e que só foi abandonado malis tarde, quando os exames de preparatorios 
desceram ao seu per iodo de maior degradação. 

·Segundo esse processo, separei as proYas escriptas elas oraes, sendo aquellas 
realizadas por turmas de 30 candidatos e sob a mais severa fisca••zação, que pre
cisamente estabeleci nos seus menores detalhes. A lista elos pontos será diaria
mente organizada pelo representante do Governo, cabendo ás mesas a direcção 
do sort€oo. E, feito este, cada examinando rece!Jerá duas folhas de papel para 
elaborar a s ua prova, ambas rubricadas pelo superintendente e o presidente da 
com missão julgador a. 

Na l!)r>meira pagina ele uma dessas folhas, o candidato lançará apenas o 
enunciado do ponto que lhe cahiu por sort . assim como o seu nome por extenso. 
filiação, idade e naturalidade. X a outra fará a sua dissertação, que datará, mas 
não assignaPá, capeanclo-a com a pnimeira, ao entregar a prova concluída ao pre
sidente da mesa. 

Terminados os trabalhos do dia. serão r emettidos todos os documentos ao 
superintendente, que Jlicará em seu poder com as capas em que os examinandos 
houverem lançado as suas assignaturas, e remetterá ás mesas em dia aprazado. 
as provas escriptas, depois de Yerificar se em alguma dellas os candidato in
fringiram as normas estabelecidas, assignando-as ou marcando-a com qualquer 
signal, o que importará na perda do exame. 

Deante destas providencias, são só procederão os examinadore com a ma
xima tranquillidade ele animo e imparcialidade, pois. no fim de conta . só terão 
de julgar theses, cuja procedencia ignoram, como se livrarão de importunaçõEs e 
pedidos, a que muitas vezes não poder ão deixar de attender, tal a origem de 
onde partirem. 

Quanto ás provas oraes, não são menos importantes as medidas que _u.,n-giro. 
assim como muitas outras providencia·s complementares que. tenho fé. urna yez 
adaptadas demonstrarão que, sob este r egimen condemnado mesmo do exarn s 
parcellados, os j ulgamentos podem approximar-se muito da verdade. tendo por 
uruico estalão a capacidade e o preparo dos aspirantes aos cur sos superiores da 
Republica. 

III 

CONCLUSÃO 

Expostas, Sr. Min istro, como acabo ele fazer·, todas as ob.ernlções que m 
inspi ra r am as delicadas pesquizfl.s, que tive ele emJ !·ehender para a conf çii 
deste relatorio, indicados os remedios qu se me afiguraram capazes d~ s.t -?-

n uar a cr ise agu da uue affecta neste momento o ensino secundaria da nos~, Pa-
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tnia, reflexo sem duvida de uma outra crise ainda maior, que falia de perto á 
nossa propria organização social, posso dar por fi nda a honrosa commissão de 
que fui incumbido . 

Antes, porém, que se m e penmitta fazer votos para que a l)assagem de V. Ex. 
pela alta gestão dos n egocios publicos assigna!e uma éra fecunda para o flore
scimento espiritual do Brasil. 

Para isso, certo não faltam talentos, energua e competencia a quem se póde 
orgulhar de ser uma das glo1lias do magisterio superior da Hepublica, m estr e de 
uma geração inteira de moços, muitos dos quaes ah i estão nob.ilitando as mais 
elevadas posições sociaes . 

E, com effeito, é convicção geral que não é possível permanecer por mulito 
mais tempo a instrucção nacional no estado miserando a <J ue se acha condemna
da atravéz da indiffer ença elos governos, que se vão succedendo na suprema di
recção do paiz. E' preciso acompanhar de perto o que vae pelos i'nstitutos, quer 
officiaes, quer particulares, ele educação úntellectual, para se .poder apreCiar q ua n
to temos decahido e retrogradailo . A triste verdade ê que as crianças sahem da 
escola primaria abominando as lettras Nos cprsos secun darios, só pensam os 
estudanles em acabar depr essa os mal alinhavados l>r eparatorios que lhes rubrem 
as portas para as carrei ras liberaes. Nas faculdad es superiores, finalmente, de 
Rnno a anno, se vão tornando os diplomas acaderruicos os t1·ophéos baratos da 
incapacidade laureada. :Não pó de haver synthese mais dolorosa n em mais 
verdadeira ... 

A reforma da instrucção publica se im!)õ~ assim hoj e, mais elo que nunca, entre 
nós, como a mais instante, a mais in>tcliavel das n ecessidades naCJionaes. Não 
uma reforma fraccionacla, parcial e manca, visando apenas a execuçã o fiel e de
finitiva da proYa de madureza nara os estudos ii!lermediarios e instituindo o re
gimen univer~'itario, como a grande cupola elo nosso progresso scientifico; n1a·s 
uma transformação radical de todos os no sos apparelhos de ensino, constltt.linclo
os em um organismo harmonico e vivaz, em que todas as funcções se exerci tem 
vigorosamente sob o fecundo influxo de um mesmo centro de acção, desenvo lven
do todos os prodig·iosos dotes naturaes ela intellectualidade brasileira. 

Votos !lemelhantes já fazia . EuzEBIO DEl QuEIROZ em di as não m enos tristes 
de 1854. 

E' que elie tlnha fé na sup~riorid aele mental, innata ao nosso povo ; e, já 
que em o meu espírito a mesma convicção se nutre, bem posso concluir com tão 
notavel estadista que, realizada que seja uma reforma radical e sabia elo nosso 
ensino publico, "a acção civdHzaclora da época, etn <!Ue vivemos. farâ o resto, 
porquanlo o desenvolvimento das nossas instituições e o J?rogresso materi a l, em 
que brilhanlemente vae caminhando o Brasil. não poderão consenti r que, quando 
tudo é movimento na sociedade, só fique estaciona ria e sem vüda a ins trucção 

primeira garantia do perfeiçoamento e ela dignidade do h om em." ! 
Hio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1904. 

DUNSHEE Dll ABRANCHES. 

INSTRUC('õES 

PARA 

OS EXAl\IES DE PHEPAHATOHIOS 

Art . 1° Haverá exames parcellados de preparatorios na Capital F'eeleral, e 
em todos os Estados, a juizo elos respecbivos governos, por cuj u. conta correrão 
as despezas. 

Art. 2° Esses exames serão prestados : 
a) Capital Federal : no dificio do Externato do Gymnasio Nacional; 
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b) Estados: 
I, em todas as capitaes; 
li, nas outras cid!l!des onde houver instituto de ensino suptrior federal, O~< 

secundario ou superior dos Estados. 

CO?I'lMISSõES FISCAES 

Art. 3• Os exames serão dirig1ldos P fiscalizados na Capital F ederal pelo 
director do Externato do Gymnasio ::\aciona!; nos Estados por commlssarios 
flscaes, recahindo a nomeação, ele preferencia, em cl:!legados do governo junto li. 

institutos officiaes equiparados. 
Compete áquell e director e aos referidos comrrrlssarios, alérr. das attribuições 

mencionadas nos arts. 7•, H, 61 e 69: 
I. Nomear um adjunto qu2 os auxiliará na superintendencta dos exames e 

no cumprimento das presentes instrucções; 
II. Decidir todas a duvidas ou questões de ordem que se orf.,reçam por oc

casião dos exames, supprindo provisoriamente qualquer omissão relatJiva ao pro
cesso e escripturação, fórma de julgamento, etc. ; 

III. Suspender ou adiar os exan,es ex-of!tui<- ou a requisiçãe- elo presidente da 
mesa, quando as circumstancias o exigirem; 

IV. Tomar parte na arguiçào e julgamento, se julgar conve111iente; 
V . Annullar o julgamento elas !lrovas, com recurso necessario para o gover

'BO, ao q_ual serão remettidos incontinenti os documentos justificativos do acto ; 
VI. R emetter, findos os exames, um relatorio de todas as occurrencias, acom

)Janhado de um quadro estatistico do mo\·imento de inscripções e exames, e de 
uma nomnnata dos approvados e r eprovados : 

VII. T er em guarcla as lJJ·ovas escriptas no archivo do estabelecimento onde 
se effectuaram os exames. e fazer publica, na folha official do lugar, a nominata 
exigida pelo numero antecedente e de que r emetterá um exemplar á Secre taria do 
inter ior; 

VIII. Informar e encaminhar ao Ministerio do Interior as petições ou recla
mações de estudamtes, sem o que não serão estas processadas ela respectiva Secre
taria. 

ÊPOCA DE EXAMES 

Art. 4° Só haverá uma época de e.'<ames. 
Art. 5• Os e.'<ames começarão a 1 de Março, tanto na Capital Federal, como 

nos Estados . 
IX CRIP('.'i.O 

Art. ,6° A 15 de Fevere iro, na Capital Federal e nos demais Estados deverá 
ser aberta e annunciada a inscripção. 

Art. 7° Ao clirector elo Externato do Gymnasiu Nacional, na Capital Federal, 
e aos commissarios fiscaes do Governo, nos Estados, serão dirig([dos e apresenta
dos os req uerimentos de inscripção. 

Art. 8• Os requerimento~ Se!'ãú feito~ pelos proJJriO~ candidatos, que o'S 
acompanharão de attestado de identidade de pessoa, passado pelos pais ou tuto
r es, ou por pessoa conhecida que confirm e as a! legações pessoaes dos requerentes. 

iPoderá tambem passar este attestado o éLirector do estabeleeimento onde os 
requerentes hoU\·erem estudado. 

Art. 9° Os candidatos deverão declarar nos requerimentos . o curso superior 
o u especial em que pretender em matricular-se. 

!Art. 10. Pela mscripção em cada ma teria, será paga a taxa de 5$500 em 
estampilhas. 
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Art. 11. Encerrada a inscripção, sob nenhum pretexto será quem quer que 

seja admitUdo a ella. 
Art . 12. A relação geral dos candidatos será publicada na folha official, clis

criminadamente, pelos cursos a que elles se destinarem, conforme as declarações 
constantes dos requerimentos; sendo cada relação par cial subdividida por m ate
rias e as destas subdivisões numeradas pe la ordem de inscripção. 

