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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 18 DE JULHO (1891) 

G;rhdãos membros da Camara dos Deputa los ca Republica dos Es- Representação 

taclos Unidos do Brasil. 

Eu abaixo a sigoado, tenente de cavallaria, Affonso Barrouin, usan
d? do àireito que me garante a Constituição da Republica no S g• elo 
art. 7~, e consiclera]]clo que especialm ente vos compete tratar do assum

plo verte~te, não só por serces naturalmente o poder legal mais scien
tiJ"i,·ameate liberal da nação; como pelas vossas atLribuições estipula
elas nr. s arts. 20, 35 (§§ 1 • e z•) e 36 da dita Constituição ) , dirijo-vos 
a p.·e ente repl'esentação. 

Em '\gosto ele Ül90, dirigi ao actual Sr. Presidente do Brasil uma 
rep,·c.:elllação contra a congregação da Escola Superior de Guerr·a, por. 
ter appr avaclo um livro imprestavel e nocivo, feito por um de seus 
memb. o , de modo a ser ell e publicado á custa elos cofres publicas, e 
adopl~c!o entre os alumnos, e accrescentei que não era este o unico 
faeto, q..:: r denotava incompetencia, pouco escrupulo e degeneração do 
lOt''lsa cl•l uma eorporação a que pertenceu o fundador ela Republica, 
,(ocnmcnlo que foi publicado na "Gazeta de Noticias", C: o R i o de Ja
nciiO . 

O GoYerno determinou a minha prisão e mandou que eu fosse sub
meti ido a um conselho de disciplina esco lar, que suspendeu-me por 

doJs annos ela escola, ceclarando no teor da .sentença ter procedido 
co'TI toll'rancia, vi to que a minha exclusão deveria ser perpetua, mas,' 

ao mesmo tempo, pretendendo ter equidade, nomeou uma commissão 
de professores para examinar o dito, livro, é deliberou que eu perma
naresse na Capital Federal, até que fosse apresentado o respectivo pa
recer . 
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Emquanto, porém, a representação minha (ele um alumno ) fôra 
f e.i l.a em um mez, decorreram-se 6 mezes sem que a commissão (ele 
professores ) cumprisse o seu dever , e apenas u~11 elos membros, lente 
da esco la Polylechnica, e ele r eputação notoriamente fi C:ed igna, apre
sentou em parecer incllviclual em accôrclo comp leto com a minha cx
pns;ção . E o Govâno, depo is desta patente c clcsmoralisadora pro tel~

ç.i\o elos lentes, que já se estende hoj e a 10 mezes, sem attencler ao re
qucr.ime.1to que fiz el e um conselho el e guerra, fez com que eu scgui%e 
D::U'a n 11 o de cavallaria, a que pertenço, es tacionado em Quarah y, Jron
Lei• a elo .Rio G1·anC:e do Sul, me impedindo assim ele defender com e!'
fü:~·Cia a rninh ft justa causa. 

Deixando ele parte, inteiramente, os castigos discip linares c outras 
ei r vmnstancias de caracter mililar, qu e se envolvem no' assumpto, ci
taç•5es inclividuaes que sou forçado a fazer como elementos ele prova, 
~ .,;obre as quaes cu não poderia apresentar e publicar queixas ~ em 

prévia participação aos devidos sup eriores hierarchicos, resulta ind is
uu LivciiY:enLe cl.1 naJ'ração precedente que o Gover no pretende abafar 
esta questão imporLantissima, ficando por isso evicenciado : 

1" que Lem toda a justificação o recurso extremo do meu appcllo á 
C amara dos Deputados; 

2", que para ella é a questão abso lutamente inalienavel e inadiavel 
solJ a vã allegação C:e que eleva aguardar-se o parecer da referida falsa 

·uummissão . 

A>.:,im, como acto de justiça, de mui bencfico effciLo, requei t'O par· a 
que: 

1°, .:. Camara, tomando conhecimento elo pt·csenLe facto, ele que 
resultou serem lesados os cofr es C:a nação c corrompida a in ·tmcção 

. püblica, L;On1pr ove ser elle devido a Ler o Govemo exorbitado, Jazcn
cl··· abus1va e cl escr iter iosamcn Le nomeações ele lentes sem co ncue~o, e 
prornov<J a annullação clcllas; o que servirá para o Governo ele exem.
plae cor ,·ec tivo, que repercutieá salutarmente na sociedade; 

2o Consequentemente leg isle de um moela definitivo sobre as no- . 
me<tçõ. s do pessoal rias instituições officiaes el e insLrucção supe1' io r e 
secündaria, co ll ocanco esse servi ço, quanto ao Sflu caeac ter espi eitual, 
fón das aLtribuições elo Governo . 

. Em seguid a ao presente documento, junto um proj ecto ele lei, onde 
apresento a melhor solução pedida pelos dous parageaphos precedentes, 
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o c:ual submetto ao J UJZO da Camara, pedindo ao mesmo tempo atten
ção p<t;:a os artigos que sobre o mesmo assumpto estou publicando nes
ta occa~1ão na •· Gazeta ele Noticias". 

Quarall y, 3 de Ju lh o de '1891. - Tenente, Affonso Bw'1'ottin. 

P1·oJecto ele le·i pw·a a 1'e(o1·nw elo ensino sttpel"im· e sectmelal"io ela 

Revnulit:a elo Bl'asil. 

Aet. 1° Ficam em effeito as nomeações de lentes substitutos, pre
paeaclorc.s c p1·ofessores de ambos os sexos, fe itas sem concurso pelo 
Go·1cruo paea as escolas offic iaes ele insLrucção superior ou secundaria 
elo Brasil, devendo ser modificados convenientemente os estatutos que 
cst;1beleceram La! exorbitancia ela acção governamental, tomando os 
roftr iclos funccionarios o caeacter ele interinos. 

Art. zo, Serão postas em concurso, peeanle comm issões ele lentes 
caLIJr!draticos effectivos, todas as caceiras vagas pelo artigo precedente 
0u que por outras razões vagarem; devendo ci Governo impreter ivel
rnente c1e:cre tae a nomeação dD concurrentc que obtiver o primeieo lu
gar, salvo o dir eito q'ue lhe compete, como a qualqu er cidadão ele pro
var, pe1:anlc tribunaes, a falta ele moraliclacle elo dito concureente. 

P:uageapho uni co . Qualquer outra sorte ele empregados das C·itas 
escolas serão nomeados por incl i.cação simp les dos r.espec tivos clirecto
res, salvo o. referido direito. 

A;·t . 3°. SP.rá nomeada uma com missão ele tres membros proposta 
pela congeegaçi'w das esco las superiores, com o fim de organizar u .n 
rcgulamc nto que reforme as escolas ele clieeiLo ele S . Paulo e Recife, iil 
trocluzindo nel1as o cstuco logico elas sciencias pl1 ysicas c rnaÚlema Li
cas. 

Pa1·ag1·ap1LO uni co . O projecto será clecretaclo quinze dias clepoi::; 
ele publicado, podendo, si fóe necessario, este prazo ser augmentado. · 

Ar t . 4°. Tüclas as nomeações e modificações ele qualquer natureza, 
propos tas pe1os clir.ectore., serão acceita desde que não restrinjam a: 
l iteeda :e individual e a Iivee concurrencia, e sej am compatíveis com 
o respectivo orçamento; ele modo que a acção do Governo seja sü111J !es .. 
mc.1te el e. po l iüiame1llo moral, não privativo e pecuniario. 
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Art. 5•. São extinctos os exames officiaes de preparatorios, deven
do a oclracla dos alumnos para o estabelecimentos referidos· de in
strucr:ã.o ~cr regulada pelo respectivos esLatuLos. 

Art. 6• . São extinctos os privilegias acaclemicos para Lodos os br-a
si leiros; c será pcrm itf.iC.a a creação ele quaesquer facu ldades de ensirlO. 

Para;!rapll o uni co. As congregações das e co las, por seus direclo 
rr.s, Jcgi:;lal'ãÓ, com a sancção ullerior e legal elo Governo, sobre o ex
eL"c;cio ·dOs profissionaes cxtrangciros no Brasil. 

Art . ·7• . São incompat i v eis os cargos cuja nomeação depende das. 
directorius dos estabelecimentos de instrucção c os que são ela depen
l!encia do poelm' temporal. 

Art .. · s•. Silo revogadas as disposiçõe em conLrarw. 
Nada mais se pó ele exigir elo estaco acLual da sociedade, assj m como 

qualquer di posição ele menos, sr:>ria uma grave lacuna. - Affonso Bm·-

1'ouin. Lcnen Le ele cavallari a. ( *) . 

SESSÃO DE 19. DE SETJ!}MBRO ( 1896) 

T·rans{ere a d,i{{erenles Estados e a ussoeiações civis os institutos 

ele ins • rucção SUJJerim· e out1·os, actualmente a cw·go ela União. 

O Congres.;o Nacional' resolve : 
Art. 1 •. Fi'la o Poder Executivo autoriutclo a entender- se com os 

governos c.os Estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gcraes e São Pau
lo, para o fim ele passarem paPa a administeação cstaC:oal respectiva 
as imlil<.tições ele ensino superior, acLualmente dependentes do Minis
t eria elo Interior e Pstabcleciclas nas capitaes desses Estados. 

§ 1•. Na transfercncia elos referidos estabelecimentos se comprehen
derf;o os predios em que funccionarcm e que forem C:.a propriedade da 
U;üão, ou que estiverem por ellcs occupados em virtude ele algum con
traclo ou clepenclencia anterior, as hibliothecas, gabinetes, museus, col
lecçõNJ, archivos, apparelhos, moveis e mais objectos a elle perten
cente~ ou destinados ao seu scrviçq. 

( * ) Não consta na Synopse c1a Camara a adopção das medidas l embradas. 
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§ z•. Os EstaJ os a que forem LransferiJos os e tabelecimento de 
ens1no sup erio:· poderão aclminisLral-os, manLel-o e custeai-o·, ou 
empregai-os, suo ju lgarem mais convenien te, á di recção ela municipali
dade el a Capital do Es tado ou a socieclaJes que para isso se organiza
rem, el e confor midade com o C: isposto no art. 2• e seus paragraphos. 

§ 3• Se algi.Jm elos Es tados se recufóar a aceitar a transfercncia de 
que tra ta es te ar ti go ou , aceitando-a, de ixar .a Loco tempo ele peovi~ 
clcnrü.n· sobec a manu tenção c cu tcio das escolas superiore.s, por si 
c•u por meio das municipalidades c ocicclaclc a que se refere o para
gr,,ph o anterior, o Governo ela n ião procederá de accôrdo com o art. 
z· § z• n. 1 desta lei, so licitando elo Congresso Nacional os recursos 
nccessario para auxi liar a i nsliLuição livre que se formar nos termos 

co m2smo ar tigo. 
P <•i a mesma fóema procederá o Poder Executivo no caso de aban

clon{) rias esco las superiore pela municipali dade a quem forem cncar
reg· .. clas ou de rli s olução elas socicclacl cs qur as aclministraecm, se 
dcnll'o de doLB annos o Estaco respectivo não providenciar soht·c o 
ca!'<o, av•"canclo a cl irecção e aclmin isLração elo in tiLuLo . 

Cons iderar- se-h a abandonado o in tiLuto ele en. i no supceior: 

a ) se o Es l aclo ou a municipali dade não der organização ao e tabe
lcci :ncn to no prazo ele dous annos, contados C: a cl:iLa ela Lransfercncia; 

b; deixando o Estado ou a municipalidade ele dotar o instituto por 
clot.:~ cxc!·cicios consecutivo , com a verba or'çamenLaria, sufficien
le pata cus teio do es tabelecimento, segundo o plano e peogeamma elo. 
en ~ in o aetualmente adoptaelo ou ou tro, cle term inaco por lei estaeloal ; 

c) sendo cli~so lv i cla a sociclcacl e oegan izacla para o fim elo § z• eles

te arti go, por qualquer ·mo tivo legal . 
. 4•. Os lentes, professa r e e empregados elas facu ldades ele d ireito 

elo 1l.3cifo e ele S . Paulo, ela Faculdade ele Medic i. na C: a Bahi a, e ria Es 
eo l ~, ele 1inas liC Ou J'O P ec to passarão -a soe cons i{)eraclo funccionarios 
elos Es! ados, onde tiver a sua sécl e o estabelecimento a que peetcncrm, 
S·)Dl preju izo el o dir eito j á adq uir ido na data desta lei á jub ilação ou 
aposentadoria pelos cofres federaes, de accôrdo com o art. 75 ela Con
s l i tTi çrro C: a Repu b li c a. 

1•. Os vencim entos e ma is vantagens lesses lentes, peofessoecs c 

CITI J1 ecg'ados não poder ão ser cl iminuicl os; 
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2°. Os funccionúio que se jubilarem ou apo colarem, prrcnclliC.:-a, 
a cc ncl!ção elo referido art . 75 ela Constituição, não poderão con tinuar 
con:.o lente profc ore e empregados ela faculdade transferida ; 

3". O. lenlc actuae gozaeão, no Estado rrspcclivo, do direito ga
r<.rlllclo pelo § 4° do al"t. zo . 

§ 5° . Na hypoLhe e :fio-uracla .no § 3o clcslc artigo, c Lendo o Gover
no ;Je u ar em relação á .faculdade que Leem édc nos Estados, ela me
dida igua l á do art. zo § J. • d sta lei, a ituação elos lentes, professores 

·c r mpergaclos se rá a m sma C:cLerminada para os fu ncionar ias elos es-
L!lhelecimenLo ele cn ino designados no mesmo arligo. 

Arl. 2°. Ficam extincLas a Facu ldade de 1edicina e Phal'macia, a 
Es,•ola Po lyLcchnira da Capi tal Federal, o Gymna io Nac ional, a Escola 
d(• Bellas Arte&, o InsLiLulo Nacional C:c Mu ica, o Museu ela Capital e 
o P::!cl:>.g-ogium. 

§ 1". O edificio rle propl'ieclacle ela União, em que actualmenLe 
funccionam c ses e labelec imenlos, ou que es tivere m por ell e$ occupa
dJ~ rm virlmlc ele algum contracLo ou dependcncia anLel'ior, bem como 
as hiblioLheca , gabinete , mu eu , collecçõe , archivo , appm·elhos, la·
btll'!llm'ios, moveis e mai objecLos elos serviços clelles, pa saeão a ner
iencrr ú socicclaclc civil ele duração indefinida que, ele conform i(-aclc 
co.n o dwreto legi lativo ~- 173, de 10 de etembro ele 1893 e a clispo
~iç-"es da presente lei, e organizar para a Cl'eação, manutenção P cu -
te i o de uma u n iycrsiclacle no Districto Fcclet"al. 

§ 2". Os memb1·os da .sociecladc nessa quali da~e não Lerão direito ele 
pro!)ri ccl arcle nem rlr usofnJCLo ou o-ozo obre o b n ' ociae nem po
ciPr:'ío auferit' lucro algum ela ocicdade, ainda mesmo na llypothrse elo 
a1•l. 1 1 do 'ccreLo n . 173, ele 10 ele eLcmbro ele 1893. 

I. :'\o caso ele disso lução ·ou cxlincção ela sociedade, todo c se· 
I.J cns renrlerão para a União, que o applicará a cleslino iclenLico ao 
ela instiLu ição dissolvida ou extincLa ou os transferirá á Mtm icipali cla
clr rJa fJapiLa l Federal . 

TI . Rão inalienaveis os prerlios, bibl iotheca , mu u c collrcçõcs 
selrntilicas ou artl.Licas ela univer idade,- ass im 'como Loclo o bens 
Ci clO lh e forem doados inte1· v l.vos mo1·tú cav.sa paea a consL itu ição e 
au~Cmcnlo rir seu paLrimonio, salvo especial li cença do GovPrno na 
cional. 
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Til. Não são sujeitos a embargos e penhora os apparelhos, moveis 
e n .ai s ohjcctos cl es Linados ao serviço ela universidade. 

§ 3"- O Poder Ti:xccutivo nomeará uma co mmissão ele pessoas ido
neas para org<tniza r o p lano da creação da universidade com estaLutoa 
de. c;ociPClarle. 

Nesse plano entrarão: 
A E cola de l\1 dicina e Pharmacia. 
,\ Et>co la Po lytechnica. 
Uma elas facu ldaeles li vres ele direito. 

§ !1°. Os lentes c os professores elos estabelec imentos extinctos são 

cln dirrilc: membro ela sociedade e co m os lentes ela :faculclacle livre de 
cli1' 1: ifo que o Pocl.er Executivo designar constituirão a assembléa ge
ral in~Lallaclora para deliberar sobre a organização definitiva ela sacie
ria; e, approvação elos estatutos qu e lh e forem presentes pela commiq
EfLO ele que trata o § 3° e a nomeação ele uma cl irectoria provi oria, in
r.umbiJa ele p raticar as formalidad es Jegaes necessarias para a corisbi
llliÇão <.J;~ mesma soc iecaele e rei)resenLal-a perante os poderes publ icas 

Os esta tutos serão sujeitos á approvação elo Pod er Executivo c ele
pai~ de publi cado no"Dia}'io Officia l", a clirectoria provisoria convoca
rá a asscm bl éa geral para eleger a administração cle:finiLiva e dar co:
mc(~O ao& trabalhos da univers idade. 

Q!lalquer modificação dos estatutos será sujeita á approvação elo 
Potlet Executivo para que possa vigorar. 

§ 5°. A universidad e reger-se-ha livremente quanto á discip lina, 
pl:lnos . c progrnmmas ele ensino, á sua admin istração eco nom i c a, inves
lic.l;IJ'a rlc cus lentes, nomeação e demissão. ele seus empregados e ap 
plic:Jç·::-w · lc penas cliscip.li nare · aos funccionarios e aos alumnos. 

E' r:orém uj eiLa á inspecção e fiscalização do Goveeno ela União, 
por inLcm1eclio ela Superintendencia Geral elo Ensino, composta de 
Lrec; cidad ãos, depend ente do Ministerio do Interior e subvencionada 

P·~lo oeçamento federal . 
I1~ cumbe espccia lm enLe á SuperintenC:encia Geral do Ens ino: 

a ) irtspeccionar e fiscalizar a Universidade elo Rio ele Janeiro e os 
csL·11Wlccimentos de ensino superior dos Estados, sujeitos ás disposi
ç:'i•)s ele. ta lei; 

b ) infoemar sobt·e as reformas c melhoramentos elo ensino, sem 



- 10 -

coJrtu.:c intervir cl i rectamenLc no regi meu_ escolar, cconomico e ad

rni.Jistralivo dos institu tos . 
§ 6°. Os lentes, professores c emprcg·ados dos estabelec imentos ex

Lindos qu e não fizerem parte do corpo docente c administrat ivo ela 
un iversidade, e- que tiverem clieeito adqui r ido na C:a ta desta lei á jubi
laç'ío ou aposentadoria, serão postos em disponibi lidade com eus 
act'Jaes vencimentos, para serem apt'Oveitados pelo Podet' J:<:x:ccuLivo 
na Superintenclencia Geral elo Ensino e em outras funcçõ es fcd craes. 

§ 7°. A União emiLtirá 8.000 acções co valor nominal d-e i: 000$ 
caua uma e ele juros ele 5 olo ao anno, dcs tina:clas á const ituição elo pa

trimonio ela univer sidade. 
Essas apolices serão inalienaveis e de seu s juros, que n~o poderão 

soffrcr penhora ou embargo, uma decima sexta pa1;Le será ele Linacla 
ao nutor ele algum livro ou trabalho premiado pela universiclacle. 

§ 8° A univerf; iclade deduzirá c!e todas as quantias, que por qual 
;quer t i tulo receber ou anecadar, uma quota el e 10 olo destinada a con

. ~ l.ibir o mesmo patr1monio . Essas importancias serão empregadas em 
apJliccs da divida publica nacional, que serão ina lienaveis. 

§ 9°. A universid ade poderá organizar o montepio ele seu· lentes, 
professores e empregados, suj eitando o r eS]J ectivo r egulamento á ap 
prúvaçáo elo Poder Executivo; podendo ainda entrar em accôrdo com 
este para a transfer encia elo actuaes contribuintes elo montepio elos 
se1'viclor'"s elo Estado, para o montepio universitario. mediante o pa
ga·"ento ele uma somma co rrespondente á responsabil iclaC:e ela União 
co;n os acLuaes lentes e professor es . 

Art. 3". 0 <> diplomas univers itarios ou academicos não conferem 
IJ"r i vi leg io ele especie alguma para o exerci cio ele qualquer pro fi são ou 
fnncç'io publica, salvas as cautelas e providencias elos regulamentos de 
p.:J liri :>. e hygieue, no tocante á clirecção e responsabi li dade el as pllar
madas . 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em c-ontrario. 

Rio jc Janeiro, 16 ele Setembro ele '1 896. - F-ranc·isco Glycerio. ( • ) 

(*) Não teve andamento. 
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SESSAO DE 15 DE NOVEMBRO ( 1898) 

Ac.::rcscente- e nas autorizaçõe ao Poclet' Executivo: 
A emancipar a Faculdades ele Direito ele . Paulo c elo Recife, ele 

i.\1e.!ic~na do Rio ele Janeiro e da Babia, a Escola. Po lyLechnica e a Es
colü ( ]C Minas, -autor izando-as a que se convcetam em s.ocicclacles de en
s ino sc icnlii'ico profissional, l ivre c leigo, com clircctoeia da ua ele i
ção e ·-JOm leis organicas, estatuto c programma que acloptarem, ga
rMtindo a União: 

Ao prssoal docente e administrativo não sujeito á demissão acl nu

tn· n, a,; suas collocações e actuacs vencimentos. 
Ao funccionario ou empregado, clcmis ivel acl nutum, o oeclenaclo 

oor um anno, c, em igualcade .ele circumstancias prcferencia para ou
tro ::! argo publico. 

A'-> ocieclacles: 
O direito ele cobrar bxas de matricula e outras que julg·arem ne

cesflar ias para custeio elos estabelec imentos. 
O u&ofruclo dos proprios fcclcraes, em qu e funccionam actualmonte 

as rscoi:t e suas cl epenclencias, bem como todo o material de ensino 
nelias cxistent.J; e 

A raculclacl e de conferir gt·áo acael micos, r espeitando o al'L 72 § 

2J, da Constituição ela Republica. 
Sala das Se sões, 30 de Novembro de 1898. - illoreim da Silva. (*) 

A Gomm is ão não pódc accitae a presente emenda. Ella revive a 
JLlé::t, j~. muitas vezes rejeitada pela Camara, da comp leta abstenção da 
Und'io no ensino superior, icléa funesta, que, vencedora, ac'al'ectaria, 
.l~C 1lltcstavclmcnte, a r ui na e a decadencia, senão ·a extincção elo a llu
diclo ensino, ma. que seduz pela apparcncia liberal e clemocratica . de 
que se l'evc te, encontrando forte corrente de sympatb ia e ele apoio 
como 'Clomon tra o seu pertinaz e successivo resurgimento após o mais 
sokmEes repudio . 

O autor ela emenda obedece á lcnclencia radical que intenta elimi
nar a lllLervcnção elo Estado nos clomin i os ela instrucção como repn
gn~nle ás suas funcções e á índole c:o regimens clemocraticos, que con-

- ( • ) l!:menda apresentada a o projec to de orçamento do Inter ior. Foi r eje l· 

tada pela CamR.ra. 
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sillr.ra como preju C: icial o a L ~cntaLorio ela li bceclaelc c das asp i eações 
:)lOclernas o ensino off icial, e que tem como ideal para que cam inham 
tocos o povos o ele centr alização absoluta elo en ino superiol' , qu e eleve 
fict r livre el e Locla inLerferenc ia g-overnamental, enLrcg'ltC exclusiva
mcnLP aus calcu los, á' incertezas, ás especulações c aos inteecsscs da 
indu lria e ca iniciativa part icu lae. 

N'í.o interpretam, porém, acertaclamenLe, a Con Li luição, c ao con
lt'arlo, a reaudam c a deturpam, os que ne lla buscam argumentos paea 
susLr.nlae semei h antes doutrinas. 

Ncn1 a leLLra, nem o espiei to elo no o pacto 'con ·titucional, am
param tão ousadas c anarch icas a ·pirações. 

Diz a Constituição no art. 35, §§ 2" e 3", quo compele á Uni ão, mas 

nã.J 1l1'ivativamente, "animar no paiz ci desenvo lvimento elas lcttras, 
. cionci.k o arLos", o "crear instiLuiç.ões ele ensino superioe r sccunclario 
nos EE:taclos " . 

Nada mais clar·o, positivo e terminante. "l\ão privativamente", cli -
f f '1111 i llustro Senador commcn Lanclo o texto Constitucional para de
monstrar o et't' O elos quo su tentam a clouleina conLearia, quoe apenas 
ciJ~er - não sómentc á Cni ão incumbe a funcção, não lh e é i· o cx
clusivn : a outrem é leixada a facu ldade ele Lambem fazc l-o. 

A oorigação que é taxativa para a Un ião é facuiLaLiva paea os :l!;s 
lad'l«. O que a Conslitui ão pcrmitto aos Estados, o que lh os é dado 
CIOP10 uma facu lclacl , ·um direito ele que cll es podem fazee ou deixar ele 
fazrr mo é imposto á União como um dever c uma obrigação c para 
bcJ"!'l c!aro tornar o intuito elo dispositivo constitucional, paea Loenal-o 
immunc das controvees ias sophisl icas e ~as clctuepaçõcs ela ch icana ra
pciosa, o legisladoe não recuou ante a possibi liclacl elo parecer redun
da:. te . 

Sr. cll e v isasse clar ft União u ma m issão secundaria, facu ltat iva, io
die ·ef.rr, simple menLc suh iC:iar ia nos domínios elo ensino uperióe, ella 
cstaeia uffic ientcmcntc cmmciocla nos Lermo imp lcs c gcnee ico-, do· 
§ :?." clr ar L. 35. 

Deuiaeamlo nc te parag1 apho que incumbia ao CongTesso animar 
nJ p::tiz desenvolvimento ela lcttras, artes c cioncias, Linh a já o lo
gi:·laclor creaclo á União a obr igação ele aux i·li ar, proteger c movimentar 
o er: ino superior, ma~ qnet'onclo frizar ele modo in ill uclivcl, qual o seu 
vordac·ciro objcclivo, formu lou o § 3", no qual toma explicito ao poder 
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fcdcnl , 1mpõc- lhc mais elo qu e a facu ldad e ind efinida, a el e anima?', 

a obi'i.''ação formal de creal' ins lituiçõe · de cn ino super ior e sccun

Cl~c~·;o !lOS Estados . 
. \ 5~I m a Con tiLULção , em tcemos claeos c in op ltismavcis, impõe 

á União duplo encargo no que liz respe ito ao ensino superior; o de 

a i !i~nm· o fornecido nos es tabelecim entos elos Estac·o e o de, inclepcn

rk nlc ilr•stc , pot' culLo prop r io, fornecei-o em es tabelecimentos priva

I h.:anwnlc seu , errados no mesmos Estados. 
O radicalis mo, porrm, dos aclvC I'Sat' ios do ensino off icial, lê nos tcx:

(15 f'Oll.' lituc ionaes o con t t'at'io e, interprclanclo-os ao sabor da sua fan

tP.~ia iloutt'inaria, e nlencc c propõe a eliminação immediata e completa 
.Jo mesmo en ino, nega á União o dever qu e a Con tituição lh e impõe 

tJC rn1xil iar c c t· cat' estabeleci mentos ele insLrucção super ior nos Esta

elo.", qucl' que ella c desfaça por transferencia ou suppressão do que 

rlla p P.;;,ur, mais ainda: que Li'i.o importante assumpto el eve ser cnlt'C

gur á in ic iativa par ticular. co nver tido - co mo outro qualquer ramo 

rlc indus tria - em campo el e cxploeaçõe mercant is ... 

A Cnn LiLuição, pot'ém, foi abi a, pecvidcntc c cautela a di spondo 
ela LJrmq poe que o fez. 

Ao contrario elo que dizem os paeLiclat'ÍO ' ela r.louLrina ela cmcnc:a o 

nu r '>C observa, o qu e se ser.tc, .o que se co ns ta ta é que em toC:a part.} 

o en inq é uma qu estão elo E Lad o, que c te o chama a si, ceia-o, su

pel'intcude-o, fiscaliza- o, augm cn La-o com o apoio elos mais aba! izaclos 

C:'éTiplui'C'>, publi ci Las c homens de Estado, liberaes ou co nservadora. , 

ele to el as .a · c rolas, em Lo elos o tempos c sob Lodos os reg· i mens. 

A le ndPnc ia ge ral é pat·a alargai' o c it'culo elas alLribuiçõe elo E -

h·~ v nus dom i nio c a in Leucção ; m esmo nos paizes onde mais vivo, 

mais intenso c mais anaigaclo é o sentimento da atÚonomia local e in

rli vic'ual. eam inlla-sc para a ce ntralização, paea a unif icação elo ensino, 

"ob a Sltpcr inLencl cnc ia c clirecção lo pocl et' central. Qu e o digam a 

Sui ·3 ~a, a InglâLena, os proprios Estados Uni elo e a Republica Argen

l.in:~, onde o movimento ne se sentido dia a c:ia se accentua, crescendo 

c:;nLinuamenl c, em uma progressão veeclacl eiram enLc as ·ombt·osa as 

dol1rõc;, orçam enLal'ias qu e lh e são destinadas. 

•- c as nossas affl ic liva.s co ndições f i nancci e as não permi Llcm que 

elo lemos mell1 Ol' o nosso ensino uperioe, ·e e !las nos i mpõcm mesmo a 

Lloloro ' a. n eccs iclaclc ele có t'Le ' c suppressõcs na sua ex íguas ubvcn-
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ç.õ.}~. clahi - a transigir com os que pregam a sua inutilidad e r o quc 
r~m exclusivamente confiat!o a particulare - vai a di tancia dr um 
abysmo. TJ'ansferil-o a E Lael o que lutam com crias di ffi culuades 

C:l0'10miCas, despido ele r ecu1· os, que ma l altcnclem á instnwção pri
maria e secundaria-- ou abandonai - o a uma iniciativa inlividual que 
ni:o c"X i:ole, chimerica, e vcnlarlriram n e irri oria - é cl ccrdat· o cu 
cc,mplcto anniquilamento, a sua clr moralização, o seu r:c apparrc i
l11('.!1 tO. 

<~._ c la obJ'::t impatriolica, acreditamos, o Congrcs o não da1'á o cu 
conew' ·o : veca-o a Con l.ituição ela Republica, não o pcrmil tcm o al 

ros c per-manentes inter e cs do paiz. 
Pairam na nuvPns. anelam no mundo da throria ·, c qurcirlo das 

xigr:-ncias, inill mliveis c imperiosa- ela realidade pratica, o (Jll<' não 
vc~cm qu e o problema elo cn i no tem elua faces : a mora l, a eiPntifi '::t, 

c a ccoJ<:1m ica. matee ia l, pecuniaria. 
O ens ino, obeeludo o en ino superior moderno é clifficil c ti caro. 

mllllo ct> ro, r ec lamando clcspezas qu e só a fortuna co ll cc tiva C:r que o 
E stado r cl epos itario pórl.J r eal izai ', mesmo porqu e este prohlcma in
trres a a vida commum da sociecarl c, diz re peito á ua organiza ão 
moral r po lil ic~. não podendo ficae entregue ao. vai-ven , dcficienriac; 
c i:lCC I teza ela s impl es inic iativa parti cu lar. 

Ellc reclama mu eus, bibli otheea , apparclho, labot·atorin-. rdifi
civ~ a(Jropt"iado ·, alt'm das C:c. pcza com a manutenção el e um prof s

soracio numero o e apto, corre poÇJclcn tc á . nece siclad cs rmtJL'r cr -
ccu lcs elo en ino qu e c multipli ca, se bifueca, se c pcc ializa rm mil 
cn 'IJições. 

Ha em nosso paiz en i no 1 a L" t icnlar OJ'ganizado capaz fi e suhs li tu ir 
o Mfi cia l, mesmo defi ciente e lacuno o como cll e é, capaz li r prrt'nc ll cr 
c Yasio que cl.lc rleixa c fót' eliminado ele chofre como se pJ·dendP? 
Onde o habito cas clotaçõ parliculare para e Labelccimenlo ele in
.. lrncçi'ío . como na Inglatrna c nos Estado Unidos? Ma em toda par
lr, -me mo onde a iniciativa particular é mai ele nvo h·ida - Ja
mai ~ presci neli c- se de Lodo ela intervenção do E tado no en ino, poJ' 

fl UO r La funda- se não sómentc em motivos economico., mas obretuclo 
em moti vos politico e sociac . 

O i11ai poderoso a !ver ario co ensino official univces itario foi o 
po ;; i{ivi~ mo; mas por in tcJ·medio do· seus mai abali zados conti nuado -
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rcs l'llr penitenciou- ·e em publico do erro das suas primitivas affir

mações. 
Litleé e ·wirouboff, dominados p·ela evidencia, confessaram com a 

ma,or franqueza o seu dissentimento da opinião do mestre. 
O primeiro, que aeguimlo-o submissamente affirmára a neces ida

de ·'a 3upres ão ela Univer idade, tendo vivido o bast-ante para ver a 

expcrjencia em flagrante opposição aos seus conceitos, confessou com 
a maior franqueza c lealdade, que a opinião que a'cccitara em 1850, 

lllc parecia em 1878, "fóra rle toda a opportunielade", que era precizo 
banir a icléa ela sur presão elo orçamento univer itario, que os particula
res potwo ou nada innovariam ao programma ele ensino ela ·universi-'
da<Je; ' llle fariam o que ella e lava fazendo e se alguma clifferença 
houvesse seria para peior; e que fosse qual fo se o estaco ela questão 
o Governo devia conservar o privilegio ela co Il ação C: os gráos. 

\Vicouboff foi ainda mais terminante: "A questão não era sómcnte 
ela inferiorioclade moral elos particulares, era sobretudo ela sua feaque
za li!:llrr ial". 

A sciencia é um elemento de civilização que reclama para sua ma
nu l•~nijãO e desenvolvimento recursos extensos e conti nu os, serviço 
cn,io custeio consome, em cada paiz, muitos mi lhões . 

Podem os particulare , em .taes condições,. substituir o papel rio 

Lsln.do no cnsi no ou e tabelecer com elle seria e vantajosa concurren
cia . 

. E~m outra varte, no livro intitula·co - O E tabelccimento da 3" 
n.•publica, no capitulo sobre a liberdade elo ensino superior, Litlré ac
cení ua ;:om mais firmeza a sua opinião sobre o assumpto. 

. De envolta com os e':ltabeleci_mcnlos elo ensino superior a emenda 
clf1f'!JOj a 0 Estado, em beneficio dos que dellcs e apropriarem, .to mo
nopvlio ela collação dos gráos. 

E' ai nda au positivismo que vamos pedir a melhores armas para 
demonstrar a neoessielade qu e tem o E taC:o de manter, como privati
vas, tão importantes prerogaLiva':l que consideramos um verdadeiro at
Leibuto, ina lienavcl c intransferível, da sua soberania, e o fazemos 
Lran,_;plantanclo para aqui o resumo que em outro ponto fizemos elas 
doutrinas e opin iões elos seus mais competentes sectarios. 

ComLe, o mcsLre, Littré, o cliscipu lo, embora dissid ente do me tre 
em ~·10nLos sccunclarios, affirmam que qualquer que seja a solução dac!a 
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ao Pl'Ohlema ela liberdade de ens ino, - o monopolio da co ll ação Jos 

gró. •s çJr.ve ficar, como um direi to, pertencendo ao E Lado . 
Chat'l es Robin, outro positivis ta, cuja opin ião é el e ciLat· em fayor ela 

inlm:vrnção elo ensino universitario, melhor elo que Lo los, em nrgu
,ncnt ação ceerar~a e logica, clemon tt:a a necessidade lo que o privilegio 

ela collação ele gráos eleve p ertenoer ao Estado. 

D epo is el e afJirmar qu e convém deixar que cada um Lenha a lil er 

clacl·3 ele instruir-se no que quizer e com quem quizer, poi o saber é 
bom, venha ele onclc vi er, ma· qu e co nvém clisti ng·uir, quando se fal ia 

ce ::abee, se es te basea-se na ordem elas fi cções, nos mys terios sys te

matisa:dos ou na ·das r ealiclar:es qu e visam a previrl cncia á acção, cll e 

conclue: 

Do saber des ta o t·clem - isto é, - elo saber real, positivo, que 

busca as carreit·as profi ss ionae . é ao Estado que elevem ser dadas as 

p~o .'::ts; cll e eleve reservar para si o direito ele cons tatai-o; a co llação 

dos gráos lhe pertence". 

Poe que? H.e poncle ain la o mesmo csc t·iptor: "Porque o dever lo 

Estado é velar pelo, interrsscs elo maior numero quanto ás relações 

incliv.i<luae r ecip t'ocas c rspecia!mPnte elo conjunto ela nação em relac:ão 

a todas a. outea naçõc ·. 

E' precizo que ell e desempenhe este •clevce não sómcn tc no que diz 

rcspc i Lo aos inLrrrsses maLcriacs,. mas tambcm e sobretudo no que 

diz. respeito aos interesses mora:cs e intellecLuaes; não sob um vão p1 e

texto ele gloria nacional, mas porque nma elas conrli ções ela rxisLrn.

cia ele cada Estado é não fi car inferior ao outros Estados quanto a es 
t es ,,s umptos. 

Possuindo melhor que os particulares os meios p rec izo pal'a com 

mai. vantagem do qu e e11r. curar destas que tões, os Governo são 

responsaveis diante •elo paiz por toda n egli gencia elos deveres que lhe 

impõem n esta cs·phcea os progTessos elas sc iencias, elas arLr e da cco 
nomi?. politica. 

Desde qu e se r conh eça que é dever elo E s tado proteger o c. Luclos 

c favot'P CCl' seu dcscnvolvim cnLo, que srja pela simple libcrclaclc para 

cada um ensinar, qlct· eja pot' ele legação rcmune t' arla, o clevet' do 

Bstarlo, em um como em ou ro caso, é el e a segurar se o. que qnerrm 
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ag·ü· dirccLamcntc sobre a sociedade em materia de instt'Ucção, ele cclu
caç"'o, c1 hygiene ou ele medicina, teem o saber necessario. 

O exame exigido pelo Estruclo é uma garantia inclispcn avel, garan
tia cuja cx istcncia cllc constata pela cxistencia de um dip loma". 

\-!ais adiante, no mesmo capitulo da mesma obra, combatendo a 
pi1rase elo celebreM. Dupanloup,- "o cli1•eito ele collação elos g1·áos é 

c' E e scnpia mesmo da lei sob1·e a libe1'dacle do ensino, ellc affirma: 

"O ensino e a co Ilação elos gráos são duas cousas essencíalmente 
c:í,;linctas. Confundir es as duas cousas é mostrar que não se as co-: 
nhl·cc; ou fazel-o, quando e a~ conhece, deixa suppor algum - W'1'i é

?'e 2Jf'nsée, alguma segunda intenção". 

Mas, se encat·ada por estas faces , a emenda é prejudicial -não é 
metlOS quando en arada pelo lado economico. 

Depois ele despojar a União de preroga t ivas que lhe são inherentes 
c privativas, ele eshu lhal-as, elo seu patrimonio moral, a ·cmencla entea 
P·~lo seu patrimonio material e não só dá ás associação o usufructn 
elo.~ peoprios fer:cra:es em que funcionam as esco las "c suas clepenctco 
cins" e loclo o material ele ensino nell as existentes, o dieciLo ele cobrar 
ta~us ele matr icu la c "outras" que julgarem necc aeias ao custeio dos 
estabelecimentos, como gTava-a ele respon ~ abiliclacles, oncea-a de en 
':;n~-os, impõe-lh e a obrigação •de garantir ao pessoal docente e admi
ni.:t~ativo que passou a servir e a ser dependente das allu C: idas associa
ções - as suas co !locações e acLuaes vcncimentb , por tempo inclcter
minado, c ao Juncc ionar io ou empregado dcmiss ivcl acl nutttm, orde
nado por um anno c, rm igualrlarle ele circumstancias, pr.efcrencia 1 ara 
outeo caego publi co! 

Além elo mais de que é esbu lh&clo - Jicará o Governo pl'ivado até 
do dieeiLo da liwe r co lha do.' srus funcc ionario , desde que qualquer 
dos que pas aram a prl'lencrr <1s associações a sim o entenda! 

A comm issão rr,i e iLa a cmr nda. (') 

(*) Parecer da Com. de Finanças. 
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SESSÃO DE 25 DE i'iOVEMBRO (1898) 

Transfere a di1·ecção das TesrJectivas congTegações ás faculdades de 
ensino uperiol' mantidas pela Un-ião, nenhmn p1·ivilegio con{e-

1'indo os di1Jlomas J)01' ellas exped·idos e cleclaTa qtte o exe1·cicio 
ele qua/.quer profiss ão, seja de ordem moral, intellec tual, ou indus

trial, independa rla exhibição e 1·egistro ele ce1·ti[icacio ele es ttulos 

feito· em esco las o[(iciaes 

" Qtti vouclm se des[aire de c e violent pl·e.iu
"dice de la coustume, il ti'011Ve a plttsieurs cho

" ses 1·eçues cl't1.ne Tesolu.tion inclubitable, qtti 

"n'ont arJpuy qu'en la barbe chenue et 1·ide ele 

" l'ttsaoe qui les accompagne : mais, c e maS(J11 e 

"armché 7'aJ)JJ01'tan-t les choses à la ve1·ité et à 

"la Taison, il se'ntú·a son jugement comme tout 

'· bm1leve1·sé ct remis potbrtant en bien pl1ts eu1• 

''esta t ." 

-(MON'I'ALONn: ~ Essais. Cap. XXU.) 

·"A Constituição assegw·a a brasileiros " a 

"es tmngei?·os 1·esidentes no paiz a inviolabil·i

" dade dos ·direitos concernentes á lib erdade, á 
" segm·ança individnal e á rn·op1·iedacle nos ter
"" mos seguintes: 

" ... § 211. E' gamntido o livre e .. t ercicio de 

'· qtwlqtter profissão moral, intellectual e inclus

" t?'ial. " (Constituição da Republica, - Secção li 
"elo Ti L.' TV - Declw·ação de direitos - ar L. 72. ) 

Alumuus da Faculdade el e Direito de S. Paulo, commi sionado por 
eus coll eg-as ele la c de toda as outra academ ia jurídicas pedem 

que o Congres o Nacional clerogue a I ci n. 311! ele 30 ele Outubro ile 
'l895 para o fim ele ·lh es ser concedida a faculdade de cursarem simul
taneamente a' aula elos 4° e 5° annos elo r espectivo cu r o, podendo, 
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uma vez ·approvados nas materias cons titutivas do q_• anno, prestar 

exame elo 5" e u ltimo anno na segunda época el e exam es, que começará 

{>!TI 15 de i\laeço. 
Allegam em fav or da sua preLenção: 

·a) que ao::; estudantes el e preparatorios que pres tam os ultimas 

(\xames dessas disciplinas em Fevereiro, é permitticlo -prestar exame 

do 1 •· anno elo cueso juridico logo no mez immecl ia to, em Março, sem 

que houve em frequentado as au las r espec tivas; 
b ) que, dessa l'órma, conseguem esses alumnos prestar em um 

mesmo anno e"-amcs ele cl ous annos co nscutivos do curso, - o 1• rm 

Março c o z• ao encerrarem-se as aulas em Novembro; 
c ) que no reg im r n e colar anterior ao Decreto ele 19 de Abril de 

J 879, vigoranclo a obrig·atorieclaclc el e frequencia, aos alumnos que 
pres tavam exame do q_• anno ra concedido fazer acto elo 5• e bacharr.

larcm- e em Março seg·uinte; 
d ) que a~ materias elo 5• anno nada mais são do que a smnma das 

disc~p linas lecciona:das nos annos anteriores; 

e ) qu e na Halia, centro elo saber jur icli co, onde o curso para o 

dou Lbt·ado rm c! i rei Lo constando ele 23 caclen·as é todavia estudado em 
qua ti'O annor,. ao passo que no Brasil, para as 19 cadeiras creadas pela 

rceenLe lei acima c itada, cxigcm·- se cinco annos; . 

• {) CJUP não é rJ cma ia nem r presenta grande eSfOrÇO ~ental CfUe 
os alu nmos rsturlem oito cadeiras em um anno, tendo quatro aulas por 

(i ia, visto SPrem as I içõe clacla em ri ias a!Lernaclos; accrescendo que 

o peopr iu rrgulamento vigente no seu art. 157 n . 1, lettt·a c, isso 

mesmo reconh ece, nas Di sposiÇÕllS trans1tol'ias, quando manda que 
:alumnns el o Lí" an no feequrntcm aulas dos 2•, 3• e 4•; 

{f )' rJLiC nas esco la Polytechn ica e de Mecl iciná. os aluni·n~s gozam 

{!a faculclafle de faz er um ou mais anno::~ elo curso dentro ''clo :interv'al lo 

rle 12 mezcs, m:io grado o excesso ele trabalh o ot;iúnc!o' ela frequ~n~ i a 
ele l ~boratorios c amphitheatros ele experimentação e ~bsel~váção . 

. Octacili o Carvalho ele Camará, alumno el a.· Fáculclacle Liv1;e ele 
Dire1.Lo elo Rio. ele Janeiro, comparando. os r egulám eiltos ~igentes l:espe

ctivamenLe na esco las ele Engenharia, ele Mc? ici na ' e cl ~_ 'J?ireit'o, n~ta 
qur nesta ultima foram o . plano e as condições de ensino reformados 
~ r ,.~ ' • : - ' L . ~ ' ,; j. , '. •. 

pcia ll'i n. 2 14. ele 30 ele Outubro de 1895, que a~o_lju a liberdade de 
.I · ' . 
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frequencra e a faculdade de se prestar exame das materias ele rnais 
de um auno leclivo em prazo menor elo que o ahi estipulado como 
minimo iuclispensavel á acquisição dos conhecimentos jurídicos. 

Assim, nas faculdades de Engenharia e ele Medicina continuam em 
1 igor as di:;posições do Cocligo Regulamentar do Ensino Superiot;, -
(abrogados sómente para as academias de Direito ), que permittem ao 
f!.i umno de qualquer anno requerer exame de uma ou mais séries, de 
ur.oa ou clf:l mais de uma cadeira, comLmto que haja sido approvaclo 

na:> disciplinas elas séries anteriores. 
Conclue veclinclo a revogação da lei n. ::!14 de 30 ele Outubro 

df' 1895. 

A lJnJão, instituindo ou mantendo facu ldad es !e ensino uper:or 
e- ~ubsicliculclo corporações docentes, ás quaes outorgou o privi leg· io de 
C"aferir diplomas ele habilitação, sem os quae;; a ninguem será li eilo 
o Ncercicio de certas profissões, - attenta, a meu vêr, co ntra a Consti
tuição Federal, desrespeitando ao mesmo tempo os princípios carcle:>.es 

d:t po lítica repubUcana. 
Jl:rigir em determinado Estado uma ou mais ele uma daquellas aea

dPmias é crear e amparar um duplo monopolio incompatível com as 
r.~ i ;~encias primaciaes ela Fed eração Republicana. 

Primemo é isso uma odiosa preferencia em relação a um Estado 
Cf\m detrimento dos demais membros da Federação, abso lutamente 
i$t:aes perante o orçamento da despeza publica ela União; assim ficarão 
os. cidadãos residentes neste Estado favorecidos com a fac i! idade de 
ac•ruisição das habilitações impostas pela União como condi ção preli
minar para o exercício de uma profissão, ao pas o que nos demais 
Rl'tados se terá conferido aos ricos um verdadeiro privilegio, pois quH 
só a estes ó dado fazer face ás despezas ex igid as pela viagem do seu 
Estado até a séde ac.aclemica, e mais pela sua estadia durante cinco 
annos em 'ai localiclad<;, além dos gastos com certificados, diplomas 
e mais exigencias )Jurocraticas. 

Nesse ponto salva apenas a differença de dis tancias, mantém a 
União brasi leira o injusti ficavel e anachronico systema de regimrn 
co lonial, pelo qual só a burguezia dinheirosa- podia, de facto, eJCerl\ee 
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as profissões liberaes, pois só esse pugillo de afortunados cli punha elos 
meios de Lran porlar-se a CO IMBRA: hoje deverão os matlo-gTo senses 
c os amazonense ·, c !:lómente os que Liverent maiores recursos pecunia
rios, vir ao Hio de Jan iro ou á Bahia, licenC'iaT-se para o exercício 
da medicina. 

Com que direito exigirá a nião que o contribuinte da maioria dos 
Estados brasileiros subvencione luxuosos estabelecimentos de ensino, 
do QL1al não fruem, e em geral não podem fruir a minima vantagem? 