An. 13. E' proh!ibido, sob pena de nullidade do~ exames, a insc.-ipção. na 
mesma época, em mais de um Estado ou cidade. 

COMM.LS·SõES EXAMINADORAS 

A!·t. H. As com missões examinadoras serão organ1zadas na Capital Federal 
pelo director do Externato do Gymnasie ::\acionai 

§ 1.o i\os Estados. as co1nrnissões serão organ17.ada5 petoe con1i55ario ~ fis
caes do Governo. 

§ 2.o As commlssões examinadoras s• comporão de tres membros, dos quaes 
um será o presidente. 

Art. 15. Não poderá tazer parte das commissõe~ qu.,m dirigir collegio parti
cular ou leccionar particularmente a ma teria sobre que v~rsar o exam e. 

Art. 16. Para cada disciplina serà organizada uma s6 commissão. s~ o nu
mero de candidatos inscrüptos na mesma disciplina não exceder de 200. 

Art. 17. No dia anterior ao do começo dos exame~ será publicada na folha 
official do I ugar a relação nominal das com missões examinadoras. 

Art. 18. Cada um dos membros da com missão examinadora e o adjunto do 
director perceberão, por dia de serviço effectüvo, a quantia de 20$000 na Capital 

· Federal e 10$000 nos Estados. 
Art. 19. Flaverá as seguintes mesas exan1inadoras: 13 , portuguez; 2:a, fran

cez; aa, inglez; ·41l, allemão; 53 , latim; 63 , arithmetica e alg bra; geometria 
e trigonometria; R•, geographia e chorographia do Brasil; 93 , historia undveJ~sal, 

especialmente do Bra·sil; 10•, physica e chimica; 11•, historia natural . 

PROGRAl\1l\1A DOS EXAMES 

i>rt. 20. As ma terias exigidas para a me.tJ,icula nos diversos cu r sos supe
riores e especiaes, são as seguintes: 

I. Curso de sciencias medicas e cirurgicas. 
Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, l}eographia geral e Choro

graphia do Brasil, rllistoria Universal, especialmente do Brasil, Arilmmetica, Alge
bra até equações do 1° grão elementar inclusive, Geometria e Trigonometria re
ctl!inea, Physica e Chimica e Historia Natural. 

II . Curso de sciencias jurWicas e sociaes. 
1Portuguez, Francez, Ing!ez ou Allemão, Latim, Arithmetica, Geometria, Geo

graplúa, Chorographia do Brasil, llistoria Universal, especialmente do Brasil, 
Elementos de Physica e Chimica e Elementos de Ristoria );aturai. 

III. Curso da Escola Polytechnica: 
Portuguez, Francez, lngl~z ou Allemão, Geogra.rJhia, ChorogTaphia elo Brasil, 

HIÍstoria UniYersa!, especialm~nte elo Brasil, Flhysica e Ohimlca e Historia 
Natural. 

IV. Curso da Escola de Miinas: 
Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Geographia, Chorographia do E1·asil, 

Hisloria UniYersal, especialmente do B r asil, Physica e Chimica e Historia Na
tural. 

V . Curso de Pharmacia : 
Portuguez, Francez, Arithmetica e A!gebra até eq uações de 1" gáo, Geome

tria plana, Elementos de Physica e Cb'mica e El ementos de Histol'ia X atura!. 
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VI. Cur so de Odontologia: 
Portuguez, F r ancez ou Inglez ou Allemão, Arithmetica até proporções inclu

sive, G-eometria plana, Elementos de Physica e Chimica. 
VII. Curso de Obstetrícia: 
Portuguez, Francez ou Inglez ou Allemão, Aritbmetica, até proporções in

clusive. 
VIII. Curso de Bellas Artes: 
Portuguez, Arithmetica, Elementos de Geographia e Hisloria, Algebra, Geo

metria e Trigonometria, Elementos de Physica e Chimica. 

Art. 21. Para os exames de linguas, serão adoptados os seguintes livros: 
l'o?·tuguez - Camões, Luzictdas; Alexandre H erculano, Len<las e N a?TCttiva&; 

Garrett, Gamões; José de Alencar, l?·acema; Machado de Assis, Tfcwias I:Iisto?·icts. 
F1·ancez - La Fontaine, Fctbles; Chateaubriand, Génie cl?t Glwistia?t-isme; 

'l'hecttTe Classique; Flaubert, Sctlambô; Kulmer, Selecta F>·anceza. 
Inglez - H errig, B?·itish Attll!o>·s; Longfellow, Ob>·as poeticas; Llingard, 

EiistoTy o f Elnglancl; Dr. Guilherme Rabello, Selecta l nglezct. 
Allemão - H. Gabriel 1md Supprian, Det!lches Lesebuch; Goethe, T~tsso; 

Schiller, Wilhel.?n Tell. 
Na prova escripta de Fntncez, Inglez e Allemão, além dos indicados, o livro 

- AutoTes contempo?·aneos, de Joãc; Thibeiro . 
Latim - Cresar, De bello gallico; Cicero, O>·ettiones; Tito Livio, nes memo?·a

biles; Horacio, Odes .: 'Virgílio, Ene'icla. 
ATt. 22. Os programmas de exames de sciencias serlí c u~ ~eguin\E:s: 

AR;I:THMETICA 

1. Quantidade . Unidade. Numero . 
2. Numeração : systema decimal . 

a. Addição de nu meros inteiros e decimaes . 
4. Sutracc;ão de numero. inteiros e decimaes . 
5. Multiplicação de llllmeros inteiros e decin•aecl. 
6. Divisão de nu meros inteliros e decimaes. 
7 . Potencia dos numeres inteiros e decimaes em ger&.l e particularmente do 

:::'o e ao er'áo. 
8 .. Raiz dos nu meros inteiros e decimaes em geral e particularemnte do 2° 

e ~o !!'rão . 
9° Estudo das operações supra, guardando a m esma ordem sobre as fro.-

cções ordinarias e numeras mixtos. 
10. ;:.Jumeros primos e theo nia da d ivisibilidade. 
11. ]\l[aximo commum divisor e menor multiplo commum. 
12. Reducç:ão das fracc;ões ordinarjas ao mesmo denominador e simplificac;ão. 

13 . F1'acções decimaes periodicas. 
14 . Noções sobre fracções continuas. 
J 5. Metrolog ia; systema de 11esos e medidas. Numeros complexos e m etnlcos 

decimaes. 
16. Equidifferenças . 
17. Proporções geometr iêas. 
18. RegTa de tres . ,<\.pplicação do methodo de reducção á unidade na solução 

das questões. 
19. R egTa de juros. 
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20. R egras das partes proporcionaes e sua immediata applicação. 
21. Progressões por differença. 
22. Progressões por quociente. 
23. Logarithmos. Uso das taboas. 

ALGEBRA 

1. Objecto da Algebra . D efinições prehlminares. 
2. Expressões a lgebricas . 
3. Addição e s ubtr acção algebrica. 
4. Multiplicação a lgebrica . 
5 . Divisão algebrica . 
6. Potencia algeb .. ica em geral, particularmente o quadrado. 

7. Raiz al•gebrica em geral, particularmente a rruiz quadrada. 
8. O-perações sobre fracções a lgellricas . Max imo commum divisor . 
9 . Da funcção e da equação . 

10. Da r eso lução da equação de 1° grão a uma incog nita . P roblemas . 
11. Discussão da equação do 1° grão a uma incognita. 
12. Resolução dos systemas ode equação do 1° grão a duas ou mais incognitas 

Problemas. 
1 3. Discussão dos systemas de equaç;õE:~ do 1 o grão a duas i 11cogruitas. 
14. Desigualdade. 
15. Resolução, composição e discussão d>1 equação do 2° grão, a uma inco-

gn ita . Problemas. 
16. Expr essões imaginarias. 
17. Equações r ed uctivas ao 2• grão . 
18 . .Systemas de duas equações do 2< grão a duas in cognitas. 
19 . An a lyse indeterminada do 1 o grão. 
20 . roções sobre séries . Convergencia das sénies. O numero c. 
21. Desenvolvimento em série, methodos dos co effici entes indeterminados ._ 
22. Equação exponencial. 
23. Theor ia a lgebrica dos logarit hmos . 

24. Juros compostos e annuidades . 

GEOMETRIA 

Geomet?'ia 1>lctna 

1 . D efin ições prelimJnares. Corpo, superfí c ie, linha e ponto geometrico. 
2. Posição das rectas entre si e em relação á circumferencia . 
3. Dos polygonos planos e do cir culo. 
4. Da medida commum das rectas e dos arcos . 
5. Da medida dos angulos. 
6. Das rectas propormonaes en t r e S I e consideradas tambem no Circulo. 

7. Medidas dos lajos dos polygnos, de s uas áreas, da circumferencia e da 
área do circulo. 

Geometria n o es11aço 

8. J;'os ição da recta em r elação a o plan<' ~ dos planos entre s1. 
9. Principaes propriedades do~ angulo• poJy~dro" e Jgualdadé ãos tnedros. 
10 . Geração, divisão, propriedades, igualdade e semelhança dos polyedros e 

medida dos seus volumes. 
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11. Geração, princlpaes propl"ledades e !'letermlnaçãL doa volumes dos tres 
corpos redondos: cylindro, cone· e esphera. 

12 . Das secçõeE contca". 
13. Estudos da ellypse, craçaão e prlnclpaes propriedades. 
H. Estudo da hY:Perbole, traçado 

15 . Estudo da parabola: traçado 
principaes propriedades. Assymplotas. 
e princi-paes pro!'r!ed.ades. 

TRJCONOMETRIA. 

1. Objcclos ela trigonometria, definições preliminares. 
~. Helação entre as linhas lrigonometricas. 
3. Variações das linhas trigonometricas. 
4. Heclucção ao primeiro quadrante. 
5. Formulas do seno da somma e da differença; coseno da somma e da 

differença de dous arcos. 
6. Seu os e cosenos do dobro e ela metade de um arco; tangente do dobro. 
7. Formula para tornar calculaveis por logarithmos certas exprc ões ,.(ge

bricas. 
Constru ção e uso das ta boas trigonometricas. 