Com que direito, em nom e de que moral publica, se poderá exigir 
da massa dos contr ibuintcs, constitui da na sua gr·ande maioria pelo 
proletariado, pelo agricultor e pelo commerciante, - que ubsidiem 
custosas academias destinadas a dar meios de vivet' a meia duzia á 
cus ta de quasi Lodo mundo? Acaso o JJ;stado aux ilia o carpinteiro, o 
caldeireiro, o oul'ives, o lavrador, o guarda-livros, o caixeiro, o capi
talista a {oi'111.W'em-se? Custeia viveiros de profi sionae para ed&es 
ramos da at:liYitlaJe humana? Si não auxil ia a estes, por 1ue á custa 
drstes ub idi ~n· áquelle::;? 

- Depo is, o Estado, que n.ão tem religião official, que e mantém 
em t·espeilosa neutralidade entre os diversos credos que se combatem, 
preLendenclo cada um lrr c:omsigo a verdade, Lambem não pócle ter 
scienc i<'. officia l. 

Subvcnc.:ionanc.il c ·colas, em que se professa determinada douLl'ir!a, 
o E Laelo tyrannisa, com impôr idéas e opiniões sem as quaes fica-se 
exclu ielo do livre exrrcit·io de profissão a que ó se tem accesso pela 
inve. Liclura confiada ao t:ollegio official. 

E, pcio1· que is o, o Estado põe embaraços á elaboração da vet·da
drira Joute ina, qualqurr· que ella possa ser. precisamente nos pontos 
que mais dr pct'lo intrer•ssam a felicidade elo genero humano, isto . é, 
·no lt'ip licr tl ominio tia biolo~ia, ela sociologia e da moeal. 

Não sulwrneionando a theologia com haver abolido a dotação orça
nwntaria da JgTP ja Calho! ica, dá prova ele parcialidade; deixa de ser 
tão neul t'O r lrig·o quanto rlcvia sel-o, sub idiando a metaphysica jurí
dica e a onlol og·ica maLrrialista. 

Pois qnc não fayorrco o proselytismo feito em nome de doutrinas 
co n ub, tanciadas no Pentatruco e no Novo Testamento, não é li cito que 
o fa~a ampaeantlo os dou Lorrs do monismo hceckeliano, os prapagan-
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distas da Foeça e Mateeia, os corypheus do agnosticismo ou quaesque-t· 
·outeos peégaclores cathedeaticos ele doutrinas que demolindo a fé theo
Jogica nada construíram ·até hoje de estavel e clueadouro . 

. Si não .se inclina para a cosmogonia do Genesis, não ficam bem 
á sua neutealidade preferencias officiaes pela de Kant e Laplace. 

Si enteega á sua sorte as varias syntheses th:eologicas, não seria 
ilnparci'al custeando concepções ontologicas eni que a alma é substi
tuída por fo?·ças · e flniclos nervosos, clesbancacla a anthropogenià mo
saica, credo aliás da grande maioria elos brasileiros por isso que 
christãos -pela hypothese clarwinica da variedade das especies aggra
·vada pelas affirmações audazes ele Hceckel e Huxley. 
· · Si em uma nacionalidade, na sua geande maioria christã, preva
leceu, sem embaegos dessa filiação theologica, o principio r epublicano 
·cta separação entre o poder temporal e a autoridade espiri tua! de modo 
·que nem por ser essa a fé que maiOl' numero de crentes conta entre 
·nós, nem por isso subvenciona- se o respectivo sacerdocio, subsiclia-~e a 
corporação que a ensina e vulgarisa - como sustentar outros propa
gandistas; er~igir-lhe- pulpitos nas escolas, onde á custa dos contri
buintes prégam doutrinas, variando ele docente a docente, acceüa cada 
qual por insignificante minoria,' combatidas umas pelas outras, e 
avêssa quasi todas ao pensar e ao sentir da communhão? 

Para ser-se aclmittido a qualquer cargo publico já se não exige 
elo candidato jmamento filiado a determinado catcchismo; poeque pre
_tend er que o accesso ás profissões dependa ela aceitação expeessa de 
doutrinas officiaes mediante o crivo do exame academico, condemnavel 
.vest ígio do manclarinato incompatível com o regimen republicano? 

Quando ainda ao começar o seculo XX, todo o ocidente estremece, 
.c~nvulsionada a sociedade nos seus ima fundamenta pela pulverização 
àa Fé medieva em milhares ele seitas rivaes, anceiam as almas bem 
formadas pelo advento ele uma doutrina estavel capaz ele congregar os 
hom ens e realizar o idéal ela fraternidad e planetaeia, não é ele certo 
fazer obra ele polilica republicana intervir o E taclo nessa contenda 
secular para amparar opiniões que bem poderão não exprimir a ver 
dade, e com isso retardar a ec losão do Evangelho definitivo. 

. Mais particulaemente em relação á sociedade beasi leira, essa poli 
Lica retrogracla mantP.m a mystificação carinh osamente amparada pelo 
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regi men imperial, com perlurbar a n ilida visão do nosso probletba 
economico velando uma das su as faces principaes. Com effeilo, no· dia 
em .que se reduz ir aos seus rig·orosos limites regu lares a classe hyper
trophiada dos candidatos a .emprego::; publicas, de que são vastos 
viveiros as academias e gymnas ios, ter-sc-ha reconhecido como o nosso 
maior mal - a praga do bacharelismo. A mocidade brasil eira apren
derá que um dos mais tristes legados do convívio com a escravidão 
dos africanos fo i o av il tamento elas mais dignas funcções materiaes, 
sempre entre nós exercidas pelo mísero captivo. E quando regenerac.los 
os cos tumes, que já é tempo de purificar desse triste contagio, enca
minharem -se para a enxada e para o arado as legiões que pejam os 
institutos de ensino official, não só estará reconhecida a dignidade ele 
todas a funcções hab ituaes do proletariado, como tambem se terá 
dado o mais largo passo para a constituição normal ela sociedade bra
sileira. Nesse dia não mais se ouvirão, como agora, os vãos c-L amot·cs 
pela falta ele bmços que alentem a lavoura. 

Não se Lerá cada anno necessidade ele remodelar os orçamentos fe
deral, es tarlua l e mu nicipal para o fim ele crear novas dotações para 
novo emp1·egos publicas desenvolvendo a burocracia para pasto da 
burguez ia egoísta e obcecada: a carga elos impostos será mais Leve 
sobt'C as clases procluctoras. 

Não mais se preconisarão como panacéa para os nossos males eco
nomicos a transfusão do sangue es trang·eiro pela importação systc
mal ica de alienig·cnas qu e nos venham ensinar a amar e a servir esta 
Patria qu e em ell es, no sentir ele um empir ismo estreito, jámais sabe
sobre as classes productoras. 

Em vez das centPnas de amanue•,tses. esc 1·eventes, esc1'ipttwm'ios, 

cornmissaTios ele scmrle, assistentes, auxilial'es, p1'epai'aclo1'es, adjuntos, 

~11bstitutos e cathedraticos, sec1'etarios e sub-secretarias, bibUothe

cm'ios, c snb-bibliothccarios; em vez desse perigoso eng·ôdo que seduz 
a maioria elos moços reçluzindo o maior numero a candidatos imper.., 
tinentes ou humild es nas ante-salas das secretarias, ter-se-ha pre tado 
aos nosso· jovens patrícios o melh or de todos os serviços rasg·ando-lhes 
amplos horizontes para as nobres aspirações normaes, levando - os pela 
es trada larga que vai ter ao pleno regimen industrial, como outros 
tanto co ll aboradorcs no generoso seio elo pro letariado universal, a que 
omfim virão incorporar- se. 
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Be·m sabemos quão difficil será romper com a somma form id avel 
ele intere scs ego istas accumu lados por seculos de uma rotina sem ge
nerosidade. Mas prefer iremos, 'POr isso qu e ele c.Ii a a dia e cada vez mais 
tudo tenhamos de dever no trabalho es b·angei1·o, como oulr'ora devia
mos ao traballlo se1·vil, desde a alimentação e o vestuario até os arte 
factos mais comesinhos, em vez de institu ir o trabalho nacional, dign i
ficado e alicerçado sobre aqnella larg·a base de justiça recta e sã pre

videncia? 
Não nos illuclimos com as declamações immigranti stas ele um vago 

cosmopoliLi smo que assenta a grandeza da Patria na substituição yste 
maLica do seus filhos pelo estrangeíro li songeiramente magnificado e 
preconisado. 

Não nos seduz essa hyper-hospitali claclc que col loca o hospede 
acima elo dono ela casa, amesquinhando es te pela exageração do rus 
defeitos· para engrandecer aquelle em que nem se percebem as falhas 
c lacunas. 

· No dia em que, absorvido o elemento indígena, esmagado pela in
gratidão dos que vêem a salvação da Patria na doutrina ela sobrevi 
vencia elo mais for•Le com eliminação elo mais t't;aco, es tiver o Bras il 
pôvoaelo por mi lhões ele europeus, apenas e tarão trocados os males 
que ora nos .afflig·em por outros muito mais graves. Ba Lará, - não 
fechar os olhos sobre os quadros qu e o communismo anarchista agui
lh oado pela feroz cublça do capHalismo parasitaria nos proporciona 
todos os dia , por entre o mais do lorosos dramas ela miseria proJe
taria, nas Patrias mais civ·ilizaclas -para qu e não nos deixemo arras
tar pelas divagações elos que afinal ele con tas acabam upprimindo 
v. propria Patria. 

Não; em vez de substituir, el im inando gradualmente, melhor é, 

e é possível, aperfeiçoar pelo cultivo sys tematico elas boas qual idades 
moraes, intell ectuaes e praticas ele um povo capaz de assimi lar todos 
o Lhe ouros que a providencia humana tem accumulado . 

. A so lução elo peoblema-humano no Brasil - é. a mesma que para 
as demais patrias elo Occiclente; sómcnte, graças ao concurso ele con
dições felizes, mais facil elo que na vel ha Europa, corno mais faci l foi 
entre nós a separação entre o Estado e as egrcjas. 

Não protelemos com rem cl ios palli ativos; reconheçarn.os a ver
dad e ela situação arlificial em que nos encontramos; afastemos a mys-
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tificação acadcmira de um en ino official que désvia a ciencia das 
suas app l icaç.õc rcàlmenLe utci á co ll ctiviclade e teremos dado o 

mais lat·g-o pas o para completar a constituição noemal c cstavel da 

communhão bl'asilrira. 
ão ha que tão financeira, o que ha é uma que tão ele moral: 

cumpl'c que ·o bea, ileiro di ponha ao trabalho até hoje frito pelo 

c cravo, rcconhccemlo que essa occupação nada tem ele indig-na nem 
ficou para cmpre avillacla, pelo facto de L r sido pot· nó abdicaria 

cnlt'C a mãos call o a do misceo africano. 
Ao arado, á enxada, ao malho c ao torno. á orficina, p i 

A Constitl:lição ela Republi ca, dissemos, lc rc peitada com haver 

a União per istirlo em con ervar u privilegias academlcu . 
Desde logo deve- c reconhecer que uma vez que e a lei maxima 

nc c as umpl.o innovou consagrando lispo ição que não enconti'a 

similar na Carta !c J824, é que aquella d u na cimento a um rcgimen 

tão clivci' o rio antigo sob esse a pecto quanto o é no to an.lr á religião 

do E Lado. 
Com effc ito a Con tituição Imperial de 25 ele iaeço ele '1824 havia 

se limitado, na que tão de liberclacle ele profi ões, a pt·c crcver no 

~l't. 17!) § 25: 
"F'icom abolida corp01·ações de officios, seus ju izes escrivães e 

mest1·es'', reduzida as im a victoria contea o monopolio, ao cu mai 
0 TOS eira aspecto, com ter- re tringiclo a di po ição con titucional 

ás pro fi sões indttstriaes. 

De apparcceram a sim o privilegio elo "g1·emios de w·tifices em 

qne só podiam ter 1Jarte e r;ozw· dos respectivos direitos e privilegias 

os que delles eram EXAMINADO e ENC,!\ftTADO . cabendo á Cama1·as e 
.Tustiços orclinm'ia p1·ocede1' contra os officiaes q11e não têm CARTA 

DE OFFJCIO mL não são examinados ou não clemm {'1:anças". (Lei ele 19 ele 
.Tunho ele 1756. ) 

Eram então punidos o 
outro g1·emios, classificado 

alfaiates, vendühões, etc. 

qu e 7tsavam ele officios pertementPS a 
estes em r;ntpo distincto de olaibebe , 

A Cada cl le i d 30 ele Agosto ele 1770 reforçava - Ning\1 !l ln póde 

ser m·tifice sem car ta rle e:raminoção elo seu officio". 
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Não ficou ahi o legis lador constituinte da Repub l ica, seHdo que 
desligou de quaesquer exames prévios nem só a profissões ind·us

triaes, como o fizera a Carta de t8Zt1, mas Lambem as de ordem mo 1:al 

e intell cctual. 
Como exigir, pois, em relação a es tas, requis itos ri- 11abi 1Üação 

prévia, aferidos pelo crivo da censura academica, sinão se i)ócle faze l-o 
em relação áquellas? 

- "E' am·antido o liv1·e exercíc io ele qtwlquel' pl'o{issüo mor·al, 

intellectual e indust1·ial ." 

Esta formu la abrange na sua concisão todas as PJ'ofissões pos

siveis. 

Não ha hermcneulica que ouse affiemar uma comprehcn ·ão 11ara 
parte desse texto e outra intelligencia para outra parte.· 

Ora, ninguem dirá que a União possa fazer depender o livre exeJ'

cicio das profissões incl.uslriaes ela prévia acquisição ele um diJJloma 

ele habilitação official. 
E si esse artigo véda que o faça em relação aos officios, á artes 

mecanicas, ás pToffssões úulustriaes, como co nsentirá nesse obstaculo 
em relação ás profissões mo1'oes e intellectuaes? 

E' nisto, pois, que se iufeingc esse texto de lei, que s oncga um 
direi Lo assegurado pela Consti Luição quando se desdobra artigo tão 
terminante em duas partes contradictorias, uma qu_c consente na cxi 
gencia elo diploma ele habilitação; outea que rep ll c. essa exigcncia 
como inclebita c ill egal. 

Carpinteiro, cstucador, alfaiate, ourives, sapateiro , mcsLt·c de 
obras, cozinheiro, fogueteiro é quem quer, sendo o pub lico ·o unico 
juiz sobre a capacidade ele cada qual, aferida pela p lena conCUl'!'encia. 

Em relação a essas prüfis ões ha realmente o liv1·e cxct·cicio que 
o legislaclm· constituinte gàrantiu. 

Si a União se arrogasse a compcLencia ele rcsusc itar as corpor·açõcs 
àc officios e de cxig·ir a exhibição ele carta ele capacidade el e quem quer 
que quizesse exercer taes profissões, inclubi tavelmcnte Lransgr -c1 iria 
a lei constitucional. 

Como e dirá, pois, que não a infringe quando exige taes LiLu los 
ele quem quer que pretenda excrcee profissões ele ordem ri1oral c fnl.cl
Iectual? 
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Claro no ' parece que ha manifes ta violação do citado art 72 § 24 
em obstar- e o exerci cio, em não se pcmi llir o liVJ'e exerci c io da aclvo
cacia, de pharmacia e de medicina. 

Acaso póde a União imped ir qu e ensine quem quizer? 
Póde exigir diploma de capacidade, em face desse texto da lei, de 

quem se peopõe a ensi nar a arilhmeti ca ou a língua franceza? 

E poderá punir com multa ou pri ão aos que ensinarem sem a 
cxhibição e r egis tro el e sem"elh a nte titu lo? 

Ha facu ldad e official que expede diploma ele dentista a quantos 
lhe frequentem o curso re pec tivo e alcancem approvação final; mas, 
ainda em face daquelle texto ele lei, pócle o Governo vedar que exerça 
essa profissão qu em não tiver tal titulo? 

Acaso permfltiu o legis lador consti-tuinte que a im se confer isse 
um monopolio ocl io o para o exerc ício de uma profissão como es ta 
elementar? 

Onde, então, a prohibi ção de es tender tal privileg·io ele diploma a 
outras profissões? 

Sim, por qu e não diplomar cozin heiros? 
Pois estes não tem em sua mãos a viela dos seus cli entes, em risco 

de intoxicação, no ingerirem iguaeias cond imentadas sem aLLenção ás 
leis ela ch imica? 

Que habilitações exigem- 'e elo al'Lifice pyrotechni co, do fogueteiro 
para não mult ipli car exemplos de inconseq uencias nes e modo incon
veniente de en tend er o legislador orcl inari o a l iberdade ele profissões? 

Todas essas inlerrog·ações e os absurdos a que conduzem espera
mos que farão reflec tir os que e tão de bôa fé. 

- Ainda a Constitui ção, tratando el e outros direitos nos varias 
paragraphos elo citado art. 72, empre que entendeu dever restring·ir 
c abrir excepções, o fez e:rplicitamente. 

Assim no § '12: 

"Em qualquer assumplo é livre a manifes tação do pensamento 
pela imprensa ou pela tribuna sem clepenclenc ia ele cen ura, re pon
dendo cada um pelos abusos que commeUer nos casos e peLa {ór·ma, 

que a L e i ele te r·m inw·. " 

Consagra-si' ahi - um direito concernen te á liberdad e - e logo 
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consente-se que o legislador orclinado delimite o exercício dessa libcl'

clacle. 
Dá-se o mesmo em relação aos§§ 11, inviolabi lidade elo domicilio; 

13 e 14, prisão sem culpa formada; 17, propriedade ;de minas, etc. 
Não assim em relação á libet'dade ele profissões, cujo livre exel·ci

cio é garantido, sem que ao legislador oedinario e mu ito menos aos 
executores ela lei s·e permitLisse manter distincçõe sophistícas, innom

pativets com o terminante texto do § 211 . 

Nem colh e o aegumento tanta vez adduzido em favor de taes o
vhismas, ·baseado na rejeição de emendas complementaees cláquclle 
paragTapho, recusadas pelo Congresso Constituinte; porquanto bem se 
pócle affirmar que semel hante repulsa apen::ts reconheceu eeem super
fluas taes adclitivos em relação á med ida cl·aramente formulada no 
texto que se julgou necessario tornar ainda mais explicito. 

O ultimo reduclo em que se fort ificam os que sustentam a compa
Libiliclaele dos priv\legios acaelcmicos com a dout rina elo § 24, entendida 
como eleve sei' na intcgl'iclacle indecomponivel desse texto é a neccssi.:. 
dacle de precauções em bem da saude publica. 

Seria grande p rigo, dizem, consentir que exerçam a medicina 
c a pharmacia individuas que não cursaram as academias nacionaes. 

Que o "bem geral e o elo indiYiduo reclamam ·precauções indispen
asveis na pratica de ce1·tas artes e sciencias que affectam a vida do 
homem e interesses ele maior valia soc ial " - assim dizia o parccce 
contrario ao projeclo n. 26 A, ele 1891. 

Em primeiro logar essa allegação é inaelmissivel, pois distingue 
onde a Constituição não distinguiu; disting·ue entre profi sões em que 
se praticam cc1·tas artes e sciencias que affectam a vida do homem,' 

etc., e profissões em que se praticam ou tras artes e sciencias que natu
ralmente não af{ectam, eLe. 

Ora, a Constituição garantiu o liv1'e exercício de todas as profis
sões de qualquer ordem; não ha ahi Jogar para a di tincção que o 
soph isma engendrou naquellc considerando. 

Em segundo Jogar quaes ão as artes e sciencias que a((ectam al 

vida rlo homém? Será sómente a medicina? Não, já o dissémos; que 
precauções offi ciaes, que investidura recebem elos poder pub li cos os 
cozinheiros, os confeiteiros, os vendilhões, os banhista , os pintores, 



- 29-

os droguistas e outros, de cuja perícia e de cuja bôa fé dependem tan

tas vezes a sa.ude e a pl·opria vida humana '! 
Parece que não cr iam da m esma natureza o per igos aclvinclos d() 

esquecim ento ele taes pl'ecauções em relação ás profissões foren es; 

ao menos em relação ao advogado parece que o Estado deveria deixar 
que cada qual esc() lh esse o patr"ono que lh e convie se, e não fazer cabe

dal ele manter o privilegio ele classe diplomada. 
Bastará recordar que ·agora mesmo os regulamentos para o exer

cício ele certas profi. sões, entre outras ele medicina e ele pbarmacia, 
são feitos e promulgados por quem sendo ao mesmo tempo o supremo 

fi cal ela execução ele laes cleeretos, não é ( o1·mado, não tem cliploma 

ele medico, nem ele bacharel em direito e por i so, presume- e·, segundo 

a doutrina official, não satisfaz aos requisitos de capacidade especial, 

escapa ás 'P?'ecauções elo parecer acima lembrado . .. 
0 actual l\Iinistl'O ela Justiça O SR. AMAHO CAVALCANTI não é (01'

maelo em nenhuma elas facu ldade brasileiras. 

Que melhor ele mentido á rloutrina que combatemos, elo que o que 
lhe trar. a mais alta elas entidades officiaes na. hierarchia elo acacle

mici mo? . 'ão é elle o super ior dos clirectores e das congregações das 

Esco las ele Medicina, ele Engen hari a e de Direito? 

Nas causas criminaes, permiÜe-se que qualquer pessoa clefenrla 

o réo; frequentmnente é o proprio presidente do tt·ibunal quem lh e 

dá ex-o((icio defensor que des igna dentre pessoas muitas Yezes não 
formaclas. ão estarão ahi em jogo ·inte1·esses ele maior valia social, 

no dizer do c itado parecer? Como então esquecer a precau.ção elo di

ploma acaclemico? 

Em relação á pha!'macia é sabido que pelos proprios regulamentos 

vigentes boticario não é só quem tem diploma acaclemico. 

Comquanto e trate ele arte qu.e a((ecta a viela elo homem, tocl::tvia 
poz-se ele parte rm certo ca os a p?·eccn1ção elo certificado escolar con

trariando-se o privilegio. 
Vó-'se assim que é o propr io poder publico quem confes a que ó 

c1 isp ensavel a catta, que a sua falta não acarrela grave clamno á vida 

humana, qu e as habilitações nece sarias podem se adquirir fóra da 

academias. Por que. pois, manter ainda o 1Jrivilegio? Ainda por pre

caução? Ou sómenle porcrue em regra a lei é fe ita pelos cliplomaclos? 

Releia-se o decreto n. 169, el e 18 ele Janeiro de '1890, art. 67 a 
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seguintes e ver-se-ha que só o que no fim ele co ntas se exige so 
mantém é o mono1Jol'io com.rne7'Cial elo phannaceutico cl'i1Jlomaclo. 

- Si em dada localidade elo interior do paiz exi te pharmacia dir igida 
por boticario dip lomado, ·só ouaro diplomado lh e poderá faz er concur
r cncia. O JJ:s tado obri .,.a a quem qu izcr remed ios a sujeiLar-se aos 
preços do privil eg·iado, porque só elle póde vendei-os. 

Si, porém, ahi não existe pharmacia em taes concl ições o·u em loca

lidade p1·oxirna (porque o monopolio tem um grande raio de acção 
r. juizo do insp cctor el e hyg·icne) então desappal'ec o pe1'i(Jo pat:a ·a 

· saud e publi ca; um 1J1'at'ico pó de neste caso abri r· pharmacia e vender 
drogas, mas ainda assim só por dez atmos. Porqu e . . i o negoc io fôr 
rendoso, tratará algum cl'iplornado ele para lá transp.ortar-se, c em bem 
elo li·m·e exe l'ci cio das profissões, find o esse prazo monopolizará o com
mercio de medi camentos. 

D ssa vi1'ttttem et pu'issanciarn, ou co mo dizem, p1·ec01tçcio, não 
cogitou 1\fOLl Érr ~;; . 

Felizmente, a maior parte dessas leis ficam no papel, pois em 
milhares de pontos habitados na vastidão do nosso paiz n inguem se 
deixa morrer á m ingoa ele qualquer soccorro profissional, porque os 
doutores do co nstitucionali smo bem entendido lh e não permittem uti-
1 izar os servi ços do pr·ofissional sern c ar· ta que a confiança publ ica 
sagrou e que se faz aceitae pe los resultado fe lizes colhi dos na peatica 
de um empirismo judicioso. 

Ha muitas vi ll as e cidades do interior elo Bra il onde não exis tem 
medicas dip lomados; a lei que pune o exercício dessa ·profis ão por 
indiv iduo não titulado pelas escolas officiaes, si fôr cumprida e exe
cutada nessas localidade , revelar-se-ha, sobre absurda, tyranica; e 
s i para não desvendar- e como tal houver de se t· posta á margem, será 
uma lei inutil, que perde a ua razão de ser, e o ele uso a terá de facto 
abrogado em antes elo legislad or a supprimie regularmente. 

Na verdad e, figure-se o ca o, sobremodo fr equente em o no ·sa 
vasto ser tão : enferma car inh osa mãi ele fam ília, ou é victima ele um 
desas tre laborioso operaria. P ois que ó o profi s ional titulado é quem 
pócle l egalmente Ia 1uear arteeias . ou prestar quaescruer r;occonos me
clico , é ou não absurda e iníqua a situação crcacla pela. lei que mantém 
o privilegio academico? Existe um 1n·atico cuja pruclencia e cu jo saber 
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-empil' ico lcm conquistado a confiança do eus concidadãos: se 

p1·cslar a Jazer qualquer curativo, quer a lei que seja puni lo, porque 

assim procedenrlo está exercendo illegalmente a medicina.. 

Nessa llypoth ese a fei impõe qu e ninguem cultive pelo. meios ao 
seu alcance n essas longínquas pamg·cns os seus talentos e inclinações, 

Luscamlo eonhecel' e peaticat· ao mrnos os PJ'occssos mais grossei ros· 

appÍ icaveis a ca os taes . O ciclaelão a quem outra lei recone muiba vez 

reconlJ eccnelo-o como pe1·ito, si prescreve a infusão de tilia ou sabc
gueiro, s i app lica a tinlura de jucá ou chá el e h erva toslão, sr acon

selha a jurubeba ou o ma truço el eve set· mu!Laclo e pres , porqu e ealit 

exer cendo illegalmenLe a m edi cina, islo é, está invadindo a seára C05 

titulados . (Coci'igo P enal art. Fi8 "minislJ'uJ· ou simJJlesmenle pJ·escJ·e

·ve ,· como rneio cuTativo JjOJ 'O uso i?;te1·no ott exteJ'1W e sob qualquer 

fóJ•nw 11'CP01'rtcla, substancia clr lJ1Wlq1tCJ' dos 1·einos ela natw·eza, (a

·;r;cndo 011 c:re1·cendo assirn o ofl icio elo clenominaclo curanclei?·o'·. 

"Pena : de p1·isão cellu lcw por 6 m ezes e m11Ua de 100$ a fi00$000.'') 

Que faz er em tacs ca. os, i a pl'opria homceopathia tão lJreco nizada 
por alguns di1Jlornailos e conelemnacla por outros, cl·i1Jlornados jJela 

ÍJ1 es ma acaclcm ia, é v:eclacla aos leigo e leva ignalmente á cad eia? (Coe!. 
Penal, art. J 56.) 

O que se faz, todo mundo sabe c ning·uem deixará de fazer: é 
(.leixa t· elr cumprir con cientemente uma lei que em taes casos não 

pódr. sel' cumprida. L ei que, visando prevenir o acautelar, por impe

dit· Lo do c qualquer soccorro impõe a inacção, a não intervenção, 

11ingucm dirá que seja um bem. 
Lei que assim não pódc cr cumpl'i tl a, prec isa ser abrogacla. 

Por oulro lado, o EsLaclo não póclr impôr a conf iança, elemento 
s m o qual a nenhum facultativo é dado i ngTesso em casa alguma. 

T.al loca l idade ex i Le onde só h a um mrclico LiLulauo: pretende o pei

vilcg·io acarlemico qu e a est e e só a este se escancarem toda as portas 

.. oncl qu er que a arte ele cm·ar haja ele intervir. Ma o Estado que dá 
ou .inlga rlat· ciencia, que suppõe suffi cienLemente verificada, não 

cltl, nem Lrm lcmenLos para dar o mai . , que · aliás o e sencial: - a 
moraliliacl c, não a commum, a vulg·ar, mas aquella elevada deli cadeza 

,de e'nLimcntos e rccticlão ele conducta que fazem com que a um clini co 

.~q .p.ossam confiar os mais delicados segeeclos elo lar. 
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E' que a funcção meJica é indivisíve l : o medico não é simp les
mente o rude veterinario; o seu minister io é um saceeclocio; tem que 
ser um co nselheiro discreto, circumspecto e avisado. Está nas mãos 
co E lado conferir taes requisitos? 

A verdade é que o dip lomado competente não carece do p t·i.v ileg io 
que a ua carta confere; na livre concurrencia ell e será sempre o 
procueado, e com mais mer i Lo, por i so que não é uspei Lo de sei· 
imposto pela lei; o ti tu lado incompetente porém, que carece do pri 
vileg·io para graugear clientela não o deveria ter, com ser es a a sua 
unica arma de combate na arte ele curar. 

No primeiro caso a patente academica é elesnecessaria; no se
t;undo é perig·osa. 

E afinal a arte de curar chegou porventura ao gráo ele ceeteza 
scientifica das sciencias pr l imir!ares, da Astronomia ou da Phys ica? 
E ' . a therap eutica official alg·uma causa de sufficientemente certa 
para que o Estado a p ssa recommen lar e impôr? 

Ond e está a verdade? na allopathia ou na hommo·paLhia? Com 
Hahnemann, com Burggraeve, ou com o padre Sebastião Kneipp? 
Qne sabe a medicina official para Ler o pl"ivil egio clf' intervir na
quillo em que tão pouco sabe de certo quanto o emp ír ico na 
Jebro amarella ou no beri-beri, por exemplo, pa1·a não citar 
senão es tas? H a uni rormidadé de vistas neste como em outros 
as umpto ? Pois si não se entenderam entre si mesmos a propo ·i to 
de casos de maior gravidade, em nom e ele que doutrina (• que intervem 
com a autoridade do Estado? E afinal a qual dessas doutrinas diver
gentes dá o Estado o cunho de offic ial, p~ra qu e circu le gamntidú e 
como si Josse a verdade? 

todas, não pócle ser, pois que se contradizem: l"t'Ntucntement.e 
umas accu am as outras el e desastres que a clin ica registl'a . E s i (%Lão 
em taes condições, segundo as polem icas elos proprios privileg· iados 
officiae , com que direito impõr qualquer élelles? 

Ponde1·a- se que haverá grande perigo para a sauclr pub lica em 
consentir-se que a arte de curar possa ser exercida po r s impls p1'a

ticos que não frequentaram a ac.ademia. 

EntreLanLo de tal não oogita o Cod igo Penal nem os regu lamentos 
sani tar ios t]Uall{I O se tra-ta cl0 exercici.o de funcções em que a v i.da 
humana está su jeita a graves desastr-es im1mtaveis com igual funda-
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mento á falta de inve Lidura official, qual é .o caso das parteiras. E 
todavia os riscos de vida e a acquisição de perigosa enfermidade para 
a mãi de famíli a confiada aos cuidados menos intelligente de uma 
parteira inexperta ou imprudente não são menores do que os que 
corre qualquer doente em mãos de um 1J1'atico sem diploma .. 

'Em segunrlo legar já observámos que esse raciocínio levaria a 
diploma1· mui Lo s outros profissionaes, além dos medicas e pbarma
ceuticos, cujas funcções podem compeometter a saucle e a vida 1m

manas. 

Allega- se que o diploma representa um minimum de condições 
tlleoricas para que se possa 1 galmente iniciar a pratica de tal pro
fissão. Mas si essas condições t!Jeoricas não são em relação á saude 

e á molestia, assumpto sobre o qual haja accôrclo entre os p1'oprios 
diplomados, e antes, envolvem uouLrinas que ainda estão em elabo
ração, cumpre que o Estado se mantenha neutro. 

Não lh e fi ca bem garantir condições uc habilitação sobre questões 
em que afina l ele co ntas não c . abe quem é que realmente está habi

litado por não se Ler decidido qual é, em taes assumptos, a verdade 
scientifica, e sob t·e outros em que se sabe que ninguem está ainda 
habilitado, tenha dip loma ou não tenha. 

Observa-se aincla, como objÓcção, que ha mais perigos a correr 
em mãos elo empíri co sem carta do que entre as elo empírico com 
di pluma·: é alé cerlo ponto contestavel esta a -serção. Porquanto, 
aquelle põe em jog·o, na súa intervenção, para restabelecimento ela 
saude, um ar cnal muito menos complexo elo que o destes, reduzido 
l"llmo em regra é ao conlfec im enLo e emprego dos simples. Em geral, 
liPscon li ece lldO as doutrinas lia 1ll'otoplasma e as classificações de Van
Tirghem e .T. Sachs, sabem todavia melhor da flol'a indig·ena, c.)m 
quo se familiarizaram. 

E não raro a e ses modestos conhecimentos vai o munclo official 
husr·ar as mai. uleis innovações tberap-enutieas, a qúP. apenas se dá 
noyo ve iuario. 

.\ fom1iclavrl mas. a dr prcpaeados que a inclustria moderna ela
lmra diariamentP c que avolumam os formulat·ios officiae., a aug·menta 
[(pPnas o nnme1·n el e P.speci{icos, peeconisaclo. hoje, condem nados a.ma
nliã, rom que a sciencia acadPmica cone mais 1·isco c.lr mais graYe-
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mente e mais frequentemente provocar perturbações e complicações 
que muita vez se não sabe si são dev idas á molestia ou aos rcmcdios. 

Assim o que o E. lado faz, em umma, querendo precaYer, é ílPenas 
entre per igos ele varia especics preferir uns a outros, pretendendo 
impôr ao publico aquell cs na per uasão de que o resguarda destes. 

Pot· lodos estes motivos ou ele parecer que o legislador orcllnario, 
filho lidimo elo legislador consliLu inl.e, na phra e do notavel advogado 
sem diploma, qual foi Antonio Pereira Rcbouça , porá a lei ele accôrclo 
com o costumes; dando fiel exccu~ão ao mandamento constitucional 
si approYar o seguinte projecto: 

O Congres o J'iaciona l reso lve: 

Art. J .0 As facu ldades de ensino superior mantidas pela União 
va sarão a ser dirigidas pelas respectivas congregações, nenhum pri 
vilegio conferindu o diplomas por ellas expedidos. 

§ 1. o Aos funccionarios vitalicios das me mas facu lclacles ão 
garantidos os vencimentos a que têm direito. 

§ 2. o As vagas que occorrerem no pessoal docente serão preen
chidas pela fórma que enlenclct' a respectiva congregação, em ne
nhuma interferencia elo GoYerno nem clespeza para a União. 

§ 3 . o Essas associações org·anizarão os seus estatutos e programma 
de ensino, podendo cobrar taxas ele matriculas e ou tras que ju lgarcnt 
necessarias para cu Leio do e tabe lecimento. 

§ 4. o .\.s congregações terão u ufructo do edifícios em que func 
cionam aclualmente as escolas superiores, hem como ele todo o mate
rial ele ensino ahi exiatenle. 

§ 5 . o Ao pessoal não vitalício que tiver mais de sele annos ele 
exercício a União garante por um anno o respectivo orclenaclo, rlanclo.:... 
lhe preferencia no preenchimento ele cargos analogos por occa ião rle 
vaga nas repartiçõe fcderaes . 

Art. 2. o O exerci cio ele qualquer profissão, eja ele ordem mOl'al, 
intellectual ou incluslt·ial, indepcncle la exhibição c registro clr cer ti
ficado ele estudos feito em escolas officiaes. (Con t., art. 72 § 24.) 

Art. 3. o Ficam revoO'aclas a disposições em contrario. 
ala das Se sõe . em 21 ele i\'ovembro de 1898. - Ecl11a1'do de 

Be7'1'êdo, Pr'esidente. - Bm·bosl), Lima, Relator. - To1'quato Mo1'eim. 

-A. il!m·eira da Silva.- Ed1wrdo Pimentel, vencido quanto ao art. 1°, 
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Cunhn Jlartins, vencido. - Paula Guimw·ães; 

SESSÃ.O DE 25 DE NOVEMBRO (1918) 

Altera os elec1·etos ns . 11.530, de 18 ele Março· ele 1915 e 11.895, ele Pre1ecto J. Osorio 

4 de Janeiro de 19 16. (Ensino superio1· e (1melamental, mantido\ 

pela Unia o) 

O Congresso i\acional decre la: 

CAPITULO I 

DI PORIÇÕES GBRA ES 

Al'L. 1. o E' assegurada a liberdade ampla de en i no. 
Art. 2. o E' garantido o livre exeecicio ele qualquer profis ão moral, 

intell eclual c industrial, indel)endcnlcmcnle ele diploma escolastico 
ou acaclcmico , aLisfeita a exigcncia elo art. 14, desta lei. 

Art. 3 . o Salvas a re tricçõe expres as na Constituição Federal, 
os cargos publicos civi erão provido , no gráo inferior, mediante 
.concm o, ao qual serão int.li stinctamente aclmiLlido O' bra ileiros va
lido , maiores ele 21 annos i cntos ele culpa. O provimento do cargos 
médio será fei Lo em vit·lucle ele accesso, metade por antiguidade, me
tade por merecjmenLo. O cargo. uperiores erão ele livre nomeação 
do Poclr Ex cutivo, dentre os funccionarios do quatro geral. 

Ar L. 4. o Todo o cidadão pócle ser ad.rnittido aos cargo publicos 
civis ou militares, quae quer que ejam a suas opiniões, sem outra 
distincção que, não a dos serviço qu e haja pre lado, a elas virtude 
e da aptidão. 

CAPITULO II 

DO E:-ISJ:-10 FU::\lJA:\1E:\'TAL E SUPERIOR PELl\ UNIÃO 

Arl. 5 . o A União manterá o actuacs institutos de ensino funda
mental .e superior que pela presente lei são equ iparado ao estabcle- · 

Não teve andamento Vide ainda sobre a desofficia,lização do ensino os vols. 3.• 
e 4. 0 de I nstn wção Pu blica. 
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cimentos parLicularcs, concotTcnclo com estes, em completa igua ldade 
ele concliçõc, para a distribuição elo ensino, em qualquer pl'ivllcgio 
decorrente elo aLLcsLado ou diplomas expedidos. 

Al"l. 6. o E' altl'ibuicla aos mencionados instiLutos 1 er onaliclacle 
jul'idica para receberem doações, legados c outros bens, aclministl'ar 
. cus patrimonios, lançar taxas ele matricula, ele exames c cmo lumrnto. 
por diplomas e certidões, arrecadando toda as quantias pam provi
mento ele ua economia, não podendo, porl'\m, sem annucn ·ia Llo Con
gresso Nacional, alienar bens. E'-lhes ig·ualm cnte asscg·mada compc
tencia para elegerem seus directores, liberdade ele organização dos 
pt'ogrammas ele ensino, condições de matricula, ex ig indo o exame ele 
admissão para o ingresso dos cur os superiores e para c tabelccre 
regras ele di ciplina esco lar c cesolvcr sobre todas as questões inheren
lrs á intima economia ele cada um. 

Art. 7. o Os rend imentos elo patrímonio serão clcstinaclos ao cu leio 
elo ensino, ao melhoramento elos edifícios, á reforma elo material esco 
lae, á distribuição ele premi os e outras obras rle uti t idade pedagog·ica. 
Serão administrados pelos direclorcs, de accórdo com o orç.amcnto 
elaborado pelas congregações. 

Art. 8. o E' mantida a actual composição dos corpos docentes, pro
ccs o de investidura, regimen de livre docencia, fórma t.lc conce . ão 
de licença , systema de recebimento de vencimento e de penas discip l i
nares concernentes ao mag·isterio. 

ArL. 9. o E' mantido o Conse lh o Superior de Ensino desLinado a 
substitu ir a Juncção fiscal da União c resolver em gráo de recurso, 
com plena autonomia, .todas as questões de interesse para os institutos 
rle ensino nos casos de conflicto ou não previ Los. Hcalizará nclo menos 
uma reunião annualmente no perioclo ele 15 a 25 rl e Julh o. em sua 
srcle no Rio ele Janeiro. 

Al'L. -LO. E' mantido o actual pessoal uclministcativo com os respe
ctivos vencimentos. 

A.rt. 1 J. ómcnte ao Congresso Nacional compete ct·car 
fixar vccimen lo elos professores c pessoal administrativo. 

rargos e 

Art. ·12. Conipôr-se-ba o Conselho Super ior ele Ensino, 
presidente, rlc livre nomeação elo Poder Executivo, elos 

actua,cs e lc um docente de cada um elos cstahclecimento 
pelas co ng-rro ações. 

a lém elo 
elementos 
indicados 
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Art. 13. Cabe ao Conselh o Superior ele Ensi no rcprc cntar ao Con

gresso Nacional, el e de que rcsulle em augmento ele clespeza, sobee a 

convcniencia ela et·eação, Lt'ansformaçij:o ou . suppressão ele cadeiras e 
promover a t•cfot·ma melhoramentos ncccssarios á instrucção .. 

CA PITULO III 

DO HF.O I 'l'rtO PrtOJ"ISSf01 ATJ 

Arl. 14. Todo o .individuo, nacional ou cstrang·ciro, no uso ele seus 
dit·Pitos civis c i ento ele culpa, que qu izee exe rcer profis ão pm:a a 

qual se ac he habilüaclo, dcvení rcque.eer inscl'ipção, em regi. tro pu

blico espec ial, que manterão, no Districto Federal, o 1inisterio ela 

Justiça e Negocios Tntcriorc. c nos Estado a respectiva Sccrctat·ia. 
cln 1 n terior. 

§ L. • A' inscripção Ji cam Lambem su je itos o ··diplomas expedidos 

pnla escola offi ciaes ou estrang·eieas. 

§ 2. o A i nscri pção no registro ter :i log·ar mediante solicitação elo 

inleecssaclo, que deverá declara!': a) o nome, ieladc, f ili ação c natura

lidade; b) o Ioga!' el e seu domic ilio actual ; c) a sua industria ou pro
fissão anterior ou ao tempo ela inscripção; cl ) lcclaração de habilita

ç.[o poe profis ional, já registrado ou pot· inst ituto official · ou pat·li
cular, na hypothr. c rir pos ui e diploma ou qualquer ccetificado de 
habi litação. 

§ 3. o Fe ito o rcg·istt·o erá lançado no verso elo diploma- o v'isto 

- do Ministro ri o Jnlreior ou Sccrctarios elo Interior elos Estados, ou 

exprcl ido titu lo no caso simplesmente ele inscripção. 

Art. 15. l\ão será admittido a registro aqucllc que não porlet· &ee 
procurador em juizo, ou por incapacidade civil, em impedimento tem

porario, resultante elo exercic io de alguma funcção publica. 

Art. 16. O Minislct·io elo l ntee ior e Secretar ias ele Estado a que 

se re feec esta lei organizarão c publicarão a relação elo peofi sionaes 

insceiptos, a qual el'á semestralmente revista c publicada com as aHe

raçõ s que se tiveL·cm claclo poe morte ou outras causas e drclal'ações 

a qur se refere o § 2•, elo ad .. ·llL 

· Art. '17 . E' vrdado o exerc ício simultaneo ela medicina e phai'macia: 
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CAPITULO IV 

DOS ABUSOS E DELIC'l'OS PROFISSIONAES 

ArL. 18. O abuso comme ttidos no exel'cicio da profissão serão 
punidos pelo modo eguinte: 

§ 1. o A pessoa 1ue e~ercer qual-quer profissão sem o re"spectivo 
registro será multada em 100, a 200$ e na reinciclencia incorrerá na 
pena de pri ão por um a seis mezes. 

Si fôr pharmaceutico, além ela multa ser- lhe-ha fechada a inclus
tria:, até qu e satisfaça a formalidade ela inscripção. 

§ 2. o O pharmaceu Li co 1ue ai Ler ar as formulas ou substituir os 
medicamentos prescriptos nas 1:eceitas incorrerá nas pena de multa 
ele 200 a 500 · e ele privação do excrcicio da profi são por seis mezes 
a um anno. 

1°, si por qualquer cl~stes actos for compromettida a saudc da 
pessoa - penas ele prisão por um a quatro annos, mu lta el e 500$ a; 

1:000$ e privação do exercicio da proJi ão por um a dous annos; 
2°, si ele qualquer clelles resultar a morte - penas de prisão por 

dous a seis annos ele muI La de 500$ a 1: 000!1\ e privação do exercíc io da 
profissão; 

3°, si qualquer clesLcs factos for praticado, não por impeudel'teia, 
negligencia ou imperícia na propria arte, e sim co m vontade crimi 
nosa, incorrerá nas penas impostas ao crime que l'esultar do facto 
praticado; 

§ 3. o O pharmaceuLico que vender 1·cmedios fal. ificaclos ou clel.c
rioraclos será multado em 200$ a 500$ c incoererá, na reinciclencia, na 
pena ele privação para sempre do exerc icio ela profi são. 

§ 4. o To elo o profissional que commetter CITO de oficio ou agir 
por · imprudencia, negligencia, imperícia na arLe ou profissão, será 
multado na quantia ele 500$ a 1:000$, e incorrerá nas penas que forem 
irrlpo Las aos crimes a que derem causa, será responsavel pelos pre
juízo e damnos causados aos clientes. 

§ 5. o Provado que um remedio fez mal ao individuo que o ingeeiu, 
por erro de dosagem maxima ou por associação na mesma formu la de 
medic~mentos, dando em combinação substancias nocivas, ficam sujes-
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tos ás mesmas pena· do art. JS c paragraphos o medico e o p harma

ceut ico. 
Art. 19. A pt·op t·iecl ade ele uma pharmacia póde er collectiva, mas 

será dirigida por um só, que assum irá toda a rc ponsabi liclade elos tra

balho executados. 
Art. 20 . Us pharmaceuticos Lcrã.o um livro destinado a registrar 

as receitas aviadas e as t ra nscrevm·ão textualmente nos roLulos que 
devem acompanhar os medicamentos fornec idos. 

Art. 21. O pharmaceutico que não possuir em pharmacia o livro 
a que se refere o art ig·o anteriOL' com a e ceipturação convenientemente 
regu larizada será multado em 100$ a 500$ e na reinciclcnc ia incoererá 
na p t·ivação elo exercício ela profissão. 

Ar t. 22. O pharmaccutico que se oppuzer ao exame ele ua phae
macia, quando esle fõr exig ido pela autoridade ele hygiene, i ncorreeá na 
mulla de 1 OO!f) a 500." e na reincidcncia na pena de pri ão por um a 
tros· mezes. 

A1·L. 23. F ica alvo aos lJharmaceuLico o direito ele não av iarem 
as rece itas quando lh es parecer que o remecl i o pó de se e perigoso ao 
doente. Neste caso deverão tran crcver, no livro ele que teata o art. 20, 
a formu la ela receita não av iada, com a declat·ação de - não aviada 
por ser peeig·osa - fazendo na mesma receita declaração igual, que 
será datada c assig·nada, c remettendo-se á au Loridade sanitaria, caso 
a isso não se opponh a o re pe Li o portador. 

Art. 24. Ao med ico, cuja receita o pharmaceutico se recusar aviar, 
assistirá o direito de pedir por certidão o parecer ela autoridade sani
taria. 

Art. 25 . E' el'ro de officio, sujeito ás penas ·desta lei, denunciar 
cumo per ig·o a uma .receita que possa ser commumme'nte usada. 

Aet. 26. Deverão a drogarias mencionar, em livro especial, as sub
üancias toxicas que venderem para f ins inclustriaes, mencionando o 
n<Jmc, resiclencia e industria lo comprador, a data da venda e quan 
tidade ela sub tanc ia vendida. 

CAPl1'ULO V 

DISPOS IÇÕES GERAES 

Art. 27 . Pro mulgada e ta lei, reunir-sc- l1 ão extraordinariamente 
Ob corpos docente elos institutos fecleraes, a que ell a se refere, para 
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d dbcrat·cm sobre a ot·ganizaç;ão qu e aos mesmo in tituLo · comp ele 

dar por força ela autonomia clidacti ca c admini s Lt·ativa que lh es é asse

gurt~da. 

Al'L. 28. Ao corpo docente e ao pessoal admini,;Lrativo de cada 

um tios e tabe lccim cnLos de cn i no oficial, são. garantidas a · rrg·al ia 
morae c m aLcr iacs a qnc tem dire ito p elas lei at é ago1·a em vi gor. 

\ rt. 29. Revogam- e a di posiçõe em co nleal'io. 
Sala das Scs õe , 25 de Novcmb t·o ele 1918. - Joaquim Luiz Ozorio. 