9. I rincipio para a resolução dos triang ulos rectangulos. 
10 . Hesolução dos triangulos rectangulos. 
11 . Principies para a r esolução dos triangulos obllquangulos 
12. Hesolução dos lriang·ulos obliquangulos. 
13 . Area elos triangulos. 

O"EOORAPHlA 

1. Geogr,lphia e suas divisões. 
2. Globo terre:>tre: fôrma, posição, clim nsões e movimentos. 
3. Atmosphera, meteoros. 
4. Círculos da esphera terrestre, equador, parallelos, meridian .: e ~ 

polare~. 

5 . Hosa dos ventos. Pontos carcleaes collateraes. 
6. Ul'ienlação pelo nascer elo sol. Bussola. Orientação pela buss 
7. Desigualdad e dos dias e noites. Zonas. Climas. 
S. Latitudes e longitudes. M did•ts ,itinerarias e de superfície. 
~. t'a1·tes liquidas e solidas da tel'ra. Denominação de suas dJ\·ersa.;; ~ = 

lU . BsL:ala. 
J.l. Ca rta geographica, seus elementos. Mappa mundi. 
12. As cinco partes elo mundo. Os continentes. 
1a. Os cinco oceanos e os seus principaes mares. 
14. 1\'lares, correntes oceanicas. 
15. America: posição aStronomica, limites, dimen ões. clim _ e 
16. Paizes da America, seu mares, golphos, e creitos. Uhaô 

isthmos e cabos. 
17. rographia e potamographla da Amerlca. 
18. Bt·.<sil : posição astronomica, limites, dimensões. 

ducções. 
19. Aspecto physico, orographia e potamographla d 
2.0. Europa: posição astronomica, limites, cllmen, s, 
21. Paizes da Europa, seus mares, golphos. estreit ~ 

lsthmos e cabos. 
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22. Orograph ia potamogt·aphia da Europa. 
23. Asia: posição asl ronomica, limites, dimensões, climas e producçf.es. 
24 . Paizes ela A5ia. seus ma r es, go iph os, estr e itos, ilhas, p ninsulas, is thmos 

e cabos. 
26. Ot·ogr aph ia e potanwgraphla da As la . , . 
26 . Afric~t': íJosição" ·astronomica, !iú1i tes, di'men sões, clima e p r oducções. 
27. Paizes da Africa , seus mares, go!phos, estre itos, ilhas, penins ulas, isthmos 

e cabos. 
28. Orogt·aphia e potamographia da A(rica. 
29. Oceania: posições astronomicas, llmites, dimen sões, climas t> producções. 
30 . Tet'l'as <lA. Oceania. seus mares, go lphos, estreitos, Ilhas. peninsulas, 

islhmos e cabos. 
31. Orogt a phia e pota mographi ,, da Oceania. 
32. G ographia polilica. l"ó rmas sociaes. Estados, fô r m as de g-o verno. 
33 . • \oções de ethnogra]Jil!:o. . . Fuu;as humanas, linguas e re!Jgiões . 
3 ·1. :\'oçõ s de geographia conom ica e de eslatis lica polilica e comme r c la l . 

- ~fi . Geographia politica, isto é: si tuação, limites, s uperflci e, população, go-
vemo, r e ligião, lingua, dl\•i ão adminis trati va, pr oducção, commercio, industria, 
1•ias de communicação, cidades importantes, notici a htstorica do Brasil . Carta 
do Brasil. 

36 . Idem id m da Republica Argentina. 
~7. Idem idem do Par aguay e Uruguay. 
3 . Idem Idem do hlle. 
39. 
40 . 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46 
47. 
. ·18 . 
4!7 . 
50. 
51. 
52. 
53. 
~4. 

Idem Idem 
ldrm ide m 
Idem idem 
ldem tdem 
Idem id m 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem id m 
Idem idem 
Idem iden. 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ide m 
Idem idem 

da Boliv!a e do Pera. 
do Equador e Colombia . 
da Venezuela e Guyanas 
das A ntilha e America entrai. 
do i\Iexico. 
dos Estado? Um ci0s do "'orte . 
do Can adll. 
de Portuga l . 
da H espanha . 
da França . 
da Allemanlta. 
da Ingla terra . 
da !ta lia. 
da Austria-Hungria. 
da Russ!a. 
da Suissa. 

Idem idem 55 . da Suecia :\'oruega. 
Idem idem 56. da Dinamarca. 
Idem idem 57. da Belgica e Holla nda. 

58. Idem ide m da Turquia G Gt·ecia. 
;;9. :\'oções g<~·ae da Romania. e r via, Monter,egro e Bulga r ia 
60. Idem idem aa Per ia . 
61. Id em idem do Indostão. 
62. Idem idem da Indo-China. 
63. Idem idem da h in a. 
6 4 . Idem idem do Japão. 
65. Idem idem do E~pto e Abyssina. 
66 . Idem idem de Marrocos, Orange e Trans waa l . 
67. Íd m idem ·da Confedera_ção Au.stJ:aliana. . 
68 : Descri peões de viagens no pa!z e no estrangei ro. 
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CHOROGRAPHIA Dú BRASIL 

1. 'horogt·aphi;,., ~ituação, sup~rficie, limites, aspecto physico, clima, sa
lubridade, orogntphia, potamographia, noticia historica e governo do Estado do 
Ama;.onas. 

2. Idem idem do Estado do Pará. 
3. idem idem do Estado do Maranhão . 
.J • Idem tdem du Estado do Piauhy. 
5 Idem idem do Estado do Cearít. 
6. Idem idem elo Estado elo Rio Grande do Norte. 
7. Id-em idem do Estado da Parahyba do ""arte. 
8. ldiem idem do Estado de Pemambuco. 
9. Idem id m elo Estado de Alagõas. 

1 O. Idem idem do Estado de Sergipe. 
11. ld m idem do Estado da Bahi>L. 
12. Iuem idem do E ·tado do Espírito anto. 
13. luem idem do Estado elo Rio de Janeiro. 
14 . Idem idem do Districto Federal. 
15. ldem icl m do Estado d S. Paulo. 
1G .Idem idem do Estado do Par anã. 
17. Idem idem elo Estado c1 Santa atharina. 
1 . Idem icl m do Esta!io do Rio Grande do ui. 
1 9 .• 1 clem id m do Estado de finas G raes. 
~o. ldem idem elo Estado ele Goyaz. 
21. Idem idem elo Estado de Ma.tto Grosso. 
22. Costa, portos de primeira orclé m, commercio com o ext rior, importação 

e expot·taçào do Brasil. 
23. osta, panos de segunda ot>Cl m. cabotagem, commercio interestadual. 
24. Vertentes, navegação (lu via I, comm rcio interior, portos fluviaes. 
25. Jõ:structura geologica, mineralogia, flora fauna. 
26. Climatologia e salubridade, acclimação nos diversos Estados. 
27. Agricultura, inclustria e commercio. 
28. Viação: companhias de navegação nacionaes e estrangeiras. 
29. Viação: estradas de ferro, principaes estradas de rodagem. 
3 O. Correios e telegraphos. 
31. l~thnographia e colonização do' Brasil. 
32. Estudo comparativo da população do BPasil com a dos diversos paizes 

e da população dos Estados entre si. 

I. HlSTORIA NIVERSAL 

1. Preliminares sobre a civilização dos povos ori ntaes: Assyrios e Baby
lonios, _JI:gypcios. Aryas da Tndia. Persas, Phenicios e Judeus (cosmogonia) 
mosaica). 

2. G>·eui« - A região e o povo. O culto. Instituições e leis ele Sparta e 
d Athenas. Arte militar dos Gregos. Suas guerras com os Persas e entre si. 

ausas e consequencias dessas guerras. 
3. Período aureo da cultura grega. As artes e em especial a architectura 

a escu lptura. 
4. Idem. As lettras e as sciencias. Em especial a poesia, a histeria, a philo

sophia e a mathematica. 
5. Alexandre e o seu imperio. O hei nismo no Oriente. Alexandria . 
. 6. Romct - A região e os pov013 itallcos. Lendas da Roma primitiva. 
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7. A Repuhlicn. J~voluc;ilo tlpmocrat. a (luta das classes). A rellgio, o cultc1 
u a fa1nilia. 

8. A '"te militar do~ Homanos das guerras punicas em diante. A COihluista 
e sua organizaçd.o. As provincias: os vencidos e os escravos. 

9. As dictadurus popular s. Sylla. esar. A revolução e as gu nas civis. 
Quêda da Republica. 

10. Os doze ezares. Jns tituições imperiues. 
11. O christian ismo. Origens e propagação. Os monges do UI seculo. 
12. idem. O baixo lmperio. Triumpho da lgreja. Ot·gaulzação <la Igreja: os 

concílios. Hereticos e pagãos. 
13. Lettras. Artes. Sei ncia entr e os H.omanos. l!:m e 1 ecial a poesia " ,, 

historia. O dir!'ito e a sua evolução lltê .J ustinillno. 
H. I clatlc méclia - Mlgt·ações e im•asü!'S barbaras. s gern1nnos, osttunes 

prin1itivos u conversão no chri stianismo. 
15. O imperio byzantino no tempo de J us llni ano. 
J 6. O islamismo e sua propngacão. 
17. O Governo dos t·els I arbaros. Ca rlos Magno: n unidade impet·lal e christà 

do Occidente. 
18. r gimeu feudal. sociedade (classes) c governos feuclaes. 
19. A Igreja na idade mêclia. rgnnização e 1·eformas. onflicto com n trm

voral e triumpho da lgreja. 
20. 01·i nte. Os antbes: ~ua civ ilizac;ão. let tms, Ul' t0s, industl'ia e sc ie nc iR. 

Conquistn, influxo no Occidente. 
21. O seculo XJTJ. VIda sociul e poli! I :1: l'omnação da hurg-uezia; a SP I'ViJào; 

o progresso da realeza. 
22. Idem. Vida intellectual e artística: a esco laslica, as unlversidacleR, a 

a1·chitectura gothica. 
23. lnstituiçües lngl zns. A magna carta. O jury. O pal'lamento. 
24. O comtn ercio e as ciclad s medievaes: l~l:-utdt'CS, a Hansu , as ldarl s 

iblianas (Gt;nova, Veneza, Milão. F:o1·ença). 
25. A arte militar da idad média. As gu I'J'as. A u·unsl'o1·mação da cavaliuria, 

a cr·eação das novas infantari as (suis ·o., Ja~quinets, fanizaros). A invasã.o dos 
'rut·cos. 

26. !<la ele .moclenta _!.. As invençõ s: a polvora, a bussola, o papel, a impr!'!l,.a. 
Cons.,quenclas materiaes e moraes. 

27. l escobl'lmentos marítimos. Origem . .marcha e r s ul lados. 
28. Jd m . .illm esvecia l o descobrlm!:'nlo tla America. Co lonização. O tmflco 

dos n gros. 
29. A Renascençll seus caracteres. :-ia littemtura e nas arteR. 
30. A reforma religiosa. Luthero. As diver as seitas a nli-catholicas 
31 .. \ contm-reforma. R!'organiznção catholica. Os j esuí tas. 
32. O absolutismo em França. Lu iz Xlll e Luiz XIV. 
33. O direito internacional nos tempos modernos. _\ diplomacia. O equilihrio 

europeu e os ex~rcltos P rmanentes. Arte milil>tr dessa poca. 
4 3. Se cu los X V'll e "".-V I U. As sciencias, lettras e artes. 
35. For•rnação da constituição ingleza nos s~culos XVll e XVIII. reg-Jmen 

parlamentar. 
36. O movimento ele reforma no seculo XVIII. IGconomis tas, philo~ophos f' 

reformadores. A encyclopeclia . 
37. A revolução da !ndepenclencia americana. 
38". A revolução f1·ancezn. Apreci, ção geral elas origens. m a 1·ch a dos succ s&oR 

e conseq uencias. 
39. O governo constitucional na Europa. 
40. O seculo XIX. Progressos ela democracia: a abolição da escravidão, as 
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rcpublicas, o sociallsmo e o anarchismo. 
41. Idem. A litteratura. O romantismo e as escolas litterarias novas. 
42. I<lem. As sciencias. As applicações e invenções: vapor, el ctrlciclacle. etc . 

. \ philosopbia. 
·13. A 11rte, e'lll especial n musica e a pintura. 
44. Expansão ela civilização européa na Afrlca, na Asia. na Oceaniu e na 

America. 

li. HISTOHIA D BRASIL 

1. o descobrimento elo Brasil. Navegadores hespanhóes e portuguezes. 
:L . \ população aborlgene. Tra~os e thnologicos geraes. 
3. A colonlz11ção. apitanias hereditarias e sun rui na. 
4. o Governo Gerai. Fundação ela cidttde. As tres raças da colonia. Os 

jesuitas. 
5. Repre"aiias contra o Brasil. Os Francezes. Origens do Rio de Janeiro. 
6. Idem. Os Hollandezes. Invasão da Bahia e de Pernambuco. ~Iauricio 

Ll N~t ssau. 

7. Quécla do clominio hollandez. 
8. A histeria gerf\l do Brasil. .\s entraclns e as bandeiras. 
9. A escmvidão dos indios patrocinados pelos j suitas. Conflictos no :>:orte 

c no Su I por sse motivo. 
10. A scravidão dos n gros. Trafico c ag-ricultura. 
11. Rebelitão de Belcman. 
12. Reacç;ào nativista. Mascates. Emboabas. 
13. Hlstorta local. O Norte. 
14. Idem. O entro. 
15. Idem. O Sul. 
16. Du Cierck e 1 u (;ay Trouitt. 
17. As fronteiras. Guerras do ui. 
18. A conspiração mineira. 
19 . D . João VI. R efugio na America. 
20. A inclepe ndencia. A onstituint . Primeiro r i nado. 
21 . A Regencia. 
ZZ. O segundo t·einado. 
23 . A guerra do Paraguay. 
24 . A :otbollção rla escravidão. P roclama<;ão da Republlca. 

PHYSI A E CJUMI A 

PHYSICA 

1 . Posi<;ão encyclopeclica da physica : o mundo subjecth·o e ohjl.'<' h·o 
Noçõ s fundam ntaes da fú t·ma. da substancln. elo spn~o c elo tempo - \ mat ria 
e o movimento. 

2. Base logicA ela ph~·,ica: hypoth se moi cu lar; caractl're>< gpm ,· rln m 
teria; corollario da hypothes moi culat•. "Principaes appareihos d • rr<-ci~ 1 tr.• 
mediclH. da extensão: vernicr. cathetometro e sph rometro. 

3 . Movimentos sirmples: !'na rcpresentn<:i'io graphica. dlr.?C<:ào t' 

- D~·namomelros - Movimentos compostos: composi<:llo •• tl<> m 
movimentos - Differentes expr ssões ela v lociclacle. 

4. Leis physicas elo movimento - ' l'rabalho - Machinn~ slml'l(s ,. 
po tas; rendimento Çlas machinas. 
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5. Divisão da physica: seu fundamento logico. Barologia, Thermo.logia, 
Optica,, Acustica, :E!E,ctrológia." 

6. Barologia - Sua divisão em estatica e dynamica - Centro de 'gravidad~ 

- Condições de equilíbrio dos solidos suspensos e apoiados. 
7. Divi. ão da grayida.de - IQtensidade da gravidade; peso absoluto e 

peso relativo - Determinação do peso relativo - Balanças: problema a r e. olve1· 
com o auxilio das balanças. 

8 . Equilíbrio dos líquidos em grandes e menores massas. Equilib1·io ele um 
liquido em um só vaso - Excepção da capillaridade - Pressões exercida s sobre 
o fundo e. pa r edes dos vas9s ~ Paradoxo de Stevin - Pressões .externas: Prin
cipio de Pascal e suas a pplicações. 

9. Equilíbrio de um só liquido em vasos cornmunicantes - Appli(lações -
Equiiibrio de mai$ de um liquido em um ou mais vasos communiCitntes. 

10 . Equilibrio dos gazes em um e mais vasos communicantes - Expansi
bilidade - Diffu são - Pressão dos gazes - Pressão da atmosphera - Av<;tliação 
P m edida da pressão atmospherica - Barometros: seus differ entes typos -
Applicações do barometro. 

11. Equilíbrio dos cot']JOS solidos fluctuantes nos llquidos e nos gazes - Prin
c ipio ele ArchimeelPs e suas prlnclpaes applicações - Pesos específicos; processos 
ele determinação - Areometros - A('rostatos; differ entes typos. 

12 . B arologia dynamica - L eis da quéda elos corpos. processo de verifica..-:ão 
exper im enta l e medida da intensidade da gravidade. 

13. Movimento pendular - Pendulo simples compos to · - Determinação 
elo comprimento do pendulo - Applicações do pendulo - M dida da intensidade 
ela gr•vldade pelo penclulo - Causas que A r~zem variaJ·. 

14. P rincípios de h~·dro-dynamica - Sifão - Fonte de H eron - Fonte inter
mittente - Vaso ele Mariotte - Movimentos capilla res - Osmose - D ialyse 
A b~orocão - Embibição. 

15. Bombas: suas differentes especiR.es - Movimentos dos gazes - L ei de 
Boyle ou de Mariotte - Manometros - Machina~ pneumaticas c ne compressão 
- Experiencias .do ar comprimido. 

15. Th e>·rnologia - EquÚibrio movei da temperaturn - Condições qu e devem 
satisfazer um bom thermometro - Differentes typos de thermometro. 

17. tAcções t ll ennolonicas - Propagação de calor - In tens idad(' ela - iTra
diação calorífica Poder r e flector, influencias qÜ e· o modifica m - T..,eis da 
r eflexão do calor - Estudos geraes dos poderes· absorventE'~. om iss ivo e diather
>nano. 

18. Condições diver~as de ,penetrabiliçlade elos corpos ás acções thermologicas 
- Calor especifico: processos calorimetricos - Conductibiliclade e convexão -
Correntes marinhas e corlvexão nos g>azes : estudo meteoroloçico do vento. 

19. Alterações thennologicas - li!ludanças de volume e mudanças de staelo 
- Dilatação dos solidos - Medida do coeff iciente de d ila tação - Applicaçõe,s 
[JS hastes dos pendulos compensador es __:__ Dil atação nos líquidos· e rios gizes. 

20. Differ entes estados ph~•s icos dos corpos - Muda'llça do es ta.do soli do para 
o liquido e vice-versa - Condições e le is da · soli difica ção e d a crystallização 
'M R.ximo de densida de da· agua. 

21. Mudanças do estado liquido pa1·a o gazoso - 'I'ensi'io dos vapores 
Vaporisação - Calefacc;ão - Condições e 1 is da vaporisação - Applicações 
Con di ções e leis da ebulição. 

22. Mudanças do es tado gazoso para o ·liqu ido e sol ido --:- Condensação dos 
' 'a pores; liqu efação dos ~ozes - H ygrometri a - Apparelhos hygrometricos e 
hygroscopicos -- Estuuo meteorologi.co da nuve m, cln chuv~, da neve, se:~mo, 
orvalho e geada. 
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__ .. 23 '· Opt·ica - Propag-ação da luz e seus corolla rios - 1magens atravez de 
pequenas. aberturas -:;- Tlworia geometr ica das sombras ~ E..--cperi encias pliotõs
copicas - Velocidade da luz. 

24. Incidentes da propagação luminosa - Reflexão e suas leis - Constt·u
cgao àas imagens nos espelhos planos - Co nstrucção d-as imagens nos espelhos 
esphericos , concavos, convexos - Estabelecimento do caso ger al e -dos particula
res - Aberrações - Anamorphoses. 

25 . Penetrabi lidade diversa dos corpos á · acção luminosa - Refracções e 
suas leis - Refracçà>o nas laminas de faces convergentes: Prisma. Angulo de 
desvio minimo - I n dice de refracção - A.ngulo limi te. 
· 26. Refracção des ig ua l das differ entes luzes coloridas - Dispersão da luz
branca - Espectro so la r - Côres dos co r pos -:- Cõr es complementares - Idêas 
fundamentaes sobre a especti·oscopia - Penetrabilidade diversa sobre a acção 
luminosa dos differentes vapores e dos gazes incan.descen tes - Espectros inve r
tidos. 