- Domingos lilascaren ltas. - A' Commis·ão de l nstmcção Publica. ( ' ) 

( •) Pende el e pa1·ecer. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

, E.' ._.~O Dh 29 D I!: AGO:'TO (1892 ) 

A1llo1·iza o Gove1'no a p1'omove1· o c1·eoçcío de tres unive rsidades r· 

11mv idencia sob1·e a sua o1·ganização e monu tençõo 

O Congl'r so Nacional re olve : 

.\ rt. 1. o Fica o :oYceno da -nião auLorizaclo a peomover a ct·eação 
de LI'!'5 univel'sirJadcs, ela quacs uma na CapiLal Federal. ouLea em 
S. P<wlo, ouLI'a no norte doBra il (Bahia, Pel'l1ambuco ou Pará). 

Art. 2. • Serão aproveitado na formação rlc sa Lres univee i lar! c~ 
os r5l.aheleci menLos ele insLrucção uperior já cxislenLe , o quae podr
rão et· mor! ifirado ·. ajuntando- e-lhe a JUCIIc que faHal' em para 
co mp letar o geupamenLo racional e · sysLcmaLico ele Lodo cllcs. 

"\ eL. 3 . o A. ele peza nece arias á fundação de c Lre "Tupo dr 
fa~uldade. correrão: um terço por conta ela União, c o restanLc l) Ol' 

por conta dclo Estado ou elo municipio onde os rliLo fócos ele 
in Leucção tiverem ua éclc. 

,\ J' L t.. o O plano de oeganização de as unh· l' idade , bem como 
o methodo do c Luclo c Ludo .quanLo re peiLa á realização ele cs e La
bclecirnenlo cicnLifico , erá apecsenLaclo ao CongTc o pelo Poder 
ExecuLivo, r di cu Lido e votado na proxima . e ão leo-i laliva. 

_\ rL. 5. o Revogam-se a di po ições em conLraeio. 
, ala da e õc, 15 dp .Ju lho ele 1892 . . - Pedl'O Amuico. (*) 

(*) Não teve andamento. 

Pro,jecto 
Pedro Americo 





SENADO FEDERAL 

SES AO DE 16 DE M.\ rO ( 1893) 

O Sr. Ubaldino do Amaral ora ele parecer que a União não devia 
libeealizar fa ore. c ronce sõe ao cn ino srcunda rio c ·upcrior, pdo 
menos cmquanlo não vis c cus cofres ele affronlaclos da pressão acLual 
c não liY~S e conseguido clar o maximo clrse·1wolvim nlo ao en ino 
primaria. NcsLe scnLido manifestou-se mai. el e uma vez na di cussão 
e pelo volo, Leve o pezar ele impugnar os projecLos apresentados no 
Senado paea fumlação ele lyceu ou gymnasio · no Estado ele i\Iina 
C:eraes; entrclanLo o errado pensa ele mot.lo diver o, porque, pela 
voLação profeeirla 11a es ão de honL m, esLabeleccu a possibiliclaclc c 
a convenicncia da cecação ele insLiLuLos tle ens ino superior. 

:'ião irá Lão lougc, que peça para o E Lado elo Paraná o me mo 
que se pediu para o E Lado ele :Minas Gcrac . Não Lratará m mo de 
fazrr o conft·onLo das verba qu P. dispenclcm com um c outro c lado 
no mrsmo erviço. 

Lamenta não poder fazee um elogio á Lena elo cu nascimento, 
que, com Cet' Lcza, não fica inferior a Minas Gcrac , porque receia 
en ternecrr:.se. 

EnL1·anilo o ot·acloe no ponto capiLal ela questão, diz que, no ·E ·Lado 
elo Pamnú, um cidadão ele bôa vonLacle, impl e filho elo povo, sem 
recurso.' clr fortuna, a não ser a fortuna de er um bello Lalento e 
llll1 jornali La noLavl'l. Leve a i léa de ct·ear um cslabelec imcnlo ele 
ensino :;uperiül' e ou arlamenLc apec cnlou- e ao publico com cme
lllanLr ]1l'eLenç5.o . 

. \ idéa foi acolhida pela embléa elo EsLaclo. que. ele de logo, 
llie garanL iu col'Ln favore , como a gaeanlia ele jueo ele 6 % obec 
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o api La! el e L 000:000. , qu c fosse cffeclivam en Lc empregado na CL'ea

ção daquelle estabelecimento, i enção de direitos que pertencem ao 

E lado, aprovei lamento dos professare do Gymnasio Paranarnsc c 

ou Lras pequenas van tagcns. 

Por eu lado, a Camara Municip~l conceclen, 11ara.- a furntaç-ão:. ~o 
• 1 ' . - . • 

estabelecimento, o terreno necc ario, o que não ó de pequ eno valoe 

na cidade el e Uoeytiba, que se desenvolve de uma maneira prodigiosa, 
ele que não lla exemplo no Bra il. 

]<; ' claro, porLanLo, qu e para a fundação daquelle instituto supe
r ior acham-se congreg·ada loda a foeça de que podia di pàe o 

Estado do Paraná. 
O orador não pctle para o eu Estado nem um difi cio á custa 

da Uni ão, nem o pcs oal pago, manLido, que crá apo enLaclo á custa 

do cofr es ·g·eL'aes. 

Yem simp lcsmcnlc pedir um auxilio para as primeiras dcspczas 

claqucll a emprrza, dado de uma só vez, para se começar o eLli f i~ i o em 
que deve ser creada uma univcr idade, facu ldade, academia ou que 

melhor nome tenha, do Estado do Paraná. 
Abundando ainda em outra considerações, lembra qu e o Senado 

não Lerá corrido grande ri co se approvar o proj ecLo que o orador vae 

enviâr á Me a c fará apcna uma pequena conces ão a um lt:s Larlo fJUe 

não tem nenhum es tabelecimento de insLrucção cu Lcado e mantido 

pelo cofre ela u nião. 

E' lido c f ica sobre a mesa durante o LL' iduo o seguinte ptojcclo: 

Art. 1.• E' concedido o auxi l.io ele 100:000$ para a fundação el e que 

trata a lei do Estado elo Paraná, n. 63, ele 10 de Dezembr_o ele 18()2, 

devendo cr effectivamcnle empregada essa quantia na con Lmcção 

de um eclificio apropriado ao fim proposto, com fi scaliza ão !lo 1:\ünis

Lerio do Interio r. 

A !'L. 2. • A empreza ela Uni ver iclacl e. gozaeá ele isenção de cl il'cito 

de impüt'lação paL·a o matreial ele Linaclo ao esLabelecjmenlo. 

Sala das e sõe , 16 ele Maio el e 1893. - Ubnldino do Amatal. 
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SES Ã0 DE 12 DE J U:íHO 

Cons iderando qu e, i a cr-eação de uma nivcrsidade constitue um Parecer da 

·bm:n serviço pre ·Lado á instrucção superior .elo paiz, não é entretanto Com. de Finanças 

neces·i<.ladc inadiavcl que po "a ju tificar no momento actual o sacri-
ficio que para ell a c pede do Tllesoueo ela União; 

Considerando que o Estado que pretende crear a Universidade a 
isso se abalançou co ntando exclusivamente com os proprios recur os 
desdr que não fez depender a suare olução de auxilio .algum ela União; 

Considerando que já é avullada a omma con umidá no orçamento 
da inslrucção com a in Lituições ele ens ino superior, cuja frcquencia 
dia a dia diminur, pela concurrencia da faculdades livt'e , que nada 
custam aos coft•e federae ; 

Co nsiderando que a recusa elo auxilio actualmente não prejudica 
a pos ibiliclacle de prolecção ou s 1bvenção futura quando a finanças 
ela Rcpublica a sim o p~rmittircm; 

E' de pareeer a Commissão ele Finança que o projecto n. 6, con
cedendo o auxilio de LOO :000$ para a fundação de uma Univer idade 
em Clll'ytiba, não eja acceito pelo enaclo. 

'ala ela Commis ões, 9 de Junho de 1893. - Man oel Victo1·ino. -

A. Cavalcanti (vencido ) . - Rocl?·iaues Alves. - Saldanha Marinho. -

Domiuuos Vicente. 

SE ÃO DE 19 DE JUNHO 

O Sr. Ubaldino do Amaral diz que u parecer n. 56 está assi
gnado por cinco membro da Commi ão de Finança , e por isto preen
che lilLei'almente a exigencia do Regimento, o qual dispõe que os parr
rercs de sa Comm i são clevel'ão er a ignaclos ao menos pela maioria 
de seu membros. Ellc se compõe ele nove, cinco, portanto, formam a 
maioria absoluta. 

Mas, si entra r no esp irito do regimento e con ultar o pl'ecedenle 
pe corporações desta ordem e mesmo clesLa, em outros tempos, poeler
~e-ha concluit· que não ba parc!ler ela Commissão de Finanças. 

O SH. AlVrARO CAVALGA 'TI: - Assignei vencido. 

2• discussão 
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O SR. UBALD lNO oo AMAR,\ L: - . .. porque elos ci n0o memb ro· da 

Commi ssão que subscrcveeam o paeecer, um declarou-se vencido. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI: -E conveucidamenLe vencido. 
O SR. UB.U.DJ NO no AMA RAL : -Assim, têm-se quatro votos ou qua

tro opiniões muito r espei Laveis, mas que não cons tituem maioria ela 

Com missfto : ao contrario. são a minol'ia. 
Acccita, porém, qualtu m' que seja a 1'ó1'ma por !UC i o considere 

o parecer, como opinião, muito clig·na de acatamento, de seus honrados 
collcg·as ou como opi nião ela Commissão; c pede li.ccnça para muito 
rapidamente e&tuclar os fundamentos externados contra o proje0to. 

No. cliscueso com CJ1.1C Leve a honea de suj eitar ao Senado o seu 
projccto, fez vo to para que o Senado entrasse no caminho elas eco
nomia , c talvez Josse esta a intenção dos l1omados Senadores. 

Mas eleve confessar que não póde bem comprebcnd er o a lcance 
dos argume ntos que foeam opposto.s á concessão desse pequeno sub 
sid io á Univers idad e que se proj ecta no seu E Lado. 

Diz a Commissão ~ lê ) : 
"Considerando que, i a creação de uma Univers idade constitue 

um bom serviço pres tado á instrucção superiot" do paiz, não é, entre
tan to, necessidade inadiavcl que possa justificar no momento actual 
o sacrifício que para ella se pede cl? Th esouro da União." 

A primeira affirmativa, pois, da Commissão é que a Universidade 
é uma crcação muito ulil, mas não uma necessidade inacliavel, que se 
possa justificar no momento actual. 

Parece que os honrados Senadores não prrstaram muita attcnção 
aos factos qu e têm ultimamente occorr ido a respeito elo ensino, e pro
vavelmente por isto ju lg·aram adiavel a crcação ela Universidade de 
qu e se trata. 

Pensam que não são · ncccs arias no momento áctual as ma terias 
que se ensinam nas univcrsiclacles, mas o são as que c ensinam nos 
gymna ios. 

Com r.fefi to, estamos autorizando, rli z o oradoe, a Cl'eação ele 
gymnasios, onde se ensina greg·o, latim, litLeraLura elos nosso e de outros 
paizos á mocidade brasileira, as materias que constituem o progTamma 
ele nm estabelecimento deste genero. Não é o ensino propriamente supe
riol'. é um ensino méclio; suas tenrl cncias são mai s para o ensino cha
m~rlo classico . 
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i\Ias é inadiavcl ensinar aos bra ilcieos, gTeg·o, lalim com um eles

envo lvimento extraot'd inaeío, Iazcl-o estudar as lettras ela icas. 

Uma Univers i lado, porém, onde se ensine agTonomia, ot'ldc li a2a 
um curso cl agTiculLu ra, pllarmacia, etc., onde e lc o ensino na con

dições do nos o paiz, profis ional modemo, e cncial não peopot·ciona 

o estudo de mater ias necessa l'iasl 
Existiam do us gymnasios; suppt·imiu-sc um, e o Poder Executivo 

continúa sing-r lam cnle a manlel - o. 
O ·Co ngTessi:J ~aciona i voltando atrás, restabelece um internato, 

cceLamcnLc por cons iclceal-o ele primeira nccessiclado, e além disso, 

reso lveu a creação de outro, á feição elos primeiro . 
Declara o orador ao enado com Lodo o acatamento que não póde 

comprell endcr o seu poclee paea os c ·tuclos elas icos, em per juizo elo 

ensino profissional e da prefcrencia que todos o competentes clão ao 
estudo modemos. 

Continúa a Commi·são, dizendo (le ) : 

'·Considerando que o Estado, que pretende crcat· .a Univers idade, 
a is o se abalançou, con tando exclusivamente com os proprio recursos. 
desde que não fez depender a na resolu ·ão de auxilio algum da nião"; 

.\.inda des ta v ez ente-se ba tantc embaraçado c! ante ela Commis

são, porque I e te cow ideranclo se ciC'cluz o cgu i ntc: si se aprc rntar 

algurm ao ··rnado. não Lendo ah olutamcntc re urso algum para a 
fundação de um grandp eslahe!Pcimento, nem recur o ele iniciativa 

incliviclual, nem elos pocleees mun icipaes, nem do Estado, si o individuo 

dPclarar qu<' vem pecli t• tudo e Lurlo ela União, será bem acceito . 

prlo conlral'io cll c cli'SPl': - Trago a lg·uma causa cl meu; Lrago o 
apoio ela muni ci paliclarl c de minha terra; trag-o o auxilio que a As em

bléa local me pódc dar; vii11os pedi r o auxi l io ela União, ell a não deixa 
de aLi fazce essa prPl nção. E ' pl'eci o allegar indigcncia para vir 

pedir ú nião seu auxil io para uma l'nivrt·sidaclc. 

O orarlor suppõc que não está calumnianclo a Oommissão, apre

ciando poe esta fóJ 'Illa a sua a1·gumcntação. 

Ella no eguntlo cons idet·anclo não póde fazer a conces ão, porque 
o J!Jstado elo Paeaná já Linha alguma co usa, já fazia algum sacrificio; 

a Camara Municipal ela cidade ele CoryLiba já tinha dado Luclo quantiJ 

podia clae c o propr io iniciador elo pl'Ojeclo já Linha começado alguns 

lrabalho fU C rrpersenlam va lor. 



A r azão el a Co nu11issão é esta, e o orador des java que isto fi casse 
bem accentuado para poder dar r emedio ao caso. 

i é isso que embaraça o Senado ele fazer a concessão elo ped ido 
auxi lio, o or aclor maneJaria ped ir á Assembléa de sua terra que r evogue 
a lei que tinha co ncedido garan tia ele juros de 6 % sobre o car i tal de 
1.000 :000-", que elim ine outros favore que constam ela lei que leu no 

enaclo, e fi nalmente, si fo .. sc poss ivel, pedir ia á Camara Municipal 
que chama a si o teuenos já concedido , e depois ele tudo isto se 
apresentaria ao Senado dizendo : estou perfeitamente ele accôrclo com 
as condiçõo exigidas pela Commissão. 

O EsLaôo do Paraná clá ilacla; logo a Uni ão dá tudo não para o 
cu Le io e usterüação da Univet'sidade . 

. Vê o Senado que seria apena a demora ele algum tempo; ma tudo 
isto podia- se fazer e realmente a olução não seria desagradavel ao 
paranaen es, que leriam ó el e receber a ua UnivÚsidade fe ita e 
cu teacla elo mesmo modo que o gymna io da Campanha. 

Diz mais a Commis ão ( lê ) : 

"Considceando que já é avulLacla a somma consumida no orça
mento ele in ·trucção com as in tituições de ensino superior, cuja fre 
quencia dia a dia diminue, pela co ncurrencia elas faculdade. livres, 
que nada cu, Lam ao cofres fcclerae ; . 

Considerando que a recusa ele auxi lio, actualmentc, não prejudica 
a possibi li dade de proLecção ou subvenção futura, quando as finanças 
ela Repub lica as im o pcrmiLtir." 

ma das razões daria contra a creação de estabelecimentos ele 
ensmo privado é esta - que os slabelccimentos de ens ino publi co 
estão sendo abanrlonaclo ' . 

Dahi parece que e- deve concluir o contrario, i to é, que o esta
belecimento de ensino publico não satisfazem a necessidade urgen
tes, a não se imaginar que os bras ileiros estão desertando elas escolas 
de en ino uperior, ou c tão convencidos de que já ha excesso de 
homens formados nas diversas sciencias,. que sobram academias, facu l
dades, etc. 

O que e cleYrrá concluir, pois, é que lae" estabelecim ntos não 
preenchem o ·cu fim e a sim eria de utilidade animar a crcação de 
outros que são l1em recçbiclos, e a prova ele que são bem recebidos é 

que ao lado rios que sr aprcsenLam, propondo uma creação desta ordem; 
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vê-se log·o a iniciativa individual e o auxi lio de todas as corporações 
officiacs, aquellas qu e podem interessar mais directamente pelo ensino 

da mocidade. 
Finalmente, diz a Commissão qu r isto não é uma desgraça eterna, 

vorque bem pr5cie s r que algum dia o CongTesso venha a se achar nas 

tJond içõe ele ~,nimar esta Universidade, por exemplo, si ella, crê o 
orador, conseg"LL ir se fundar, pl'osperar e não precisar mais ele auxilio. 

Nesta occasião a Commissão estará disposta a applamli r a idéa 

e declat·ar que si não houvesse nada feito, a União subvencionar ia ou 
dal'i-a um aux il io por uma só vez. Mas, no caso, ella manterá aquclle 

pr incipio estabelecirlo em um elos primeiros con icleranclos, é este 

que a quem tem a lguma cousa não se eleve dar nada. 
Suppõe o orador que estç principio tem suas· raizes, si não se 

engana, c n1 uma parabola que não liH' occoree no momento, ma !Jlle 
L em perfei !.a appl i cação ao caso vel'Lrnte, a dos talentos. 

Eis aqui em summa o que é o parecer ela Commissão, nem mais, 

nem menos . 
E ll e não assentou a sua conclusão sobre esta rocha inclestruclivel, 

a neces iclaclc de faze t' economia c a impossibilidade de continuar a 
fazer concessões de todo o g·enero; e não o fez certamente porque sabja 

que se achava em conLraclicção com o facto rlc hontem c se acharia em 

contraclicção com o facto clr hojr, c em rlesaccôrdo comsig· amanhã. 
O nado sabe bem que por infrl icirl ade não ha meio ele restl'ingir 

ele pezas, que ellas e augmenLam Lodo o dias e que a Commissão, 

que nega e.5Le pequeno auxilio para a instrucção publica, não h a ele 
negar C'l'eclitos extraorclinari os no valor de LtO. 000:000$, ao cambio ele 

27, para o serv iços miliLaecs. Não os ha ele recusar (apoiados ) , h a el e 
concec!PI' crecliLos exteaordinar i s que rcprc cntam mai s ele metade ela 
rencl ::.>. publi ca. 

Ella não ha ele arrep iar carreira, sabe bem di Lo, continuará a aco
lher mii !Jares le preLenções que vêm ao Senado. Senrlo assim, não 

póclr Let· firmeza para declarar que ó a falta le recut•sos elo Thcsot:ro 
cliLara o seu procedimento: 

O orador esLava na obrigação de proferir es tas palavras a respeito 

do parecer apresentado. Não póclc cl'izcr que por uma tradição elo 

Senado elle esteja approvaclo; nem neste ponto ainda se assentou bem 
a mão. 
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O orador está ainda por saber o que representam as commissões 
neste regimen, que se está ensaiando com tantas dificuldades. Si esti
vessemos em outro vaiz, diz o orador, a Commissão seria quasi sobe
rana, poderia não dar parecer, poderia prolongar pelo tempo que 
quizesse o seu estudo, poderia impedir que sobre a maleria fa llasse 
alguem mai s elo que o H.r.lator. 

Si é es te o melhor ou o peior r egimen, não é occas ião dfil se clis
cuLir. ão sabe o que representam as Commissões, si os seus par~ceres 
têm algum valor ou não têm, si ellas têm ou não liberdade de estuc.lo, 
visto que o Regimento permiLLe que no fim de quinze dias se exija a 
discussão ela materia. 

E' por isso que o orador não sabe o que vae er deste parecer, 
si elle é da maioria ou si é ela minoria da Commisão, porque Lambem 
aind.a não se sabe bem, não está assentaclo o que é maioria nem minoria 
das Commissão. O Senatlo, porém, fará o que entender. 

Si se tratasse ele algum outro Estado, provavelmente se havia de 
ouvir um argumento como es te: não se deve começar a economia pela 
ovelha do pobre; deve- ·e mesmo fazel' co ncessão ele g·arantias e •.le 
quantias não pedidas, já não peclidas, repudiadas pelos interessados, 
para não se offender a ovelha do pobre. 

Mas, Ll'atando-se du Estado a .qu e o orador per tence, o Senado 
ha de ]JermitLir-lhe que Lenha orgulho ele não appellar para e te argu
mento. (Apoiados .) 

O seu Estado não -e cons idera pobre, n~m se cons idera infeliz, 
pot'que lhe levem a ovelha. Si isto é necessario, para o banquete que 
em outra parte Sfl faça, não r eclamará : a decisão elo 'errado sel'á aea.
Lada. (Mt~ito bem.) 

O S r . M anoel Victor•ino sente não Ler estado pre ente quantlo, 
acerc.a do projecto que se di cute, tomou a palavra o honrado Sr naclor 
pelo Estado do Paraná. 

Achava-se em trabalho ele Commissão, apreciando um importante 
pedido de credito do MinisLerio ela Marinba. Eis porque não lh e é 

licito tomar em consideração todos os argumentos trazidos contra o 
parecer, que assignou e que, certamente, houvera s ido suhscr iplo pelo 
01·aJor, que o precedeu na tribuna, si não fóra elle o mes mo auLol' d; 
prOJecLo impug·nado. 
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Uma tal convicção na ce do programma, produzido pelo nobre 
Senador pelo· .Paraná e por ell e uniformemente prégado na tribur.a, 
..de defender os direitos da União e os recursos desta contra quaesquer 
prl3tenções ou usurpações ele parte dos Estados. 

O parecer, poi , não fez sinão inspirar-se no exemplo, na doutrina 
e na li ção desse honrado Senador. 

Si a ovelha elo pobee, continúa o orador, foi agnra sacrificada, 
coHlo pareceu insinuar o Sr. Ubalclino elo Amaral, referindo-se ao 
Estado do Paraná e ao proceder da Commissão para com este, queixe-sl' 
s: Ex. ele si proprio e não se revolte contra os precedentes que ba 
estabelecido e ele que só hoj e pretende apartar-se; de nenhum modo 
contra o Relator elo parecer, cuja coherencia· neste assumpto não sof
freu jámais excepção. 

Na campanha la defesa· dos cofres ela União, o orador tem eeve
laclJ o melhor zelo, tendo siclo a:quell e que offereceu emendas o anno 
passado, no sentido de restringir clespezas geraes na Bahia. que Lrm. 
a honea ele repres~ntar. 

Tem, pois, o direito incontestavel e a autoridade peecisa para 
appell ar elo conselh o hoje emittido· pelo nobre Senadoe pelo Paraná, 
acerca da Universidade, que alli pretende crear, para as suas luciclas 
li ções anteriores sobre assumpto paeallelo. 

Além elo mais, desconhece o orador a u tilidade ela Cl'eação alluclicla; 
uma Univers idade em Corityba é uma obea ele luxo para um Estado~ 
que inicia os seus primeiros passos na carreira elo progresso . 

Si o não fora, então o que aconselharia a peuclencia, a rli crrção 
mais elementar, seria levar a cabo a empreza com os propeios t•ecursos, 
uma vez certo que o Eslado elo Paranná lançou já os fundamentos elo 
seu glorioso emprehenç!imento. E assim evitar- se-hi am exig·encias de 
igual teor, procedentes de outeos E tados, e sempre incompaliYeis 
para os cofres depauperado ela Un ião. 

Nem assiste razão ao honrado Senador pelo Paraná, affirma o 
orador, quando pretende que é invalido o parecer impugnado pelo 
facto de não haver sido sub.sceipto pela Commissão inteiea, ou por 
maior numero de membros elo que realmente o fôra. Os pareceres cos
tumam .ser remetticlos á Mesa com vaeiavel quantidade ele a s ignaturas, 
não im]JOrlando si não que estas corre ·pondam á maioria ela Commissão 
respectiva. 
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Assim, muitos ha desse g·enero, onde se lê o nome do impugnante. 

Não haveria, pois, razão para dem orar a exhibição do parecer, 

rrocrastinal-o á cata de maior n umero ele signatario , quando até já 

11-ouvera o orador cumpr ido um dever de cortezia, ouvindo e con ·ul 

tando o Sr. Ubaldino do Amaral, cuja con clescendencia conferiu - lhe 

p lena liberdade para deliberar. 

Apre en tou, po is, o parecer, firm e no seu proposito uniforme de 

~embater Lodo aug·mento ele despeza, todo excesso que não seja justi 

Ji cado por motivos ponderoso e ele imprescinclivel necessiclacle publica. 

O S r . Ubaldino do Amaral: - Sr. Presidente, estou muito sa

ii:;fei to; encon trei a Comm issão ou maioria da Com missão. 

O Sa. lVIAi'!OgL YI CTOHI NO : - E tava ausente por motivos ele for·ça 

maior. 

O SR. UBALDINO no ANLARAL : - Encontreia-a, fina lmente, e sei qua l 

é o mot ivo de seu parecer. O parecer não é dado por nenhum dos· 

motivos que eu podia ter imaginado; mas simplesinenLe por castigo 

ao Senador que t em tido a auclacia ele defender os direi tos ela União . .. 

0 SR. MA NOEL YI CTORINO : - Que não é O uni co . 

0 SR. UBALDI:-10 DO AMARAL: - . . . e que tem repeli ido sempre 

extranhas pretenções. 

A razão é esta: uma vind icta contra o meu peocedimento. 

O Sa. MA NOEL YrcTORJ NO: -Não é vinclicta; é o exemp lo de V. r.x. 

que está produzindo seu a effei tos. 

O SH. UBALDINO DO AMARAL: - Nunca me consideee i tão elevado 

nes ta Casa como hoj e; 9 meu procedimento é tal, que faz com que u ma 

Commis ão, a mai oria ou m inoria dessa Commissão, seja com o fôr; 
julgue necessal'ia uma rcpresalia. 

O SR. MANOEL YJCTOR INO : -Não h a tal repeesalia, não proferi uma 

só palavra, da qual Y. Ex. podesse cleprehender isso. 

0 R. UBALDINO DO AMARAL: - Tenho defendido interesses ... 

O SR. MANOEL YJCTORJ NO: - P eço a palavra; V. Ex. está muit.o 
apaixonado. 

O SR. UBAL DJ :.\'0 DO AMARAL: - A paixão parece que está desse 
lado . 

O SR. MANOEL YrmoRJNO : - Não es.tá. 
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O SR. UBAJ"DJNO oo AMARAL: - O honrado Senador foi informado 
de que eu tinha originalidade a r esp eito da creação ele universidades 
e sinto bem que . .. 

O Sn. MA 'OEL VICTORJNO: - O ensino technico e profissional r.m 
Univet·siclade. 

O SR. BALDJNO no AMAHAL: - ... que não seja assim. Infelizmente 
não Lenho originaliuacl e em cou a alguma. 

E' tão precioso o dom da orig·inaliclade e tão raro, que me con
venço ue que o homado Senador equivocou-se. O que S. Ex. quel'ia 
dizer certamente é qu e era exquisito o meu modo de vêr . 

O SH. MA1 OEL \'ICTORINO dá um aparte. 
O SH. UBALDJ NO oo AMARAL: - Ma o honrado Senador não me 

deixa expli car. 

O SR. MANOEL ·viCT0111NO: - Mas si V. Ex. está sendo injusto 
com os seus co !legas ... 

O SR. UBALDJ NO oo AMARAL: - O honrado Senador disse que eu 
era origi nal. Permilla-me dizer que empreg·ou mal a expressão. 

Tnf Jizmente não lenho o dom da originalidade, privil eg·io elos pre
destinados, graça el os elei Los. 

O pensamento do nobre Senado_r, a sua intenção é dizer - que 
as minhas idéa sobre Universidad e não são as corrente ... 

O H. iVfANOEL YI CTOHINO: - Não sei quae fo ram. 
O SR. T BALDI NO oo AMARAL: - O honrado Senador não sabe e eu 

pouco mai ad eantad o es tou: tão atrazado me confesso nesta materia, 
que não -posso faz er aqui uma prelecção obre a organização de uni
vcrs iclades. 

Tinha expl icaclo ao enaclo , quanlo apresentei· o projec to, que a 
denominação de Universidad e não tinha ido feliz ; qu e o autor tinha 
empr egado mal a palavra: mas creio que o Senado, pot· causa ela deno
minação ele um es tab elecimento , não vae levantar uma ques tão acacle
mica: cham em-lh e uni ver i Jade, collegio, gymnasio, o qu e quizer em . . . 

O R. AMARO CAVALGA 'TI: ...,.- E' muito cliffi cil estabelecer a rigo
rosa definição , porque em muitos paizes essa palavra não tem a mesma 
signifi cação. Por exemplo, na Am crica, o que cá chamamos univers i
dade é o que lá chamam collegio. ( T·rocam-se apw·tes entre os 
Srs . .4 maro Cavalcanti e Mano el Victorino. ) 
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P eço aos nobres Senadores que deixem 

O SR. UBALDI:-<0 DO AMARAL : - Sr. Presidente, não é a culpa ele 
es tar-se protelando uma questão que me parece não valer tanto. Está 

justificada a razão elo parecer. 

Devo declarar. que o honrado Relador com effeito communicou - me 

qual era a sua intenção sobre a materia; ao que respond i qu e lh e cl-ei

·xava perfeita liberdade ele proceder como entendesse, porque nesta 
-materia, como em todas aquellas em cuja discussão tenho tomado part e, 

eu não tinha interesse individual ou particular. Julgo cumprir o meu 

dever ele um certo modo; os outros cumprem -o como melh or lh es· pa

·rece, e por isso me reset'Yei simp lesmente o direito de não assignar 

o parecer. De modo que eu não vim me quixar de que o h omado 
·Senador .. . 

O SR. MANOEL VrcTORINO clá um aparte. 

O SR. UBALDJ NO DO AMARAL: ~ Sr. Presidente, não sei mais como 

fall ar nesta Casa para que não passe como acrimonioso, apaixonaclú e 

digno ele outros epitlletos semelhantes. 

E' possível que eu não me conheça; mas o fa cto é que não Lenh o 
paixão nenhuma. Estou perfeitamente calmo, esp erando que o Senado 

se pronuncie como entend er melhor. 

Segundo pude cleprehencler elas palavras elo honrado Senador, o 

_qne me inspirou o parecer ela Com missão foi o meu procedimento ... 

O SR. MA OEL Yr cTORINO: - Não foi t al. 

0 SH. UBALDINO DO AMARAL: - 0 h onrado Senador O di s e. 

O SR. MANOEL· Vrc~·onlNO: ~ V. Ex. é' que es tá interpretando mal 

,as minhas palavras; o que di:sse foi que V. Ex. com seu proceclinienlo 

seguido até hoj e não tinha o dire ito ele fazer reclamações des ta ordem. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL: - Fico . satisfeito com este procecl i

rncuto, condecoro- me com -a condemnação. Julgo que ella m e eleva. 

-Quanto ·ás outras considerações, não voltarei a ell as. O h onrado Senador 

não me ouviu; sei que estava ausente; mas tambem não pude evitar 

-que a discussão se abr isse na occasião em que o h onrado Senaclur 
estava em trabalhos ele Commissão. Não ouviu por isso o que eu di sse 

sobre o parecer, emq ltanto a Commissão ele Finanças confer enciava 
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com o Ministro da Marinha, mas alguns membros Je a Commissão 

estavam no recinto. 

O SR. MANOEL YICTORINO dá um aparte. 
O Sft. BALDINO no AMARAL : - 1ão posso reformar-me; e tou já 

velho: sinto muito não poder ser agt·adavel a todos os meus co llega 
com quem discu Lo; mas é tarde para começar v ida nova. 

O h únraclo Senadoe ac hou que é uma ·das minhas oeigina l idade~ o 
modo Je contar maioria. Não é originalidade; mas póJc er exquisitice; 
acredito que, em uma Commis ão de nove, ó de haver maioria real, 
quando cinco e tiverem clq accôrdo, e não fiz cen ut·a ao Relator do 
parecer. 

O honrado Senador entende que maioria póde haver com qua lquer 
humero; assim uma Commissão de nove póde- e divid ir em Lr s tur
mas de Lre , ou em quatro, trcs e dous,ou em grupo ainda menore'; 
o honrado Senador achará empee que ba maioria; em certo ca os 
haverá minorias, conlea maiorias, iguaes, em outro maioria relaLiYa: 
mas islo não foi para mim objecto de extranheza; fiquei duvidoso , i 
tinha clcante de mim o parecer da maioria ou ómenle a opinião, em
bora rc peitavel, de alg·nns membros da Commissão. 

Quatro destes adoptaram o paeecel'; um a .ig·nou vencido, eu 
ab tive-me, um r tá au ente, e quanto aos outro não sei pot·que não 
a signaram. 

Não dei a i Lo muita imporlancia; uma opinião póde ser muito 
re peitavel, póde influir no Senado, no Congre o inteiro; contra a 
opinião d-ominante pócle a ele um representa e a .:verdade: foi uma 

questão ele fórma. 
Supponho, r. Presid nte, que terminando deste modo, ne te tom, 

não su citarei mais a desconfiança de que ou apaixonado. vehementc, 
inju to c não sei qur mai . 

O Sr. Manoel Victorino: - r. Presidente, vollo á teibuna para 
rectiricar a interpeetação pouco justa e razoave l da parte do honrado 
. enador pelo Paraná em relação ás palavra pronunciada por mim . 

. Ex. desvirtuou, não creio que intencionalmente, o pensamento 
que procurei extemar, naturalmente mal, acerca do procedimento do 
Relalor ela Commi são c seus co ll cgas, quan lo lavraram este parecer. 
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Não houve objccLivo de vindicla; . Ex. comprcll end perfe ita

mente que a nenhum do Senadores desta Casa podem in pil'ar qual

quer teabalho ent imentos dessa oedem. 
O Senado compr hendc quanto fót·a e lt'ei to c adio o um ta l pt·o

cedcr e assim a atlribuição d ll e a um t' pt'cscntantc ela Uni ão . 

Não houve, e . Ex. abe que o orador não Lin ha abso lutamente 

nen hum moLivo para lavrar por vindicta um parecer deste . empl'e 

app laudi o proced imento de "'· Ex. e procmei acompa nha i-o alé na 

de peza de erv iço do m eu Bstado; '"'. l!;x. é testemunha; o anno 

pas ado, fazia parle ela Commi ão ele Orçamento e clava pareceres 

e me viu louvando e app lauclmdo emenda , por xemp lo, que reduziam 

as de peza da Faculdade de Med icina da Bahia. Log·o, i poe minha. 

parte nunca houve razão para revo ltar-m e contra a attitucle ele S. Ex., 

como poderia hoje, vir aqui, impellido por condemnavel movrl, escr·c

vet' um parecet' rejeitando o pedido de 100:000 paea uma Univet' idade 

em Curityba? Por isso digo que S. Ex. foi apa ixonado, e tanto que 

esqueceu pr·incip ios rudimentar da justiça devida a cu co llr.gas, 

quando ju lgou que ell e podet·iam er· levado pot· um entim ento pouco 
confe savel. 

0 R. UBALDI ' 0 DO AMARAL dá um apal'le. 

O R. MANOEL VJCTORINO: - Não h a Lal; foi o modo poe que Y. Ex. 

quiz inl rpretar minhas palavra . O que disse é qu e Y. Ex., Lendo 

empt'e I amado contra e scs auxilio , Lendo mpt·c pugnado pelos 

interc scs ela União e advogando a ncces. idade ele põt· cobro a ele peza 

emelhanles, não Linha o dierito ele vir· pedit' e c cred ito em favor 

de uma in Lituição de luxo de eu 'E tado; di c qu e o· peecedent.e 

ele S. Ex., o seu exemplo e a sua doutr ina n sta Casa, não o autoriza

vam a t•evollar-se contea o parecer. Di Lo para esses sent im entos de 
vindicta, ha uma distancia enorme. 

Declaro que procurarei sempi'e cumprir o meu eleve r: prolrslo e 
prole tarei contra c Las de pczas que ju lgo cl ispensaveis que na 
occasião vêm, naturalm ente, aggravat' nossa má iluação ele recursos. 

0 Sn. BAJ.Ol.'O DO AMARAL dá um aparte. 

O Sn. MA:'\OU:L YI C'I'ORINO : - Quando d cobt'it' uma inco h rcnr. ia 

minha, venha apontai - a, apezat' de qu e para juslifi ar já L nha eeg·is

Lraclo uma de V. Ex.; anlr di Lo não pócl e qualifi ca e a opiniõe ele 

&cus co iJ cga com as apreciações que emilliu. O enado pócle ali fa1er 
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a v. Ex., e estimarei que o faça, mas não com o meu voto nem com 
os conside·randos assignados por mim. 

Depois de ler externado, como tei1ho feito, o meu peogTamma de 
propaganda de economias; depois de ter tomado esta attitucle, que os 
meus honrados collegas da Commissão, particu larmente o que distri
bue os ll'abalhos, tornam mai diffi cil, porque commettem- me o rela
torio de projectos, qu e dizem r espeito a interesses particulares ou 
a interesses dos Estados; continuarei, sem embargo elas injustiças de 
S. Ex., a conservai-a a mesma, inclefec tivei, intransigente e perfeita
mente coherente com o meu pensamento até hoj e. 

O Sr. Amaro Cavalcanti: - Sr. Presidente, assignei vencido o 
parecer relativo ao proj eclo que se discute. Explicarei, pois, ao Senado 
em poucas palavras, a razão ele meu procedimento. 

R.oconheço na União o direito el e intervir beneficamente, auxi
liando os melhoramentos materiaes elos diversos Estados. 

Coherente em tal principio, tenho votado em outras occasiões fa 
voravelmente a melhoramentos reclamados por aquelles . 

Ainda ha poucos dias vote i pela creação ele um internato ou de 
um gymnasio no r ico Estado ele Minas Geraes e, portanto, a minha 
consciencia não tinha ele accusar-m'e pelo voto qu e clava r.m favor 
el e um grande estabelec im ento de instru cção, qu e se peetencle crear 
no rico pela natureza, mas pobre ele recursos, Es tado elo Paraná, com 
a c! i fferença ele qu e alli tratava-se ele fundar uma instituição qu e h a 
de permanecer con tinuando a pesar sobre os cofr es da Ui1ião, ao passo 
que aqui concede- se um simples auxilio a um grande commettimento, 
para as ele ·pezas ela ins tallação, que esse monumento requer. 

A questão de ser esse es tabelecimento organizado debaixo ele um 
plano c<irresponclenclo ou satisfazendo ás condições technicas elo mesmo, 
não é e sencial neste momento. 

O que penso, e creio que foi e se o pensamento elo autor elo pro
j cc to, é que vae se crcar alli um elemento para o progres o ela ins lru
cção, que i ncontcstavelmenle trará para o Es tado elo Paraná um grande 
melhoramento, elo qual ell e tem se achado privado. 

Estas condicõcs justificam sempre o meu voto favoravel, salvo 
defi ciencia ele meios, o que é muito para altencler, porque ás circum 
stancias financeiras elo pa iz elevemos prestar toda a attenção. 
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l!iis a razão por ql)e as ignei vencido o parecer. 
Quanto ao mais, permiLLir-me-ha o Senado dizer qu e, tratando-se 

de materia tão innocente, não era de esperar, e sou o primeiro a la
mentar que fornecesse ella ensejo a um certo ele ageado entre o autor 
do projecto e o il lu. Lraclo Relator do parecer. 

Todo o Senaclo, .à prio1·i, reconhece que ambos os illustres collegas 
foram levados ,por intuito muitos nobres e por sent im ntos muito 
digno . 

O SR. CoELKO E CAMPOS: - Os juizes desta festa nunca podc·m 
ficar mal. 

O R. AMARO CAVALCANTI: - O honrado enador pelo Paraná, 
entendendo que o seu Estado Linha lireito a certo auxi lio da União e 
Lendo offercciclo para tal um projecto, julgou que deYia traz0r ao 

enaclo considerações em defesa elo eu procedimento. 
O honrado Senador pela Bahia, que elaborou o parecer em sentiria 

contrario e tem manifestado empre opinião oppo ta a e es auxi li o , 
julgou-se no dever de não romper com suas antigas convicções, pelo 
que expoz ao cnado o eu modo de entender a que tão. 

Mas é bem de vêr que amoos os illustres con~endores não tivceam 
~b olu tamente outro intuito senão o ele defender seus respectivos pro
grammas e opiniões. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra- se a cl iscussão. 
Segue- se em 2• di cussão, a qual encerra- e em debate, o art. 2• 

do projecto. 

Votam-se e são sucressivarnente approvados os arts. 1 • e 2• elo 
projecto, e endo adaptado pas a á 3• discu são. 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto : 

Declaro que votei contra o projecto n. 6 do corrente annó conce
dendo subvenção para uma Universidade em Curityba. - João BD1·

balho. 

Na sessão de 23 de Junho é rnccrrada, em debate, a 3• discu são. 
O projecto é rejeitado. 



C AMARA DOS DEPUTADOS 

'E ', <\0 DE J O DE JULHO ( 1895) 

Ct·ro no Capital da Re1ntblica uma Universidade, seg1mdo as base 

que o{{erece 

O Congees o Nacional decreta: 
Arl. J . o E' crcada na Capital ela Repub l ica uma niversidaclc, que 

e comporá ele quaLeo faculdad es : a de direito, ele medicina, de cicn
cias natmaes e mathemaLica e de letlra . 

1~rt. 2. 0 No regulamento cxperliclo para a execução ele ta lei ob er
var- c- h a o guintc: 

S l :• Carla faculdade Lerá um rlieector e pccial, e compeLe á ·ua 
congJ·rga ão a direcção rio re pecLivo rcgimen cientifico. 

§ 2.0 Haverá um conselho ela Universidade constituído por quaLro 
lcnle calhedratico. rlc cada faculdade. 

A f'S c con elh o perLence a juri dicção disciplinar e o regimen 
·cconomico, appl icando o fundos clcslinados ao ensino universitario, 
peovrnienles das vPrba votada pelo PÇ>der Legislativo ou de cloaçõe 
c legados. 

§ 3. o As congregações r cu n ida comporão a a embléa geral ela 
t;niver. idade, e a esta incumbe: 

I. Con ullar com eu parecer obee a reformas e providencia 
concernente ao en ino, que o Governo submelter á ua apreciaçito. 

TI. Rec lamal-a. dos poderrs competentes mediante repee entaçõe 
justificada' . 

IIT. Promover o de en.volvim nto elo ensino, e pecialmente o upe
rior, dl') modo que moc!e lei11 sua in LiLuições por outra congen res, 

Projecto 
Ed. Ramos 
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qnc melhores Pesultaclos tenham dado, co nvenham e se adaptem ás: 

concl ições elo paiz. 
JV. Conferir diplomas, menções e clistincções el e carac ter liLLerat'LOr 

puramente 11onorarios, ás ummiclacles que houver em concorr ido p..tra 
o br il ho elas lettr as patrias ou progTesso elas sciencias, por proclucções,. 

de cobertas ou invenções ele a lto valor. 

\' . Decidir ou reso lver em assumptos que interssem á g·eneraliclacle 
elo r cg·im en universitario, não !)revi s tos em lei nem a ell a contrarias. 

§ 4. o A assembléa geral ela Universidad e reunir-se-h a solemne-· 
mente para inaugurar os trabal hos annuaes. 

Nesta occasião será li da a mcmoria historica pelo professor oue 
para esse fim houver sido com anlececlencia eleito. 

O Presidente ela Republica ou, na falta deste, o Secretario de 
Estado elos negocias ela ins twcção, quando presente, presidirá ás ses
sões ela assembléa gera l ela Un ivers idade. 

Haverá tantas sessões quantas for em julgadas necessaria , por 
convocação elo reitor ou requisição a este feita pela maioria el e qual-
quet' elas congTeg·ações, ou de dez, pelo menos, elos pro fes oe cathe-
clt·aticos ele d iversas destas. 

Art. 3. o A Universidade será di rig·ida por um reitor, ele livt·e no-
m eação e demissão elo Governo. 

A nomeação recahirá em pessoa reconhecidamente idonca c extra-
nlla ao corpo docente ela Univcr idade. 

§ 1. o Ao reito r compete: 

J. A superintendencia ela Universidade e su·a fi scalização, devendo 
.apresentar um relataria annual de seu movim ento, servi ços, ieregul a
ric.ladrs e occorrencias mais notavcis. 

li. Rcéorrcr, empre que ju lg·ar util aos interesse elo ens ino, ou á 
obscrvancia elas leis vig·entes, elas dec isões ou deliberações das ongrc
g·ações das facu ld ade · para a a sembléa geral ela Universidacl , ou desta 
pat'a o Governo. 

Ar t. 4. o A Universidade funccionará em um ccl ificio que o Governo 
fará con truit• ou que aclquirit· e apropr iar para esse fim. 

O fundos ele doações c leg·ados se rão recolhidos ao Th esouro 
Nacional, como ind emni zação elo preclio, até a concurrenLe quantia ela 
metade ela somma clespcnclicla em sua construcção ou apropriação. 
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Ar L. 5. o eeão incorporado na Universidade a Faculdade cl Medi
cina elo Rio de Janeiro, a E cola Polylechnica e o Instilulo Nacional. 

As duas facu ldades livre ele sciencias jurídica e sociae serão 
incorporadas, por accôrdo c·om as eespectiva congrega ões, fundindo-se 
em uma ó para o en ino elo d.ireito. 

Incorporada á Univcr idad e estas duas faculdades livres, os dip lo
ma conferidos por quaesquer outras, lle direito ou de outea sciencia 
que se professem na Univees idacle, que se fundarem na Capital da 
Republica nãb poderão va ler, paea os cffeito legae , sem o exame 
confirmaLivos, feitos perante a respectiva congTcgação ela Univcr-
iclade. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. Eduar"Clo 

Ramos. - Pwtlino da So71za Junior. - A' Commissão de Instrucção 
Publica. ( ' ) 

SES .:W l E 5 DE AGO TO (1903 ) 

O Sr. Gastão da Cunha: - Sr. Prcsiclenle, offei·eccnclo ao esLu;to 
da Camara um projecto de !ri que opér·a a reforma fundamental rlc 
nossa organização ele ensino pela implantação elo eegimen universitaeio 
modelado rrn sru typo mai aperfeiçoado e liberal, congTatulo-me com 
o CongTe o Ijor es a bem in pirada iniciativa, com a qual o Executivo 
lhe depara o en ejo favorave l de attendcr proficuamente ao reclamos 
ele desenvolvimento intellectual c elo futuro scientifico elo paiz. 

Convencidos os meus illustre coll egas de que a eleyação elo nível 
ela instmcção c a exten a di f fusão ele !la pel povo, em uma palavea, 
a sua cultura mental, constituem a porção melhor P a razão e sencial 
da grandeza de uma nacionaliclaclc, alenta-me a esperança ele que não 
fa!Le, nem c moreça, ne te alevantado de ignio elo rcerguimento dos 

e tudo rntrc nó , o concur o rle todos os espíritos esclarecidos. en
tindo cada Qual como imperioso rlev e cu, não só aqui, mas na 
imprensa, na teibuna popular c acarlemica, na cspbera de aclividarlc 
c nos limites elas for as de carla Ulil1 . contribu ir cleclicadamente, sp,m 

{*) Não teve nnrlnmento. 
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· excepções nem resalvas, com o seu esforço imparcial e isento de pre
occupações suba!Lernas, para -a obl'a que se fez necessaria e já se 

' tornou urgente - da reconstituição do ensino publico no Brasi l. 
Da Camara eu espero confiantemente o mais vivo empenho pelo 

magno assumpto que o projecto traz a debate; e confiantemente o 
espero, porque ell a sente e sabe quanto se ligam á instrucção publica, 
em seus differentes gráos, a força, o prestigio, a g·loria e a dignidade 

nacionaes, e tem, portanto, a comprehensão clúa de que, deliberando 
sobre o ensino, legisla sobre o mais relevante elos interesses publicas 
e partilha a mais importante elas funcções do Governo. (il!uito bem.) 

No p lano projcctado, senhores, interessam por iguàl a attenção 
dos homens publicas o seu alcance social e o seu valor cliclactico ou 
scientifico. 