27 . R efraoções nos m eios transparentes 'limitados por faces curvas - Diffe
t'éntes especies de lentes - Construcção das imagens nas lentes convergentes e 
divergentes - Caso geral e discussão de casos particulares. 

~8. Processos de a mplificação, reversão das imagens das lentes e dos espe
lhos - Microscopicos simples e compostos - Luneta astronomica - Luneta ·ter
restre ou oculo de alcance - Luneta de Galile u uni ou binocular - Telescopios. 

29. P rocesso de projecção das ianagens - Microscopio photo-electrico e solar 
Lantern a magica - Camara clara e camara escura. 

30. P rocesso de fixaÇão das imagens - P hotographia. 
31. Penetrabilidade luminosa especial dos cr ystaes, das estruc turas crysta

linas e regulares - Phenomeno do. r efracção dupla e da polarização - Casos 
pa r ticu la res - Linhas asthericas - Halos. anthelios e parhe lios. 

· 32. Acnst-ica - Producção elo phenoroeno acustico; suas condições - essen
c iaes _:_ Velocidade elo som nos so lidos, liquidos e gaz s . 

. 3;l. Propagação do som nos meios limitados e illimitados Incidentes da 
pro1;~gação _ do som R eflexão sonora - Echos e resonancias Refracção 
sonora. 
' 34. Qualidade do som - Intensida de; causas qu.e a fazem var iar. 

35. Altura do som - Apparelhos u t ili sados para verificai-R -- Comprimento 
Cla oncfa - Theoria physica ela mus ica . 

36-. Timbre do som - Ha!·monicos - Resoadores: analyse e synthese 
el o som . 

3 í . Instrumentos musicaes L eis das v ibr ações transversaes e longitudi-
nàes d:is cordas; sua verificação experimental - Vibraç;ões da columna, aere'l
nos ' l.t,-bos sonoros - Vibt'ações das p lacas e membranas. 

38. Eleot·rol.og,ia - In fl uencias m ecanicas, physicas e chimicas na producc;ão 
elo pilenomeno elcctrico - Influencia da estructura sobre a conductibil id~de _el~c 

ctiica· - R eacções s imultaneas e con t rarias de estructuras differentes á. meRrna 
força e lectrisante. - Condúctores e isoladores. . 

:39. E s tatica electri ca - Tensão supe rfici a l da electri c ida de- Experiencias de 
CÕ ulomo- oção do potencial e· suas consequencias - Perda da electricida ele 
Me dfaa d·a electr icicl a:d - Electroscopios e electrometros. 

'40 . Ma nifestação da electri c idade por in fl uencia mecanica. e pela proximidade 
dos corpos P. lectrisados - Inducção elecb·ica - El ecb·ophoro MachinaR ele 
R atnsdén, de Holtz e outros typos de machinas - Effeitos el a electricida de 
estatica.. 

H . Co ndensação electl'i ca - T ,;pos diversos de condensadores - Idêas geraes 
Gobre a electricida de atmospheriça . Para-raios - Observa1fãO de Palmieri. 
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42. Manifestação da electricidade por influencia tmermica - Pyroelectri
cidade de a lgumas substa ncias crystall izadas - Thermoelec tricida de dos pares 
metalicos - Pilhas thermoelectricas. 

43. ianifestação da electricidade por influencia chimica - Theorias de Gal
vani e de Volta - Pilhas de Volta -Pilhas de Daniel! , Bunsen. Grove, Callaud, 
Grenet, Leclanché e outras - Reacções electrolyticas - Corrente secundarias: 
despolarlzação das pilhas - Accumuladores. 

44. Dymvmlca electrica - Medida da intensidade das cotTentes - Resistenc ia 
dos circu itos - Formula de Ohm - Problemas de distribuição . 

4 5. Leis de Ampêre - Acção r eciproca de dous fios conductores electrisa dos 
- Influencia de sua direcção - Conductores em helice - Or ientação das c0 r
rentes - ,Sol enoldes. 

46. Theoria dos imans - Acção dos fios conductores sobre os imans - Ex pe
rtencia de CErsted - Galvanometro - Electra imans - Ima ns na turaes e arti
ficiaes - Processos de imantação. 

47 . Acção da Terra sobre os imans - Conjecturas de Ampêre, exper iencins 
de Arago - Bussolas de declinação e de inclinação - Acção dos ima ns sobre 
as cor rentes - L eis de Lenz. 

48. Carretel de Ruhmkorff- Machinas m agneto e dynamo electricas -E~
feitos da electri cidade dynamica - L ampada s electricas. 

49 . Noções geraes sobre telegraphia e te lephonia - Appare lhos accessorio<. 

H l M JCA 

1. Posição encyclopedica da chimica. Da combinação; cara cteres que a 
distinguem da mis tura e da dissolu ção - Cir·cumstancias que influem sobre o 
phenomeno chlmico. Concepção fundame ntal do duali smo como bAse loglca d,. 
chimica. 

2. Corpos s imples e co r·pos compostos- Notação e nomenclatura da chlm ica. 
Affinidade. 

3. Leis da combinação chimica - H ypo these a to mica. Concepção elo supposlO 
peso a tomico e molecular - Estabelecimento de formu las. 

4. Consequencias da hypothes atomica - T heorias sobre os radic,.cs e sobríl 
a atomicidacle - Theor ias sobr a constituição immed;a ta e elementar dos cor
pos: interpretações diver sas da noção dos typos molecula res . 

5. Estudo ger a l dos acidos: sua preparação gera l e propri edad es . 
6. Estudo geral dos saes: sua preparação ger a l e propriedades - Tnfluent'itl 

do calor, da agua, da luz, ela lecb·icidade <' outros compostos ch im icos sobre •>S 
saes - Princípios ele thermo-cli imica - Typos cl reacção chimicH. 

7. Crystallização dos saes; syst mas crystalinos - 1 oções succi ntas sobre 
os systemas crystalinos e sobre as adaptações crysta llographicas - Leis de 
Mittsch rlich . 

8. Ensaios de classificação dos corpos elementares e compostos - Estudo 
synthetico ela terra e dos lementos elos an tigos; terra, agua. a r e Cogo - Estueln 
ci scrip tivo dos e lementos na ordem decrescente elas d nsidades do calor de fu sfio 
e cr escen te ele sua importa ncia biolog ica - Estudo dos compos tos s?g-undo o gr~o 
crescen te ele sua compleX"iclade moi cular desde o::: bina r ios ou dualisados, até o' 
biduali sa dos. que resultam da combinação de dois outros binar ios, distinguind•· 
Pm pr im eiro Jogar os ma is estaveis ou ele combinação d ire ta e clell s clerivandc· 
os que resultam da decomposição dos primeiros. 

9. F.studo chimico analytico e d scriptivo da platina e elo ouro. 
1 O. E studo chimico analytico e cl escripth·o elo mercurio e do chumbo. 
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11. Estudo chim1co analytico e descriptivo do mercurio, da prata, do flismu
tho e do cobre. 

12. Estudo chimico analytico e descriptivo do ferro, manganez, nickel e co 
balto. 

13. Estudo chimico analytico e descriptivo do zinco, antimonio e tellurio. 
14. Estu do chimico analytico e descriptivo do a rsenico, iodo, seleuio e boryo. 
15. Estu do chimico analytico e descriptivo do carbono. 
16. Estudo chimico analytico e descriptivo do silicio, boro e bromo. 
l7. Estudo chimico do aluminio, estroncio, enxofre e phosphoro. 
18. Estudo chimico do magnesio, calcio. sodio, potassio e lithio. 
19. Estudo ch imico do chl oro do fluor . 
20. Estudo chimico do oxygenio. 
21. Estudo cilimico do azoto. 
22. Estudo chimico do hydrogenio. 

23. Estudo geral do meio fluido - a almosphera e a hydrosphe1·a - Estnd~> 
chimico da agua e do ar. 

24. Estudo dos compostos binarios ou simplesmente dua lisado3 - Caract~r<'; 
geraes (las ligas metallicas e dos oxydos. 

25. I!Jstudo geral dos sulfêtos- Do acido sulfydri co e suas propriedades. 
26 . I!Jstudo geral elos chlorêtos, bromHos e iodêlos ·- Preparações e proprie

dades geraes dos a c iclos chlorhydrico, bromhydrico e ioclhyclri co. 

27. Estudo geral dos compostos duplamente binarios ou bidualisados - 'a 
racter es geraes dos sulfatos ,, chromatos; preparação e propriedades dos anhydri
dos. acidos e saes que delles s deriYam. 

28. Estudo geral dos phosphatos e arsen iatos - Pr opriedades e prepara-;~ c 
dos acidos, anhydridos e outros saes que de li s se derivam. 

29. Estudo geral dos chio ratos e azo tatos - Preparação e propriedades gr
raes do acido, anhydridos e saes que delles se derivam. 

30. I!Jstudo geral dos carbonatos e silicatos - f'reparaçõeH dos anhydr ido:; E: 

outros ~te que delles se derivam. 

31. Estudo geral dos saes hydratados, dos hydratos ou hases e elos sae·~ 

aJnlnoniacRes. 
32. Definição da chimica organica - Composição dos corpos organicos - Se 

ri es organicas - lassi f i cação - Analyse e synthese o•·ganica. 
33. I!Jstudo geral dos hydro-carboretos da ser ie g1·nxa satu r ados c não satu

rados. 
3·1. l..:;stuclo geral elos hyd•·o-carboretos dn. serie aromaUca. 
35. Estudo ge1·al do alcool - Do glyenl - Da trlyce•·ina e outros corpos d•) 

typo a i ·ool . 
36. Estudo ge1·al do ether - EtherPs simpl se compostos- Etheres propria 

mente ditos . 
37. Estudo geral dos compostos organo-metallicos - Estudo geral dos con·

postos cyanicos . 
:JS . mstudo geral dos aldehydos e a etonas - GlycosE's - Sacharoses e Am~ · 

losP ·. 
39 Estudo geral dos acidos e s.'tes organicos que d lles derivam. 
•10. ffistudo gera l do phenol e ~eus clm·ivaclos . 
n. Estu do geral dos alea l is organicos- Amina e alcaloides 

di ((cr entes categorias. 
•12 . EEtudo gera I das mat rias albuminoides pu proteicas. 

.\midas de 

43. Da ma teria organica em geral; sua comp)exidnde e mobilidad elementar 
R ac<:õ s p rturbador as - Noções succintas sobre os productos organicos <l

integra ão e desintegração f u nccional elos tecidos livres . 
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HlSTORlA NATURAL 

BOTANlCA 

Objecto, importancia e divisão da botanica. 
Histoiogia: Organização, form as e funcções ela cellula; vaso, fibra, secreçÕ<0' 5 

c llulares. Genese e reproducção das cellu las. Tecidos. 
Organização ger al da p lanta. Classificação elos orgãos e funcções. Noção d..1 

flor, .fructo, semente e embryão. Di visão do 1 eino vegetal. 
Orgãos de nutrição : 
Raiz: Formas e organização das 1·aizes e syst.emas r adicaes. 
Raizes normaes e adventícias. J<;structura. Estudo compar ativo nos trB 

gnwdes r amos. 
Caule: Formas, dimensões, resistencia e vitalidade. Nó, meritalho. Espiqu<,, 

colmo. Plantas voluveis, trepadeiras e seus orgãos ele prehensão. Porte das plan
tas. Gommos. Ramificação dos vegetaes. Rhyzoma, tuberculo, bulbo. Estructur 'l. 
Epiderme e seus derivados : cortex, li üer, lenl<o, medulla. Estudo comparativo no~ 
tres grandes ramos. Anomalias. 

Folha: Organização, formas, nervação e estructura nos grandes ramos. Es•i 
pulas. Phyllotaxia. 

F uncções de nutrição . 
oção ela v iela. Co nd ições in t rínsecas e ex trínsecas . R ece ita e àespeza. Ali- . 

mento e rad iação. Funcção do vegetal na natureza. 
Composição chimica dali plantas. Alimento. 
Absorpção. Circulação . Tra nspiração. 
Funcção chlorophyliana. '.rransubstanciação. 
Nutrição. Digestão Assimilação. Crescimento. 
Respiração. Sensibilidade. 
Orgão~ de r eproducção: 
l~ lor: Organização geral da flor. Br11cteas. Inflorescencias. 
Dt- pe•·•antho. Do androceo. Do gyneceo. Do ovulo. Typos de organizaç~o 

floral . àiagrammas. 
Pericarpo. Semente. Orgão de reproducção dos cryptogamos. 
Fu ncção de reproducção. 
Reproducção asexual. Mergulhia. Garfo. Enxertia. Conjugação . Fecunda

ção. Germinação. 
Anatomia comparada : 
Organogen iH . Typos morphologicos e seus derivados . InfluenciH do· agente:< 

physi os do so lo e do c lima HOhl' os orgãos e funcções das pl::tntBH. 
Taxonomia: 
J\lethodo natural. Classif icação de A. L. de Jussieu com os aperfe içoamentr•H 

1 ecentes. 
T'hytographia: 
Noções sobre os Cogumelos, Algas, Lichens, Musgo, Cryplogamos vascu•al'es. 

Liliaceas, Pa lmaceas, Graminaceas, Orchidaceas, Euphorbiaceas, lJl~ticaceas, M:r--r~

taceas, ·Leguminosas, Malvaceas, Bignon accas, Apocynaceas, Solanac as, Hubl:-t
ceaF, Synanthcr('aS. 

ZOOLOGJA 

Objecto da zoo logia, sua importancia, a na logia e differençA; ""t''' o animal <: 
a planta. Div isão da zoologia. 

Histologia. Estudo da cellula Hnimal. Tecidos. Mecal!õ>;nHl .) rganico Jo Hni 
mal. No<;ão sobre orgãos, systemll. e appare!ho. Classific<lt;•o dos urgãos e fun
cçõPs . Divisão do reino apimal. 
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Onrf.os e funcções da vida organica : 
_:,, :•ar elho digestivo na serie an imal. Alimentos . Digest.io. 
,'I.L'""' pção. Lympha. Systema lympha ti co . 
SRngue. Apparelho e funcção da circulação . Asl> imq ,ç;,n. 
Desassimi !ação. A pparelhos r espiratorios . 
Hespiração . 
.A ;1,.a r e lho e funcção urinaria. 
Al!!'are lho e fun cção de tra nspiração . 
úrt: J.os e funcção de r elação: 
Locomoção. Musculos e sua funcção, Systema osseo. Locomoção na serie 

é::'!· Jn nl. 

f.ystema ner voso. Sentidos e seus orgãos. 
Rfnsação: per cepção, instincto, intell igencia. 
Reproducção na serie anim::.. l. 
T axonomia. Classificação de Milne Edwa rds. 
Zoographia: Caracteres geraes das classes e das ordens em que se subdlv id•· 

a dos mammlferos, de accôrdo com o plano da classif icação indicada. 
Origem das especies organicas. Theori a da e \·olu ção. 

GEOLOGiA 

Noções de geologia, comprehendendo: o estudo da origem, propriedades e 
composição da Terra ; e cooperação dos tres reinos naturaes na formação da 
crosta ten·es tre ; os phenomenos princ ipaes da dynamica terrestr e. 

Rochas: sua composição e orige ns. Ter ·enos . 
. Vulcões: formação, erupções e distr ibuição . Geyse•·s. 

Aguas thermaes. Ten emotos . Movimento~ seculares dn c ros ta terrestre. For 
maçfw das montanhas . 

.Acção da agua, da atmosphera e dos seres vivo,, como f>~ctores geo lo..-•~os. 

Ida des o período'" el a hi s tor ia da Ter ra ; principu.e:; factos que os CR r nctcrl
zanl . 

l\llNEJRALOCliA 

OI jecto da mineralogia; sua impa rta nc ia. Noçãó do crysl.tl com·J inclivi•l> w 
n1ineral; suas relações como o meio . Divisão da minera logia. 

Morphologia : E s tru ctü r a. (' genese c1o cryslal. Nucleo e (orma~ ü•' :~da.ptação 

El ementos do crysta l . Principias el e Romé el e 1'1 I e e <L B<w<h "' Ooniom E.> tro 
ele a pplica ção . Nomencltu1·a elas formas crystA.linas. Systema. Serie. Methodo. 
elos trunca m ntos . L ei el e symetria. L e i ele racionalidade . · 

Systemas cr ysta llinos : formas primiti vas e de1·ivacla,;; comiJiJI<tt;·)E-.' F ormas 
e cstru ctu ras irregu la r es. 

Heacções el a estructur a. Propriedades physicas. 
Peso especif ico. Clivagem. Dureza- Elasticida de ac~Jtir :• Condudi.hi lld.:td. 

Dilatabilielad~ . Fusibilida el E'. Côr . Brilho. P hosphor scencia e florescencias. ll.e· 
fracção sim ples. Polarização. Dupla refracção a um 0 a dous e ixos. Rea ·•çf;r;>c< 
maghetica e electrica. · 

·Heacções das substancias. Propri dades chimi caR. 
Composic;ão dos mineraes; suas relações com a forma. Processo rl e analys 

pyrognostica e por via humida. 
Taxonomia : Classificação de Delafosse . 
Minerogra phia : Noções acompanhadas el estudo pratico ob1· as especi•·~ 

mais lmportnntes em cada classe, com r eferencia, sempr e qu e fôr possivel, âs 
jaz idas elo J ras il e compreh nelen do: os carvões, ouro, prata, mercurio, chumbo, 

\ cobr e, ferro. manga n z, n icl<el, zinco, arsenico, a ntimonio e seus pr-incipaes mi· 
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nerios, quartzo, calcito, g· ipsito, pedras pr eciosas, tu r malina, feldspatho, w a lacE.· 
uhetas, a rgillas, piridoto, talco, pyroxenos e amphiboleos. 

ELEMENTOS DE PHYSICA E CHIMI CA 

PHYSlCA 

Primeiras definições - Propriedades geraes ela materia, pr opr iedades essen· 
ciaes - Extensão, impenetrabilidade - Compressibilidade, e lasticidade - D ivi
s ibiliclade, porosidade e permeab il idade - Mobilidade, inercia. 

Movimento uniforme e un iform emente var iado. Composição e decomposição 
elas forças concurrentes e parallelas - Nação sobre o trabalho das forças. Forc~ 

centrífuga. 
Machinas - Alavanca. P lano incli nado. 
Gravidade - Vertical. Centro ele g ravidade . Estados de equil íbrio elos corpo.• 

Leis ela quécla dos corpos - Balança - Penclu lo e sua s leis. 
Hydrostatica- Principio ele Pascal, p rensa hydra.ulica. Pressões verticaes e. 

Intentes. Equilíbrio ele um ou mais liquidas em um só vaso ou em vasos com
municantes - Principio ele A l:chimedes e suas applicações. 

Noção geral sobre o peso espet~ i f i co e sua determ inação. Alcoometro centee'
mal ele Gay Lussac. 

Gazes, seu peso e expansib iliclacle . Pres ão atmospher ica, barometros-Prln
cipio de Archimecles, applicaclo aos gazes aerostatos. 

L ei ele Mariotte - Manometros - Machina pneumatica e ele compressão, 
bon1bas. 

Acustica - O som, sua producção por v ibrações; sua t ransmissão por ontlu
lações; sua velocidade, reflexão, echos. 

Qualidades elos sons em geral; intensidad e : contagem das vibraçõ s. P hoPo
g ra pho. 

Optica - Propagação r ectil inea ela luz, sombra e penumbnt - Noção g·err•l 
sobre a intensidade e a velocidade ela luz . 

Reflexão e suas leis. - Estudo experimental dos espelhos planos e esphe· 
ricos. 

· Noção geral da refracção . . Estudo expecimental do pr isma e das lentes esphc 
ricas. Microscopia e telescopio. 