Devo confessar que a mim, que jámai& me occupei preferentemente 
de questões Lechnicas ele ensino, o que attrahiu primeiro na reformn 
foi o seu aspecto politico-social. Depois é que a es te pensamento, mais 
geral, de homem publico, accederam as reflexões não menos elevada;;, 
porém mais restrictas e especiaes elo magisterio, administrativo e dis
ciplinar dos institutos ele ensino, de modo a poderem elles satisfazer 
a aspiração g·eral. 

E, eutão, desse duplo estudo ela intentada reforma, nasceram em 
meu espírito as esperanças que nella depositam muitos brasi!ei ro.;; 
cuja cornpetencia em materia de instrucção publica eu devidummlt'} 
acato. 

Sr. Presidente, um dos pareceres sobre o plano de org·anizaçãv 
univel'sitaria, o parecer do Gymnasio Nacional, documento supel'ior
mente pensaclêJ e escl'ipto e do qual foi relator o Dr. P{nheiro Gui

marães, uma das intelligencias mais vigorosas e cultas na nova gel'a
ção, viu em claro descortino esse benefico resu ltado do estabelec imento 
,das universidades em nossa Federação, e o salienta nas seguintes linhas, 
que encerram muita verdade: 

"A centralização do ensino representada pela Universidade ajun
tará um tonus necessario ao organismo enfraquecido. 

Qu e mais queremos, quando sentimos que os laços religiosos não 
existem mais, que os vínculos de um direito commum se desapertaran1 
de vez com a multiplicidade de uma legislação peculiar a cada Estaclo; 
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que a ling·ua se baralha ao norte em contacto com os americanos, no 
centro com os italianos e ao su l com os allemães'! 

Talvez nessa centra lização univcrsitaria resida o remeclio que 
deverá imp edir a elesaggregação. dos elementos con titutivos de nossà 
PaLt·ia, causa que se nos aritolha como uma ameaça e um castigo pela 
no sa imprevidencia politica." 

Coincidem com o pensameHto que inspira estas palavras do mais 
geacluado elos nossos inslitu tos ele ensino secunelal'io as reflexões de 
um technico em questões ele ensino, professor elo Collcgio S. Luiz, o 
qual exalça nas linhas que vou lêr o syslema universitario que pro
pugna para a França. 

ote a Camara que o mesmo sentimento impelle o escriptor fran
cez e veja em que lermos frisantemente analogos elle attribue missão 
semelhante ao regimen universitario em sua patria: 

"Tirante o exel'cito, eu só vejo uma instituição capaz de corres
ponder á obrigação, entre todas delicada c nobre, de manter a noção 
inclispensavel ela communiclacle franceza e ele lhe prese!'var a existen
cia: - a Universidade. As universidades allemãs desempenharam esse 
papel magnífico em relação á nacionalidade g·ermanica; si nós, con
scientemente ou não, o abanclonassemos, por amo!' ele theorias que se 
nos afiguram bôas, carregaríamos justamente a historia com a respon
sabilidade ele Ler accelerado a clesaggregação ele nosso paiz." 

Esta formu la, em que Rocafort concentra, no recente livro que 
tem o suggestivo t itulo "A unidade moral na Universidade", suas im
pressões sobre o futuro ele seu paiz, el!e já começara a deduzir linhas 
antes, cl i zen do : 

"Uma sociedade só póde durar emquanto possue sentimentos com
muns, um ideal commum, capaz de determinar em toclos os seus mem
bros, na circumstancias gl'ave ela viela publica, reacções synergicas." 

Si nós francezcs, sonhamo com a anal'chia ou com a sua natura·! 
consequencia - o despotismo, basta (refere-se ao ensino em França) 
cruzar os braços e deixar agir o tempo. 

Ainda alg·umas gerações, e a França não terá mais unidade moral, 
nem cohesão, nem homogeneidade. A um proletariado mais conhecedor 
de seus direitos que elos seus deveres e organizado em syndicato, ella 
não terá para oppôr sinão classes intellig·entes e instruiclas, colli gadas 
talvez momentaneamente pelos interesses, mas não estarão reunidas 
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por nenhum laço verdadeiramente duradouro e fecundo, pela commu
nhão de uma fé, de UJlla aspiração sup erior, ele um ideal. Po ira de 
indivíduos des tinados a serem submeeg-iclos pela toeren te ela multidão 
transbordada ou tyeanizaclos por um punhado ele sectaeios." 

Senhores, eu não subscrevo, sem reservas e laegas r esteicções es tes 
conceitos que acabo el e lê r e nos quaes vibram com igual intensidade 
sinceros rece ios nascidos ·da observação de ph enome nos soc iaes coevos; 
mas não posso dissimular quanto impress ionam aqu ellas pa lavras 
sobre uma rea li dade qu e Lodos perscrutam e que em todos suscita . 
. grandes apprehensões. Eu não queeo cree - tão compl exos e clifficeis 
ele decifrar são os phenomenos sociaes - que os factos que percebemos 
nos agourem tamanhos per igos: nem ouso affirmar que na actualidade 
brasileira as -consequencias por certo imprevi stas da nova fóema 
institucional dos Estados, poe effeito elas franquias outorgadas ás 
antig·a;s provínci-as, nos hajam creado uma s ituação política e social 
qu e se equipare á anaechia intellec tual c moeal que em sua patria 
descreve Rocaforl. 

Entretanto, na s ituação mental que eUe ass ig·nala, não seri a ele 
todo desarrazoado a nós outros entrevee es treitos pontos de contaclo, 
embora os nomes cliviejam. Si a soc iedade fr anceza se vê agitada pela 
questão do prol etariado e por outros problemas que abalam os funda
mentos ela organização actual, não é para deixar-nos em complrto 
soceg-o o que .i á vamos experim entando com a concureencia el e no\ os 

.an tagonistas, con1 as pretenções ceescentes da corrente immigratori a, 
e - o que se me afigura mais temeeoso - com a desoeg·an ização que 
nos am eaça hoj e, provinda dos desatinos de um federalismo compre
h ndiclo e praticado em excesso, que leva os Estados a agir indepen
dentemente sinão divergen temente do poder centeal, ao ponto de já se 
notar no grande todo nac ional aquelle desgoverno, aquella incongruen
cia e incoorclenação ele movimentos, que no organismo indivi dual 

caracterizam. uma enfermidade fatal : a ataxia locomotora . (Mu'ito 

bem . ) 

r. Presidente, o mal estar a que allude Roc-afort é, affirmam os 
pensadores, em bôa parte a consequencia de um ensino defei Luoso e 
só o ensino sabiamente dirigido pócle obviai- o. Em F rança, cuja orga
nização escolar e peclagogica nos serviu principalmente de mode lo e 
cuja cultura ainda é a mais abundante fonte de nossa instru cção e 
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educação, o pro fc ores, publici las hom ns de E lado, de illuclido 

do ex ilo ele cu srcu lar apparelll o de cn. ino, huscam corr igir-lh e ·os 
defeito , propugnando alli a adopção elo regimcn univcr ilario allemão, 

como sendo ell c o rrg imcn ideal do ensino c La mbem um instmmenlo 
effi<;az da unidade moral do paiz pela so li dariedade da sciencia. 

Es f' gl'ande papel ele empenhado pelas univcr idades, como in

leumcnLo el e govcmo lanLo como de progrc ·o scirnLifico. Izoul ct 

acccnLua, e Luclanrlo-o na hisloria rio povo europeu , ne la ynthrse 

eloqucnLe. 
Quando a Inglaterra quer' a cgurar o .. cu dominiu na Normandia, 

fu nda a Dnivcr·s irlarle cl Caen ( 1436 ) . Quando a Hespanha qnct' eon

so liclar o seu poder· nos Paizcs Baixo , funda a Univcl'sidaclc de Douai 
( 1572) . Quando a All ema11ha rc. olvc get'man izat' a Alsacia-Lorcna, 
dcpniH UI' 1870, começa pela recons tituição completa e total da · nivcr

s ifiad P tlr Lra burgo . 
"Em J 882. AnaLole F rance, nanando sua pa agem por aquclla 

pr·ovinc ias percliclas, em 1882, em SLrasburgo, eu tive de improviso a 

intuição do que ba ele força el e mag·es Laclc em uma nivcr idade mo

tlc•r·na , olhando ao longe a nivel':sirlacle <+uilhrrme Ifl.. .. 

Melhor elo que nunca e mais cr·uclmcnLc senti a for·ça da conqui s ta 

e o ignal elo venecuor. Yi o i neLe da . \.llcmanha obre a cidade. " 
A inJlucneia preponderante elas universidade lambem Izoulet 

as ignala na vida i rll cena ele varia· naçõr c lcml ra qu e na l nglaLel'l'a, 

quando o partido whig quer' con Lituir para suas op ini ões um centro, 
um fócu, um orgão, funda a Univcr idade de Londt'cs, para oppô! - a 

a Oxford. cenlt'O do . Lory mo. Na Bclgica, em 1834, quando o partido 

libera l. qucl' lutar cffi cazmentc contra a influencia ca th olica peepon
rl<'rantr <'m LotJYain, Li co-c r Gancl, funda uma niycr idade em Br·u
xe llas. 

Ma, , ainda n P lo ponto, ~·crve de mod elo a .\.ll cmanha. Depo is de 

Tena, para reerg·uer o seu pl'csligio militar c poliLico, a Pt'us ia funcla 
a Universidade de Berlim ( J8 10) . 

"E' preci~o, di.. c rnlão Frederico Gu ilh erm ·, que o E taclo uppra 

prla for·ças inLcll ec luae a forças physicas pel'didas." 

Ei o papel ocial da univeP idades. Não po suinclo os c regimcn 

dr ensino, vamos csluclal-o fóra de nós, inquirindo sobre o IUe foram 

e fizeram enlrr o povo mais acleanlado . A bi toria ela civilização 
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c a historia política a~sim demonstram que o rcgimcn unin~rsitario é 

um poderoso elemento ele coh esão e b~mog·e neiclacl e nacional, bem como 

um instrumento ele superior idad e para os povos que o po suem. 

A universidades, acreclito qu e serão, entre nós, ponto ele corrvor 

g·cncia elo todas as enc l'g·ias que se disp ersam em nosso longo LotTitoeio; 

ellas recebcl'ão em s u seio os filhos elos vario 1<: Lado , com Lrnclencias 

pe sooes e orientação di emelh anle e os devo lverão, pol' meio do 

ensino, irmãos pelo pcn amento e pelo coração, poi todos olles cli , _ 

porão de um mesmo fundo rlc idéa lllOJ'acs, philosophicas r cienti

ficas. 
Aos espiriLo exaggcl'aclamente inclivi cluali Las e La ·a piração de 

obrigal' a minol'ia pensante c clirectora ele uma nacionalidade a pas ar 

pelo mesmo Cl'ivo pal'cccria um retrocesso, uma violencia, uma qu bra 

elo espírito elo iniciativa, um attentado ao que dl' mais Jecunrlo cxi. te 

no espír ito humano, a originalidade. !Vfas, além de qur os factos estão 

em fran.eo desaccônlo com c· e pl'econcci Lo Lhcorico, nãq r racional 

acreditar-se que o rcgimen universitaf'io , unifol'mizando as concepções 

geraes, Ol'g·anizanlio sob os nv'smos preceitos o substTaclum ela · clivrl' 

sas disciplina·, impJ' iminelo-lhes o cunho elo regimen, que aquella vis 

Ol'ganisatrix Lenha a força nefasta ele lolhet' os beneficios ela iniciativa 

i ndivi<lual, impedi l' as nrcessarias diffcl'cnciaçõcs. suppri m i r. vocações 

ineductivcis ou tolher a energ ia creadom das intcllig·encias ... 

Ma , cu disse que o facto inl'irmam aquellc preconcrilo; e, na 

vcnlaclc, o paiz mais opu lento de manifrstaçõc.; nova na c ·p!Jcea tia 

inlclligencia, é incontcslavelm enLe aA lcmanha; r clla cnconlJ'Ou na 

disciplina mental rlo seu syslema univcl'siLario o cgTrrl o ele sua pi'O -

periclaclc acLual. No e paço de meio secu lo, tomou-se, diz Schulzrmbrrg·, 

uma das pl'imei t'as nações se ienti fi cas do mundo; rm sua organização 

univrt'Sital'ia a sciencia a ll cmã encontrou um instrumento de iH'ogrr::.so 

em o qual não Leria poclirlo realizar em poucos annos a ua pt•odiginsa 
evo lu ção. 

E tão prodigiosa evo lu ção foi realmente, St·. Pl'C ·icl enLr. qur na 

propria França, hoje, desfeitas a ultimas illu õcs rlc um falso patrio

tismo, busca-se acompanhar a r ival e os institutos el e ens ino vão-se 

l'emoclrlando pelo feitio allemão, depois ela propaganda csclaJ'rcicla ele 

liomens su prt·iot'es como Didon, Lavisse, G. Le Bon e tan tos oulr·os cruc 

assim juslil"icam aqurlla org·ulho a prophecia el e Sch lcmachre, panr-
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gyr izando, a pi'oposito da Universidade de Berlim, o genio al lemão: 
"Quando estiver fundada, es ta org·anização scientifi ca não terá ig·nal, 
c geaças á ua força inter ioe cxcrcení. seu imperio muito além do 
lim ites p1·u ss ianós." 

Já Savigny, cuja forte m entalidade deve premunir -lhe as palavras 
eonlra a poss íve l suspeita de exag·gcros nativ isLas, pensava que w a 
patria devia orgulh ar-se ele haver encontrado a fórma especi·al ele 
suas un iveesidaclcs, fórma que permittc a Lodo o talento a sua livre 
expansão, que gaeanLc aos estudantes a mai s plena liberdade c que 
facu lta a assim il ação d e Lod o peogees o sc ientifi co . 

Não ignoro, senh ores, qu e existe co ntra o r~gim en unives ilar io 
ou, diz 'nclo mclb or contra o sys trma da intervenção do Estado, em 
matet·ia ele ensino, uma oppos ição tenaz ela paete de a lguns espíritos, 
que, afcreali o · á ri gid ez el e seu peincipios abstra tos, esquecem a 
rra lidaclc, mai s imprriosa qu e a th eoria. 

A sinctr idacl c com que esses adversario-s elo en. ino official o com
batem, obr iga os que se a listam para a defesa desse ens ino, c que são 
igualmente inceros, a examinar os motivos da clivergencia. 

m grande pensador, cuj a concepção philosophica logrou fundar 
rscola, qu er ia em França a suppressão ela Univers idaclc. E' cerLo; mas, 
s i a autoei·darl c moral de uma opinião p eovém elas razões em que ella 
se funda, incumbe ao::; homens de t•azão e de consc iencia examinai-as 
c po mlcral - as, antes ele a acceitar ou repe lli r, 

Ora, senh or es, s i bem entendi as causas da sys lemaLica oppos ição 
do em inente phi losopho, cll as dcsappaeecrm em face elas organizações 
univces iLarias mocl rna , que em nada mais porlem lcmbrae aquell cs 
insti tutos meclicvacs, sem clu vicla archai cos e nocivos ·ao clesenvol
mc nto inlcll rctual el e nossa época, inst itutos que na maioe padc eeam 

leans f.o,·maçõr ele convrnLos em corporaçõrs rl ocentes, ao tempo em 
qne a ph il o op lli a era a t heo logiro anciUa e a sc icncia humana, n que 
Loca, por rxcmplo, ás denom inarias Facu ld ades ele LeLtras, se resumia 
ao trivium. e ao quacl1·ivi'l tm. 

Tão pouco, senhores, me1·cccm as modernas univeesiclade , abertas 
a todas as opiniões, a todos os sys tema , a todos os m ethodos, aquelle 
rpit iJ cto que ell e alirou á Un ivers iclade Franceza- baluàrte ela meta
pll y. ica. E sem duv ida qu e o não mer ecem hoje nem a Universidade 
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de França nem a universidades allcmãs c i ta.lianas, r ejuvenescidas 

pelo methoclo experimental. 
Além de quo, aquelle ataque ao en ino official obedece á seperaçtio, 

quo na doutrina positivista é fundamental, en tre a mi ssão .temporal 
e .espiritual çlo govemo las sociedades. Ora, ta l separação só será po -
sivel quando _organizadas as sociedades normalmente, quero di zer nos 
moldes ela politica comtista. No estado actual ela orgauização soeia t, 
quando aquellas funcções teml)Oral c espiritual ainda es tão confundi 
das, concluo que a absoluta abstenção do Es tado não é conscqucncia que 
se possa deduzir imp eriosamente ele uma applicação criteriosa ela dou

trina posi li vis La. 
E no provrio seio elo positivismo cnconLJ:amos clofenLliclo o r cgi

men universitario, is to é, na intcl'fcroncia elo Estado na instrucção 
nacional pelo maior dos discípulos ele A. Com.te, por um elos esp íritos 
mais sinceros ela nossa época pela nobreza com que confessou os seus 
desvios ele raciocínio c erro de previsão. 

Yoltando a tratar da inst.rucção publica em edição posterior de um · 
livro seu e em outra publicação subsequcnLe, Li ttré diz que a expo
.riencia u!Lel'ior o convenceu "ele quo os pal'Liculares que tomassem a 
seu cargo o cn. ino não innovariam g-rande cousa no programma da 
Universidade, fariam o que ella faz, com a differença apenas ele que 
talvez o fi zessem monos bem. Com a supprcssão da Univers idade, que
riam abrir caminh o ao ens ino positivista. Laboravamos, porém, em 
engano, supponclo estarmos na transição, - divisaria que julgavamos 
pouco espessa - para um futm'o ll ccis ivo. Mas, a divisaria é mlllto 
menos tenue elo quo imaginavamos; e o clesbastamento, que aliás nunca 
se pôde operar, Leria sido mu ito mais c.lamnoso á insLrucção em gera l, 
sem aproveitar em nada á Clou trina quo tinham os em mente." 

E conclu e Littré: - "a op ini ão de Comte conseguiu a uni ca sa tis
fação razoavcl, consistente na libcrclaclo ele concuerencia o na suppres
são do monopoli o unfversitario ." 

Por certo qu.e a iniciativa pae ticular, individual ou assoc iada não 
pocleeá subst i Lu ir pro fi cuamente o Estado na clirecção elo ensino 
publi co. 

Mesmo entre os povos mai s aclcantados, tem sido impossível tal 
substituição ; nacla suppre a acção ampla, superior e sys tematizada do 
Estado .J.Dxcepção apena's elo ensino primario, a insteucção ex ige uma 
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organização tão complexa, malcl' ial tão caro c pessoal tão numceico, 

·que só o E. Lado, que é a -força co llecLiva, cli põe elos elementos c elos 

meios de oeganizal-a c custeai-a. 
E prova é que entre os povos mais incliv iclual istas, pre ·cntcmcnle, 

0 Estado camin ha pal'a enfeixat· a clirccção suprema do en ino, qurr 
alargando o raio ele sua intcevrnção, quer fundando institutos nacionacs 

de ensino. 
Assim na 'ui sa c na Amrl'ica do Norte. O mesmo na Inglatcrea, 

bastando cilu a lei Fors lce, ele 9 de Agosto de 1870. 

Ora, senh ores, clacla como indi pensavcl a intcrfercn·ia elo ]i:staclo, 

c sendo sua i ntervenção um ponto assentado em nossa lcg·is lação, só 

Lemos a inqu irir fJUal das duas fórmas elo en ino surierior eleve er 
acloplado- o rcmg·imen ela univce idade ou o rias facu lclacles isoladas, 
que é o que temos lido até h oje, embora desde a Consti Luin~c imperial 

e mai ele uma vez na cxistcncia elo I mperío se Lentassr o c tabcleci

mcnlo elo sy tema universilal'io no Brasil. 

A primeira fÓrma ou o systcma ele agl'upamcnLo elas faculdad es em 

univrrs id ade é o mai · profícuo, ·eg·undo a lição elas nações civil izaclas. 
A Camara bem comprch ende que, funclamenlando cu um pl'ojecto 

de tanta importancia, busque amparai-~ com ·a au toeiclacle el e grandes 

nomes, prefer i nela mesmo, sempre que possa, deixar-lhes a pa laH·a. 

Argumento. que aliás poderiam ter occorriclo a qualquer esLuclio o, de 
mediano valor, ganh am, rubricados por aquellas noLabi li clades, um 

gi'anclc PI'e. l igia, ás vezes até surprchendenLe ... 

A Camara, entretanto, conh ece perfeitamrntc estes livros que teúho 

á mão c ju lgo - me cl i pensado ele os fo lh ear. 
Pelo reg·imen u nivcrsi tario e pr·onunciam pcn aclóres ele vulto 

como Lav1ssc, Liarcl, Pouuh ct, Barclonx, Fenanc, Paulcn e tanto 

oulros, cuja le itura mr consumieia a maior pal'l.c elo tempo que tenllo, 

Lão rcstr icto, medido -pe lo compasso elaquclles ponteiros que trancam 

a hol'a inexoravel do expcclien te. 
Por · er o reg·imrn univcrsila l' io o mais profícuo lambem é clle o 

mai geneealizaclo. 

Afloptam -n·o a All emanha . que· tem 2 1 universiclaclc ; a Austria, 

que Lcm oilo; a HungTia, qnc tem trcs, a Russia, que tem oito; a Bel
g·ica, que lem quatr o; a Ho ll anrla. cóm o mesmo numero; a Succia, que 

tem duas; a Suissa, que tem cinco, eLe., ele. 
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Em toda parte o ens ino superior tem tomado a fórma univer5i

taria. Univet·siclacl e · exis tem nos paizes de todas a raças, nas gTande 
e nas pequenas nações, no vell1o e no novo mundo; em toda parir, 

obse1·va Lim·el, omle penetrou a c ivilização. 
Assim enclo, r. Pt·es icl ente, proclamada pela razão c pela expe

riencia a supe1·ioriclad e do regim n uni ver ·itae io, ·ó no r es ta, balan 

ceando o qu e possuímos, ver ifi car si nos ~ possivel esperar da oegan i
zação vig·ente as vantagen co ll1 idas no mundo cu lto, e, no caso nega

tivo, rscolh er o typo universi tario melh or. 
Por outm, el eVemos cxaminat· i o qu e exis te, mantida a fót'ma nn 

a Ol'ganização vigente, ·no pócl e augurar os bene fi c io elo ens ino 1)1'0 -

vaclo. em outros paizes ; i é pos ivel implantarmos aqui. o sy tema 
universitario, e finalmente, dentre os varios r cg imcn univers itario , 

escollt er aqu ell e que m elh or possa coreesponcler á aspieação elo m ellJO
ramenlo elo ensino entre nós. 

t'. Pres idente, não é preci o m uito esforço para clemonstear a 
imprestabilidade do nosso reg im rn cscolat·. O inc]uedto obre cll e está 
fe ilu. 

A Camara co nhece os depoim en tos elos profi s ionacs, a op ini.ão de 

todo o· entendidos sob1'e a tri te situação do ensino no Bt•asi l, a qu al 
tende a aggT.avar-se pela anarchia que alas tra ver(igino amenLe por 

effei Lo elas r egali as e equi parações concedidas largamente á iniciativa 

parti cu lar. fóra da superintenclencia prmlentementc clieig·ida elo Estado. 
Ninguem rnnlc~La e menos desconhece a clecaclcnc ia elos es tudos 

entre nós. 

No parecer ela Congregação da l<'ac uldad c de Medic ina do lli n ele 
Jancieo ob1·c .o pt·ojecto Azevedo oclré, a sim se exprime aquell a douta 

coeporação docente. E ele prefeecnc ia quero invocae as op iniõe · ma ni
festadas no se io ri o magi ster io , poeq ue ell a, no!> trazem o Le ·temuniJ u 
valio. o ela experi enc ia adquirida elo peofc sot•ado: 

"App lau clr, poe lanto, a cong-regação, em p1·inc ipi o, .o proj ec Lo rio 

Dt'. Azevedo Sodeé, modelado no reg-imcn elas univees iclade a llemãrs, 
par r.cr·nclo-lhe intli cutivrl a opporLunidacle el e sua ac.lopção im meJ.ia la, 

tão con\,encida es tá el e qu e é inadiavcl a r efoema elo ensino entre nós 

e el e que só vasacla naquell es mold es dará r esultado scgueos na r egene

ração ela instrucção secundari a c superior em plena deeaclcncta r1o 

Bra il. Nos mold e elo que Lemo não lt a mais r r foemar; abanrlonrmos 
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este sy [Pma c rerrgamo o en ino apoiando-o em nova ba e , quac 

a do projecLo ot·a proposto ao Governo, u ffici ntementc cxJ?erimcn

Lacla . e preco ni zada em _g·ranclc numero ele instituições nolaveis da 

Etn·ova." 
Opinião i l nlica no que e rcf re ao e Lado pr cat·io ela in trucção 

UJ)l'l'iot· Pnt t·c nó , cmit te o r lator do parecer ela Congregação ela 

Faculda Jp de Direito elo fi e ·ife, o Sr. Dr. Clovi Bevi laqua, espirito tão 

elrvado quanto eri le l·ioso, cujo elogio, depoi que tivemo a fortuna 

de tmvil-o aqu i pP ia d iscu são elo Codigo Civi l, cada membt·o de. La 

Camara, l)ôdc f'azcr sincceanwnle em 1 isonja c em favo e. (Apoiados 

yCJ'IIr'S. ) 

"Rrjubi laria, sem duv ida, o nosso pat1·iolismo i a ct·caçãu ele uma 

UnivPr icladP vic P dar impu! o ao ele cnvo lvimenlq ela insleucção 

supr1·ior no B1·a. il , c o bem intrncionado e forço do Governo Federal 

nc SP Pntido LPni para nós um a lcance cl vado, pela idéa qne traduz 

ele dar uma Ol'ganização nova, mais cf ficaz, ma is co mpleta. ma is sat is

facloria a c:;. c cn i no upcriot• que lanta · reforma já tem soff1·irlo 

.r1n vantagPn. apt·cciavei,." 