Composição da luz. Noção geral da photographia. 
Calor - D ilatação dos soliclos, liquidas e gaz s - Thennomctros c couver sãu 

das respectivas escalas. 
Mudanças de estado . - Fusões e solidificações. D issolução - Evaporação ,. 

ebu lição -Tensão dos vapores. idéa geral sobre a machin~ a vApor . 
Estado hygrometrico e no<)ão g·era I cl hyg•·ometria Cn lo•· e ·peci fico e no -

~ão l'eral de calorimetria. 
Conductibilidade e irradiação calorífica. 
Magnetismo - Imans; acção ter restr e: palas, attracções e !'epulsões. M<'

thouo dos toques - Inclinação e declinação. 
F.leclricida de - Desenvolvimento por attrito. Electrieidade pos itiva e nega 

tiva; attracções e r epulsões - Conductibilidacle - Distr ibuição da C' lec l l'i c idacl<-. 
sobre os corpos, poder das ponta:; - lnfltJ encia electri ca ; electropho •·o, mach inH .' 
e e lectroscopio - Para-raio - Condensação electr ica. 

Pilha de Volta , suas modificações. Pi lha de Daniell , Bunsen, G•·enet. Leclan
ché e Mar ie Davy - Diversos morlos de a:ssociação elos e lementos elas pilhas. 

lDffeitos caloríficos e luminosos das correntes: luz electr ica po•· arco e por 
incandescencla. Effeitos .chJmicos : electrolyse da agua e dos saes; noção de 
galvanoplastia. 
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Effeitos magnelicos das correntes, galva nom elro. Electro-!m a n. telegrapho -
.Jndncção electrica, telephonia, machina de Ruhmkorf e ger a dore;; dynamo-elt:
cblcos. 

CHl MTCA 

Materia e corpo - Corpos simples e compostos - llli s tu ra e comutnac;ãü -
Leis que regem as combi01açõ s - Nomenclatura: metaes e meta !lo ides; a::ldo~. 

bases e saes. Notações chimicas, formulas, r eacções em geral. ldéa gera• ao<>r~ 

a hypothese atomica, os pesos a1om!cos e moleculares e a atomlcldade. 
HydTogenio - Oxygenio, ozona - Aguas, a guas potavels. 
Chloro, •bromo e iodo: acido chlorydrico. 
En.xofre - .Acido ulphydrico. acido sulfuroso P a cldo su lfurlco. 
Azotto, a r atmos,pherico - _ mmonea: p1·otoxydo. hioxydo e v~:roxyd" de 

azoto - Acido azo ti co. agua r egia. 
Phosphoro e suas varieda des allotroficas. Combinações do phosphoro com o 

hydroge11lio e com o oxygenio. 
Arsenico e antimonio - Acido a rsenioso e a rsenico. 
Carbono e suas variedades - Oxydo el e carbono e gaz ca rbonico - "uUur..,lo 

de C!tl'bon o . 
Siliclo e Silica. 
Potasslo e sodio, e seus hydt·atos, ca r bona tos, chlorureto c]., ,wdlo. awt~ o 

de po tassio . 
Caldo, cal e ca·rbonato de cal cio. Mag nesio, oxydo e cariJonato d~ ma ~ 

Manganez, biiox)"do d e manganez, manoganato e permangana o de po as.alo. 
!<~erro , aluminio, zinco, nicke l, e seus principaes compo w 
Cobre e m ercurio , e s eu principaes composto . 
Chumbo, es tamho, bismutho. e s eus princ ipaes com posto 
Pra1a, ouro, p la tina, e se us prijlcipaes com po to . 
Natureza dos compostos chamados o1·ganicos . 
Noção geral sobre os hydro-carburetos. 
::-<oção geral sobr e os alcooes. Alcool or clinario . Glycerlna. 
Noção geral sobre os etheres. Ethe t· commum ; chloroformio. 
Noçílo geral sobre os acldos organlcos . 
A ciclo acetico, tartarico e citrico . 
::-<oção geral sobre as bas s orga nlcas. 
Glycose e saccharose . 

ELEMEN'l'OS DE HISTORIA • -ATURAL 

Objecto ela Histeria Natlll·al. Os b·es r einos da na tureza ~ a_ 
cti v as. Dual1ismo dos seres naturaes; ca 1·a cter es cliffer enciae . 
entidade cosmica - a geolog ia. Relações entre e e e tudo_ 
physicas. 

ZOOLOGIA 

::-<oção geral d organismo. el e m eio e de fun cçüo. 
Noção sobre elem nto analomlco, orgão, system a e ppar<>lh : 

ganicas e de relação. 
Idêa succinta sobre allim ento, digesti'io, a bsorpçiio. cireul»l:ii 

r espiração, uri•nação, transpiração e r eproducço. 
::-<oção geral sob1·e sensibilidade, sentidos, in tln to, in t>lll~<' b, 

e locomoção. 



- 784 -

Apreciação g-eral .das fó•·mas animaes. Typos taxonomdcos. 
Estudo da composição geral do homem. 
Caracteres g-eraes das classes de vertebrados. 
Caracteres g-eraes dos typos vertebrados. 

BOTANICA 

Relações entre vegetal e animal. Noção de ólolog1ia. 
Composição g-eral da planta: cellulose, ohlorophylla. 
Noção sobre o alimento dos vegetaes. Mecamlsmo geral da · nutriç:ão: absor

pçl\o, ci·rcu~ação, transpiração, elaboração, funcção ch lorophlli ana, assimilação; 
respiração. Reproducção; sensibilidade; movimentos. 

Typos de organização das plantas. 
Vegetaes vasculares: roçiio geral sobre rruiz, haste, folha suas runcçõe~. 
Phanerogamos: Noção da flõr, do fructo e da semente. 
Caracteres geraes dos cryptogamos vasculares e das plantas, cellulares: 

musgos, algas e cogumelos. 

MI N ERALOGIA 

l.mportancia da substancia e da fórrna pa•·a a especificação dos mlneraes 
Noção do crystal. Relações entre as fórma · c•·y,stallh1as . Noção da · es tructur .. 
chrystallina e das fórmas e estructuras irregulares. 

Estudo succlnto das propried~des organoleptlcas. Noção pratica dos mineraes 
n1ais con1 n1 uns. 

OEOLOGTA 

:\"oção sobre a fórma e grande~a da Terra. 
Idêas geraes sobre a origem e formação da Te1·ra e sua co nstituúção actual. 

:(<'actores geologlicos. 
)loç>LO de v ulcani.smo. Noção sobrb rochas, terrenos e •Pe•·iodos geologicos. 

CHAMADA PARA OS EXAMES 

Art. 23. A chamada para os exames deve obedecer á ordem numerada dos 
ir.scriptos nas relaçÕes parciaes discrimi·nadas pelos cursos, sendo chamados os 
candidatos de cada curso em dias a!te1·nados. 

Art. 24 . As provas escriptas de llnguas sciencias se r ealizarão primedro 
que as oraes, em dias successivos, sendo chamrudas para cada disciplina turmas 
de 30 examinandos e 10 supplementares. 

Art. 25. Nas provas oraes serão chamados diaria.~nente para os exam es de 
linguas 10 cand idatos e cinco suppiementare.s: P«ra os de sciencia, oito candida
tos e quatro supplementarPs. 

Art. 26. Haverá segunda chamada para os que falta•·em fi prova esCI·ipta. 

PROCESSO DOS EXAMES 

Art. 27. Os exames começaríl.o ãs horas desig-nadas nos edltaes. Quinze mi
nutos depois da hora marcada, se não estiver p1·esente qualqu er dos membros da 
commiss!io, o director desig-narã um substituto. 
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ORGANIZAÇÃO bOS PONT S 

Art. 28. Feita a chamada para a prova escl"ipta ou oral, pres nt(>S os mem
bros da commis ão examinadora, receberá o presüdente de cada uma dellas uma 
lista de 30 pontos, formulados p lo dlr(>ctor ou commissarios, sobr a materia e 
enviados em envolucro 'fechado. 

Art. 29. Para os exames de linguas, esses pontos ass:ignalariio trechos do~ 

livros indicados no art. 21 para ser:em sorteados em seguida. 
Art. 30. Para os exames de scl&ncias os pontos serão formulados sol.we os 

prog.rammas do art. 22; procedendo a mesa da mesma fór·ma que a do artigo ante
ceaente 

PROVA E CRIPTA 

Art. 31. Consbltuid::t a turn.a para os exa.rnes escriptos, o pr·imelro candidato 
ttrarâ. wn ponto da urua par·a a prova, qu será feita, a portas fechadas. em pre
sença de toda a commlssão examina dora. que fiscalizaJ·á l"igorosnmente os traua
lhos dos candidatos, sendo em absoluto vedada a presença de pessoas extranhas ao 
acto d ntro ou nas immediações da sala em que este se realizar. 

Art. 32. A ausencla, por mais de 15 minutos, de um elos membro~ da mesa 
ela sala dos exames Importará em nulliclade elo» mesmos. 

Art. 33. Serli. de duas horas o tempo destinado •âs provas escnlptas de scien
clas ou de linguas. 

Art. 34. Cada alumno recE>ber11 cluas fol11as de pa;pel para a pr·ova escripta. 
ambas rubricadas pelo superintendente dos exames ou seu acljuncto e pelo presi
dent'! da mesa. 

Na primeira pagina de uma dessas folhas o candidato lanç:a1·ã o E>nunclado do 
oonLO que lhe cahlr por sorte. assim como o nome por extenso, a filiação, idade e 
naturalddade. Na outra folha fará o examinando a sua dissertação que data rã, 
mas .nfl.o assignarã, cap anelo-a con. a primeil·a, ao entregar a prova conclulda ao 
p·resldente ela mesa. 

Art. 35. A' proporção que für r·~cebenclo as provas. verificarâ o pr·esldente 
da mesa se o examinando CWllpriu as deter·mlnações do artigo antec&denü:, e. 
t erminados os trabalhos do dia, as remetterâ ao superintendente dos xames em 
envolucro fechado. 

Art. 3G. De po se das provas escri11tas. o superrntendente dos exarnes nume. 
r·arli. as folhas de papel em duplicata, ficando em seu poder as c"pas em que os 
examinandos tiverem lançado as suas asstgnaturas, e remetterâ â.s mesas exami
nadoras as provas escrlptas, depois de verificar se em algumas <lellas os candida
tos infringiram as normas estabelecidas. asslgnando-as ou marcando-as com qual
quer signal, o que importará. na perda do exame. 

Ar·t. 37. Depois de realizadas todas as pravas escrlptas de cada materia, re
unit·-se-ha a commi são -examinadora em dias prêviamente designados e ncelara 
o julgamento elas mesmas, lançando cada examinador. por e cnipto, sua nota â 
margem ela prova: optima, boa, r.offrivel ou mã. 

A com missão juJ.ga•·â. no mini mo trinta provas por di à. 
Art . 3 . A prova escripta de poJ·tuguez constará de um trabalho de reclac()fio 

e ele analyse Iexiologlca e logica <lo trecho sorteado e que serâ dlctado. 
Art. 39. A prova escripta de francez. inglez, allemão e latim constara da u·a

ducção do trechc. sorteado, sem auxilio ele diccionario. Serã de 20 linhas. no m1-
n;mo, o trecho para as linguas vivas e ele 15 o escolhido para o latim. O trecho 
~erâ. dictado por um dos membros da com missão. Alêm da traducção, o candlidato 
far'â a versão de um trecho de 10 linhas, no mínimo, do livro - Anto1·es con
tempo?·aneoo. 

Art. <tO. A prova escr·i!>ta de arlthmetlca, algebra. geometria e trigonometria 
comprehender ã 1t r·esolução de seis problemas ou questões sobre o ponto sorteado. 
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Art. ·11 . As provas escrlptas da.s demais disciplinas constarão ele uma disser
tação sobre o ponto sorteado e de resposta s concisas a qurut1·o p rguntas feitas 
com clar eza sobre o m esmo assumpto. 

Art. 42. Os examinadores se obrigarão a assisbir, como o presidente, ao sor
teio para a prova escripta, e a inspeccionar collectiva e ininterrompidamente o re
spectivo desempenho. 

Art. 43 . Nilo sero a dmittido á prova oral o exam.lnando cuja prova. escripta 
fOr julgada má por malorJa de notas. 

PROVA ORAL 

A1·t. 44 . .Julgadas as provas escri·ptas de cada disci.plina, r ea liza r-s ·-hão as 
oraes. 

Art. 45. As provas de portuguez e latim constarão de l-eitura expressiva de 
um trecho de quinze linhas. no mínimo, sortea-do da lista r emettida pelo superin
tendente elos exames, resumo elo seu conteudo a livro fechado, expllcaçllu ele 
termos e analyse. 

Art. 4 6. As provas oraes ele francez, inglez e allemão comprehencleril.o led
tur·a e traducçào sem dicciona rio , e an a lyse de Lim trecho de c1uinze linha-s, no mi
nimo, sorteado da lista remetl!da pelo s uperintenclentP dos exam es 

Art. -17. As provas oraes das demais disciplinas cdnstarão ela arguiçiio sobre 
a ma teria do ponto sorteado . 

Art. •18. A prova ora l dura rá dez múnutos para cada xam inador, podendo o 
presidente argulr em seguid a , quando julgar necessario. 

Art. 49. O candidato que, tendo obtido maioria, pelo m enos, de nota 8 boas na 
prova escripta, não houver satisfe ito as a 1·guições do ponto sor teado na oral, a 
juizo CJe qualquer elos membros da commissão, deverá ser ex ami nado pelo pre
sidente. 

Art. 50. Cada candidato terá pa1·a r efl ecbir sobr e o ponto o tempo que durar 
a prova do seu a ntecessor, cabendo ao primel.,-o vinte' minutos. 

Art . 51. Nessa prova os memb1·os da commissão terão escrupuloso cuidado de 
animar e amparar o examina'll do, ele modo qu lhe eviJtem as pertw·bações J)roprlas 
<lo acto afim de poderem julgar com fiJ·meza do que sabe o estuda nte. 

Art 52. Durante a prova oral que sePá publica, os examina ndos ~;enta t·-se · 

hão def1·onte dos examinadores e a conveniente ddstancia dos assistentes. 

P ROVA PRATICA 

A.rt. 53. Para os candidatos aos cu1·sos de sciencias medicas e r.lrurg-lcas e da 
Escola Pol ytechnica h averã. em seguida á prova oral e sO'bre o m esmo ponto. 
prova pratica dos exames de physica e chim.ica e de historia natural. 

Art. 54 . As provas oraes e praticas dessas clúsciplinas se effectua rão nos g11· 
binetes e laboratorios dos instituitos de ensino officiaes do lugar, ou, na falta 
destes, nos dos institutos equipara dos . 

Paragrapho unico. 1 o caso de não exis tirem no lugar in s titutos secundar~os 
equipara dos, os exames dessas disciplinas serão prestados perante os estabeleci
li1entos de ensino s uper ior em que pretenderem matricular-se ns candidatos. 

Art. 55. A prova pratica clurará 15 minutos . 

.JULGAMENTO 

Art. 56. A' prova oral de cada turma seguir-se-h a o jU'lga m ento em sala 
)·eservada. !'<a. acta que se lavrar e que será assignada por todos os membros da 
mesa se declara'l'á se o estudante exami•nado foi reprovado, aj)provado simplesmen
te, appro\'ado plenamente ou approvado com dlstincyão. 
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Art. 57. Será approvado simplesmente aquelle que, t-endo maioria ·de notas 
favoraveis .na escr ipta , obtiver ta mbem maioria de notas favoraveis n a ora.!. 

Art. 58. Será a-pprovado plenamente a.quelle que obtiver maioria de notas 
boas em ambos as provas, sem uma ·nota má. 

Art. 59. Será approvado com dlistincção aquelle que obtiver maioria de notas 
optimas, sendo boas as restantes _ 

Art . 60. Será reprovado !l!quelle que não lograr collocação ~m qualquer !las 
hypotheses anteriores _ 

Ar t. 61. A acta do j ulgamento será, em acto co ntinuo, entr egue, com as pro
vas escriptas e as tabellas de pontos do di a, a o directo r do Externato do Gymnaslo 
Nacional e aos commlssarios f iscaes. 

CERTIDõES DE EXAMES 

Mt . 62. As certidões de exames, conform e o modeno n. 1, ser ão passadas me
diante sei-lo feder a l de 300 réis pelo secretario do Externato do Gymnasio Nacio
na l e pelos comm issa!'lios fi scaes (modelo n. 2), sendo a assignatura reconhecida 
por tabellião. 

Excepção f ei ta dos exames de mathemlttica, que não valem para a matricula 
na~ Escolas <ele Minas -e Polytechnica, serão validos para a matricula em q ua lquer 
dos cursos, indifferentem~mte, as cP.rtidões elos demais exames, cujos orogrammas, 
conforme a indir.ação do art. 22, t iver em igual extensão . 

Art. 63 . As certidões m encio nn ril.u o curso a que se dest inarem os est udante•. 

DISPOSIÇõES UBRAES 

Art. 64. A falta de compar-ecil;nento de qualquer dos membros da mesa du
r ante tres dias seguidos, ou a falta de cumprimento das presentes disposições r e
gulamentares, po r parte de um dos examinadores ou dos presidentes das commis
sões, importará a sua destituição. 

Art. 65. O examinando, que se retir a r da prova escripta ou da prova oral 
antes de termina da , q ua lquer qu-e seja o motivo que allegue, perderá o direito ao 
exame. 

Art. 66. E' vedado aos exami nandos trazerem comslgo quaesquer livros, ca
dernos ou apontamentos e terem communlcação entre s i ou com as pessoas pre
sentes, durante os trabalhos elas provas; e, se prtcisarPm ~ahlr <las salas rios 
exam es, deverão obter licença elo pres id ente da commlssão, o qual, no caso de 
ter em ell es; de voltar , os fará acompanha r e vigiar rJor pessoa de sua confiança. 

Art. 67. Os canâtdatos, que forem encon tra dos com livros, apontamentos ou 
quaesqu er notas particulares, ser ão exclui dos do E:xame e consüderados como r e
provados. Na mesma disposição incorrerão os ljUe não se portarem com o devido 
r espeito e attenção. 

Art. 68. A pessoa em nome de quem e com cujo conhecimento alguma outra 
tiver feito exame, perder á es te e todos os m ais que houver -prestado e fica r á pri
vada, pelo t empo de duus annos, de matricul a r-se ou fazer exame em qualquer 
estabelec imento de iustrucção, f ederal ou equiparado. Na mesma pena dncorrerâ. '> 

indiv iduo que pr-e&tar exame por outro. 
Art. 69. Se algum candidato, depois de examinado e approvado, proceder Ir

regularmente dentro da sala dos exames, no edi,ficio em que se ef~ectuar este, 0 11 

em suas imme diações, ou se faltar ao respeito aos funcclonarios encarregados da 
direcção e tra.balhos dos exames, ou, por qualquer ·fôrma, se portar menos digna
m ente, verificado e a precia do o fac to pelo commissar io do Governo, será por or
dem des te demorada, pelo tempo que julgar conveniente, a t é o prazo de seis mezeA, 
a entr ega da certidão da approvação, e, caso esta j tl. tenha sido entrefl'Ue, o mesmo 
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commissario otlilciarâ aos directores dos diver sos cursos superiores, declarando a 
nu!ll·ãade de lia a té a expiração do prazo fixado como pena ao candida to . Desta 
decisão haverã recurso para o Ministr o do Interior . 

Art. 70. Ao presidente da com missão examinadora compete providenciar afim 
de que se mantenha o respeito dev-udo ao acto; poderã mandar sahir da sala os 
que perturbarem o socego nécessario ao bom andam ento e ã. gravi dade dos traba
lhos, e, ouvido o commissario e com app rovação deste, s uspender o acto e tr.ansfe
rir os exames para outro dia, caso não obtenha com suas advertencias e precauções 
o devido silencio. 

FIM 
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