Deixem-me o il lu ·tt:c co ii Pga~ . por não vo ltar á leiluea deste pa.

rcrPL', co nc_luit' com a eguinLc citação ele um Lt·echo <:le ll e que dentro 

ele aloun. inslanlcs Lení ele et' in\'ocado poe mim. 

"A acção mais poderosa qur a Un ivees i Jade póde exercer obre 

a mocidade e, em geeal. sol !'C o meio ocial, é a ele dat· a in·sleucção 

publica C'm eu mai Plevaclo g1·áo ele unidacll' ele que ella nece ita, é 
rir manLPL' uma larg·a ba r obi'C a qual c de envolvam as e pcciali

zaç·õcs . Pm 1'0111! cr os laço de inlcr incl prnclc ncia que existem entrr. 

o. diveeso · eamos do. con li rcimrnto humano que têm pOL' objceLo 

- a natureza, o homrm c a so ·iccla(lc. 

Mas. para a lrançat' essr l'e uiLarlo , ele quan tos nuc leos uni-vel'sit.a

riu Lrl'iamo. nccr idaclP? De quatro ou cinco P concebido ele moela 

a CTParcm relaçõc c treilas cnLL'e as rliff eenl faculdacle . Difficu l

cladPs dl' lo rl a or dem cmbaraçaeiam a execução desse p lano, mas si 

consrgu i sem o vence i-a , Lceiamo , em compensação, a venlut•a r!P 

coll!Pr' o me lhor fmclo que póde produzir a organização univer ilaria." 

Não Cl'ia pl'cciso mais, meu· enhorc , quanto ao ensino superitH' 

noR moldP rx i le ntes . Não quero, en leelanto, de ixat· c1 a lluclil' ao .iu l

gamnnlo límpido clr um 1los no os mai c limado homen, de letlm, 
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o _Se. José Vcrissim o, que foi reitor elo Gymnasio Nacional c que assi
gnala a dccaclencia elo nosso ens ino secundaria c superior em um . tra
balho seu, publicado no L.im·o elo CentcnaJ·io, primeiro volume, sohrc o 

a instrucção publica na co lonia, no Imporia· e na Republica. 
Tal dccadencia, que ninguem, abso lutamente ningucm contes ta e 

menos desconhece, é annu;:tlmente assignalacla nas memorias hi stot·icas 
a cargo elos es tabelec im entos el e ens ino no Brasil. 

E que prova melhor para attestar a nossa miseeia em tão magno 
assumpto, elo que essa intermina fadiga no sa e elo Govemo, que vive
mos a reformar iterativamcnte o ensino. 

H.eformar para logo em seguida rec tifi car, retocar, reparar, r cmo
·clelar. . . pcrm ittam-m e, senhores, remendar a reforma ela-s vespcl'a. 
E isto não terá. fim , como jámais teve vantagens aprec'i,ovcis. E' uma 
dizima perioclica ele concerLos e . . . desconcertos ... 

Esse incessante trabalho esteril em que mouec,iam, desde annos, 
o Governo e o Poder Legislativo, es tá a mostrar-nos. 

0 SR. RODlllGUES DOHIA dá um aparte. 
O SH. GAS'r.Ã.o DA CuNHA: - Não, o que está a nos provar é a in

cfficacia elas reformas fe itas pela insuffi ciencia elo molde adaptado. 
O unico recurso é ro mpee com a tradição e entrar r eso lutamen te 

em outro caminho. E' tomar uma orientação nov-a. O insuccesso el e 
tantas tentativas para melh orar . os nossos es tudos explica-se . hrm, 
aclverLinclo em que tantas i·eformas não passaram ela fach ada do edi 
i icio. Tal, como · dizia o Deputado Massé, di cutinclo a rcfot·ma da 
i nstrucção em França: a medida proposta faz-m e o cffci Lo elo uma 
destas fachadas cus tosas e de gTande es Lylo, que unicamen te se desti
nam a illudi r quanto ás commoclirJacl s el e um immovel, no qual nada 
.ou qu-asi nada se innovou. 

Não. O que precisamos c o que podemos fazer prcs Ladiamcnte é, 
como já disse, ·ed ifi car el e novo, abandonando o velh o mod elo c só 
aproveitando os bons maLer iaLcs ela consLrucção demolida. 

Sim. Tantos r emedios receitados e applicaclos sem r esultado bas
tam para palenlear que o mal não foi conh ecido ainda ou qu e não lhe 
descobl'iram o e pecifi co. 

E quantas vezes, senhores, o curativo tem sirl o contra-ind icado! 
Qu antas pudera Ler sido faLai! 
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E' conl iecicla a hypoth esc figmaua po1' E. H.rnan :. imagine uma 

laraflje ira arCectada ele um ma l qu e só poclet'ia ser curado impedindo-a 
dr dar laranjas ... Val eria .a p ena? 

Rea lmente, si a tcnLaLivas para melhorae a s iluação prcs nte, 

si o me io ele contce a anarchia no studos, aca lmar alumnos c mes
Ll'es, é imprdir o institutos ele cn i no de ministear o ens ino, pergunto: 
- valeria a p ena a thcrapcu ti ca? (Pausa. ) . 

Em um cur ioso livro recente, As con(issões ele tun m ed·ico, o 

Dt·. Verass icf (.iá que fall e i rm Lh rapeuLi ca ) , referindo - e á que !11e 
ens inaram, diz esp iri tuosam cnLc : o que mais me surprc l1cndia e I' a 

o equilibl'io · instavel c a indecisão da cicncia, a eno rm e quantidad e 
ele remcdios propostos pal'a cada molrsLia c a pouca ou n enhuma 
l'é que havia em Lacs remedios. 

As co ndições dirlacti cas c pedagogi cas ela acLual i.dadc bra i !I' i r a 

levaram-me c ao paiz tambem, em maLer ia de ins Lrucção, a um scr 
pL ici mo scmell1anLe ao que nutria Verassicf quanto á therapcutica; 

c lh e paraphrascando a observação, podemos dizer qu e em La! as um
pto es tamos r eduzidos a ensaiar a cfficacia desta ou claquc lla m cclicla, 

ensaios, nada mai s que ensaios c sem csperan a ao menos no rx ito 
clclle , que ninguem pócl c g·aranlir. 

Ora, possninclo nós profissionaes Lão illus tres, que os Lemos r·m 
gTanclc numero c alumnos intelfig·cntissimos, avido ele abet', como 
são em bôa parLc os nossos rapaze , qual a explicação dcs a decac!Pn

cia incuravcl, que os g·overnos conh c em c têm querido remcclial'? 

Este LacLca~' nosso e do Executivo, ao qual a ll udiu o nobre Dr pu
tallo pol' Scrgipr. nos prova que o mal não foi cl cvidamcnle atacado. 

E o mal csLá no proprio organi mo, Lão consubstanciai que extir
pai-o é amcaçae a propeia viela elo organi smo. 

0 SR. RODRI GUES DOLUA rl á um aparte. 

O SR. GAS'I'ÃO DA CuNHA: - ]]3 sa é uma que tão minuscula rrue 

dcsapparecc cleanLe elo problema geral. 
H.e umindo, Sr. Presidente : tu elo é máo c para acertar, clcnleo da 

oeg-anizaÇão aclual, já se experimentou tudo. 

Tivemos no Jmpcrio o ensino obrigalorio, a princ ipio sem provas 

c criptas, e rlepo is, J)l'ovaclo o erro, crcou -se a prova esceipla como 
mcclicla assecuraLoria ela scriPdade do ensino. E o cn ino a çlccahi r. 
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Veiu clepoio;, em 1878: a apecnclir.agem livee co m o nome de ensino 
Jivee. O ensino en~ão dccahiu a olhos vi ~os. Na n.cpublica (e ó depoi s 
da reforma Benjam in Con Lan~ ) , comcçal'am de fac~o, no Bea il, os 
es~abe l ec imcnto ele cn ino equiparado , em face elo clamor con~ra 

o electticos ( 1·iso ) , o CongTes Nacional, em bôa hoea, en~ t·c ouleas 
providen ia saluLaec., Lornou obeigatoeio o ensino nas Faculdat:lcs 
de Direito, med id a qu e o rcg·ulamcnLo Ep ilacio es~encl eu ás ouLraR 
faculriacl es oificiacs r livl'c . sem rsquccee o C:ymnasio Nacio nal. 

RntrelanLo, noLa curiosa c inciclcnLc, que bem illustra a balbueclia 
aclual. No Gymna io Nacional, bem como no anl ig·o Co ll egi Dom 
Pedt·o TI. não havia f1·cquenc ia li vn•; não a con cnLiram, nem a 
refo1·mas Leo ncio Li e Carval ho e Be nj am in Con. LanL. Pois brm; rl epois 
dessr Cod igo elo En in o que e Lcncl eu, qu e g·cneeal izou a obr.i 
g·aLot irdarlc lia frequcncia. é que fol'am - pela primciea vez admiLli
clo al li alumnos livrr . i lo é - ouvintes, os qunrs fizeram examrs 
finac..:; . A 11 i, no baluaeLr elo ensino obr igatorio! 

}; que anarc hi a por ahi vac ... 
l~stc anno, na Escola Polylcchni ca ha tl'CS curso parallelos, olw

tlcec[I(IO cada gmpo ele alumnos a um regulamento c Lu lo isl.o drni i'O 
cro Cnrligo elo Ens ino. 

n anno passaclo, r sab ido, por motivos notorios, não houve po nto 
na Faculdade de Medi cina. Nunca .foi mais livre . a frr cruencia. 

Tslo, Sr. Prrs idcnle, quanto ao ensino supee ior, a respeito do qt1al 
pod<.Jl'ia estender- me em factos igniiicaLivos. 

Quanto ao cnsi·no . eeunclario, a situação pro enlc inda r peio1·, 
gra.ça ás cquipuações c aos · exameH parcell aclos, Laes·como c peaLi
cam. 13: .. ·r cu e o f'unclamcntal elos prcpal'a(orio , que é por si mesmo 
um fim c rl e !.orlo o es tudos o mais impoetanLc. porqne adqu ir·id o 

ell e o individuo está comp leto para a vida; cu e o que. segundo Anguslo 
Comte, é o estudo integrai· que Lodo o homem le cultuea mediana e 
geral deve po suir, que elos class icos eecebeu o nome qu e bem o define 
- rl c humanirlacl s, es Luclo basico, após o qual se especia li za a clieccç5o 
menLn l clr cada um, esse es ludo rl eixou de sct· cnLr nós uma pecoc
cupação ele . aher·, um elemento ele ed ucação; não é mais um fim , é 
apena um meio, - o trampo lim fie onde a mocicladc beasil eira Lt)m 
de sa\Lar pa1·a o ens ino supee (or. Ninguem estud a pl'cparatorios para 
sabe!', mas paea obLC'r a matricula nos cuesos supceiorcs. 
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A língua. viva · c morta , a gco0 eapllia c a h i Loria, a malhrma

t ica, a· sc icncia naluraes não são mais c Ludauas no intuito ti!' f'or

rrrarl'm rlla o ·abedal inle llcctual lo individuo, ma [)ara al cançar 

o mrmf'.l'O de aLLcsLados, tanto quantos ba. tem, que hal ili tem a cn

L,·ada na - faculda I 
E r. Lr gt·a nd e mal f'uneslissimo , vinllo da peripheria para o cen

lru, do alumno pae el e alurnno para o peop1·io Govcl'llo . já ·c f'az 

sentir no animo do i\fini sl t'O ·. que ceearam uma gromrlria paea a· 

faculdades ele direito c outra paca a c cola· dr medi cina c ngrnha1·ia, 

uma p llysica pua a escola polytcchnica c Óutra para a ' c co las tle 

mcdit•i ua ou rl·r rlir ilo, encurtando ou ampl ianclo a di ciplina co n

rornw n cut' o que o examinando declara pt·rf'rrir. 

De tudo r. eo.nc lu 1u c urg·e uma reco ns tituição t·omp lela !·rn 

uo . a oro anização do en i no, inauglll·ando - ·e aqui o rc ·imen univPI' 

ilario, expl?'t'imcnlaclo co m vanlagcn. inconle !.:lua, em 11:1 ões ria mais 

rle ,·a<la ·u ltuea mental. 

Aqurll qur allcgam a inda ee a 

arc lla1nt ela velha Europa, inaclimavel n 

olhos pa ra a 1 I'O pcridacle elo y Lema n o 

palmenlc na Amceica elo '-orle. 

nive1·s icladc uma institui ção 

novo mundo, qu e lancem o 

Chile, na Argl?nlina e princi-

Ao. que pen am irTe flcc tirlam nle que ella não r aclaplarão ao 

nosso l11t'io demo Talic , ba ta reco rdat' o qu e das unive t· iclad r amr

l'ieana: cliz Pie1·ee Couhcetin, co mmis ·ionaclo prlo Mini steeio da I n Leu

rção Publica rlc Fl'ança, para e tuclar o regime n univrt· ·itario r.o 

l~s larlo" nido . 

Rllc a · im rncceea o eu juizo ·ohee clla no inleec anle livro 

i nli Lu lado - Un i Vr> l'sités l!·ansatlanliqt.es: 

"Podcri.a dar-vo · a im uma impt'P ão mai nilida e mai viva 

de sas uni ,·e ,·s idades tran ·atlantica para as quacs lemos tão pou co 

volvido os no. o olhares, nó outro u1·opeus; clla ão. ente lanlo, 

bem dignas lc rrlee no a atlenção. Em tomo dcllas r rm eu proprio 

' c io I' qur o ameeicano. , não me no avi lo clr c icncia que el e eiqu -

zas no· p1·epaeam rivae tem I'O o pal'a o fulut'O ." 

, t'. Prr iclcnlc. o typo univcr ·iLaei o propo Lo pelo poje to r o 
allrmão. 

"O mode lo não poderia ee melhoe ", d iz 

r~ fr1· i da Congergação ela Faculdade ele Dit· 
parecer a qu e ,jú me 

i to lo n cci f c. E Ludm1-0 
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couseicnciosamenlc o illuslt·c proJcs. or ela Academia de. Medicina clcsLa 

CapiLa l, ú i ll uslre Dr. Azevcclo Sodré, visiLando varias univrrsidaues 

allemãs c co lh endo ele ua proveito a viag·cm os clcmcnlos pal'a a 

rcfoema qu e elaborou c apt·c enLou ao no so Gover no. Praz-nH', de 

minha parLc, consig-nar o serviço ]Ue c ll c as im prestou á ('au ·a rio 

ens ino no Bra i!, cabendo -lhe as honras do auspicioso movimento· a 

qua cleclieou e conlinúa dcsinLct·cssacl·amentc a c.Jcclicar sua compc

tcnc·ia . 
. onhorcs, La! é a cxccllcncia do regime n allcmão que clle j(t con

::;cg-uiu penetrar a p1·op!'ia Ot'g-ani zação universiLaria franceza. 

A Halia Lambem já vae reformando suas univer idades ·o de 

accurrlo com o Lypo g-crmanico. 

Sabe a Camara que a mesma ot'gan iz-ação c co lat· vig·m·a na ~\l lc

manha, na Auslria, na ui ' sa allemã c na Hol landa ; c que as univrl'

.siclaclc l Jc l g·a~ se approximam muilo mais elo modelo g·ermanil'n do 

l'JC do typo francez. 

. B:11 França, que por. mui Los annos s manLcve afcrt·acla ao reg i men 

univet·siLaeio napoleonieo, ele doei iva centralização admini,;LraLiva 

c cliclacLica, obra sem duvida g-rand io a, mas na qual si ha o !'unllo 

elo gcn io não ha o sort·o da liberdade; em França claLam cln egunclo 

Jm pel'io os trabalhos para a reforma ela insteucção publica. l~ m 1868, 

Duruy, l\linisl.ro ela Inslru ção Publica, determinou um vastu inque

rito sobre a situação da instrucção upcrior no estrangeiro. Jaccomt 

estudou o ensino na All emanha e na Revista dos Dous Mundos Pouc ll ct 

publicou noLavel Lrabalil o sobre a ol'g·anização da univcrsida>lr a ll e

mã ·. Contrastaram cll rs o cxce so ele centralização auLoeiLaria E:m 

França c o regimcn ele amp la autonomia aclmini Lral iva r 1lidadica 

dos institutos dr ensino superioe na ~ \..ll cmanb a. 

Dahi o movimento a que a claeiviclenLc cncrg·ia de Jul rs Fl'l'l' ~·. o 

maiOJ' estadista ela terceira Republica, deu o decisivo impu! o rm JH83, 

el epo i ele conh ecer as informaç,ões dos delegados 1'rancczes que fomm 
estucla t· a oeg·an ização elo ens ino na Allemanha. 

Em 1891, Bourgeoi , Ministro da In trucção c Bellas ),t'LPs, suh 

mcllcu ao Senado um projecto ele lei sobre o ens ino super ior. 

O cnaclo nomeou uma commis ão, quasi Loda composta de anti

gos Mini Lros, c c!cl la foi l'cl'aLor Baedoux. O inquceiLo par lamrnla!' a 

que procedeu aquella comm isslio e que forma eis g-rossos volumrs, 
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dir. Lo Bon que consti tuc o documento mais comp leto que se P?Ssa 
consu!Lar sobre o estado actual elo ensino e seus defeiLos. Ahi se 
apu ra a co rrente ele op inião favoravel ao regimen allemão. 

llénan escrevia em 1867, - é a ni versidacle que faz a escola. 

Tem se dito quo fo i o professor primaria quo venceu em Sadowa. i\'1:ío; 

qurm venceu em Saclo\va foi a sciencia germanica. Depois ele Scclan, 
acurosccnta Liaecl, Hénan não foi o un i co a pensar claquolle modo; 

foram ostuclaclas com extrema curios iclaclo as universidades allemãs 

o adcLuiriu -so a convicção ele que por ·ellas se formou o espírito allemão 
r por esse osp iri Lo a patria allomã. 

Em conscqu cncia claquell o inqueril:u, provocaria pelo projocLo 
Bourgeois, foi logo refuncliclo completamont;o o ens.ino secundaria, 

rstabolecemlo o decreto ele 2 elo Maio elo 1892 o rogimen elos dous 

eyclo , pelo modelo anemão. 

Parallelam enLo, naquolle inqu el'iLo, no qual foram onsultadas as 

notabilidades elo professoi:aclo, se propõe tambem a reforma elos esLu

clos superiores no sentido elo systoma clominanLe no mundo allomão. 

No rogimen all emão exiqte ampla liber·dacle para quem ensina e 

para quem aprende, juntamente á maior severiclacle na averiguaçã.o 
do aproveitamento esqolar. 

Esse regimen, concen tran do nas univúsiclat.lcs o ensino das facul

dades e ao mesmo tempo descentralizando o ens ino pela creação de 

nuclcos univcrsitarios cli stinctos c autonomos, realiza a dupla condição 

elo progresso scicntifico: a independencia elas univcrsicla:des em rela

ção ao Governo c a i ndopendencia elos estudos no gremio ele !las. 
As vantagens principacs do regimon e que são novas para nós 

consistem na au Lonomia ampla elas universidades, na autonomia dos 

profossores, na emulação constante que estabe lece entre os professores 

c as propr ia univers idad es. 

O plano olabo.radu pelo De. Azevedo Sodré não copia servi lmente 

a organização allomã; antes a modifica em certos pontos por consi

cleraçõos oriundas de nosso regimen clemocratico, ele modo que nossas 
universi dades, modeladas pelo typo allemão, delle se afastam sem 

cahir, entretanto, na exag·gerada inclependencia ria organização ame" 

r ica na. 
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Pódc-sc dizer que o que cuacL riza mclbot· a concepção allrmã 

é a ·maneira por que na. universi dade se fó r ma, distribue c remune1'a 

o pr soa i docente. 

lia Lres ela. scs el e prut'cssoi'CS, onli narios, cxtraonlinat·io::; e rio

contes li vt·es, Lodos clles t' Lribu id os pelo alu!nnos. 

O alumno só não te m a libcrdacle cl não estudar; cll c tem a librr

clade de es tudat· o·n le quer P com quem quer. DcnLI'O da p t·opr ia Univer

sidad e, o a i u mno pó de esco l h e r o seu mestre. 

A retribuição elo ens ino pelo alumno (a g·ratuicladc do ensino não 

existe na All emanha, França, lug·la teJTa, Amcl'ica do Norte, em pa iz 

a lg·um ) , Lodos os tratadista a ll cmãs affit;mam se1· uma das cau.ms 

ma is poclreosas da incessante activida lc do coepos (iocen te c rio 

ince santr melhoram en to dos meLhodos ele ens ino. 

E ' a mesma lei de co ncul'l'encia que opéra o progresso no mundo 

indu t rial. Cumpre aped c içoar, m elhorar sempt·e. O ens ino que trmos, 

exclusivamente mini strado por professores orclinarios, salariados 'lÓ 

m cnlc prlo Estado c pol'tanto uniformcmeiltc, qualqu er que srja o 

num c1'0 de seus alumno. c ouv inte , qu e estimul o c qu e ·udo 

pôde ter? 

O rrbatc nas li ÇÕL'S ou o barateamento do ensino é impossivc l, 

porque lla um minimo fixaçlo; mas maximo não ha. O es tudante é 
obr ig-ado a nm clctr l'minaclo curso esco lar, po rque, s i r ll e aprende com 

rtu cm qu er, nem por is o só aprrnclc o qu e qu er. Ha uma t•ig·orosa 

esco laridaclc combinada com um a larg·a liberclarlc de r. Luclar. 

As univel'sidarles conferem tilu los acaclrmicos, os quacs. cnlre

Lanto, não pc1·m i Llcm o xcrcic io de certa peo fi ssõrs, n em o acccsso 

a Juncçõcs publi cas; pa 1·a LanLo ex ige- e o exam e rlc es tado . 

As univr 1· irlatl rs são prssoas juricli ca , com ua capaci dad e pall'i

monial p lena, gozando ampla auto nom ia , sob a fi sralização ri o ! •~"Lado 

IJCIO rriLO l'. 

Scnll orrs, · prrsc inclo rir conLinua1· a expos1çao do reg·im cn peo

posLo c suas vantagc n poi·quc a Camara vac r· Lu dar aLtcnlamentc o 

assumplo: o em trmpo oppoeLuno se abe irá la1·g·o cl ebaLc. 

No peoj ec to que cu vou de ixar sobre a mesa c que jú foi cli vu l

gaclo pe la imprcn a, fiz algumas modifi cações, qu e não posso explanar 

ago1·a. Como, por<'m, uma cl c ll a. interesse particularm en Lo ao meu 
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l.Cs Lado, drvo dizer a lgumas palayra pelo receio ele que aLLI'ibuam a 

mo ti i J'icação a prcovcupaçõe estreila e egbistas ele campanaeio. 

O projecLo p 1·imit ivo creava uma Univer idade. Profissio naes ela 

es La.Lura do , l'. Clov is Bevilaqua not:;team a inconvenicncia ele uma só 

Univc l' idad e no Brasit, clacla a extensão do nosso Lerei toeio. Ha pouco 

l i á Camal'a o Lrcc lio rc prctivo elo pat·ccee ela Faculdade elo H.rc ifc. 

Era justo Le1· e m linha de conta as ncce. s icladcs intc llectuae ele 

nossa população cl ispcrsa por um paiz tão vasto c Lambem aLtendcr 

<is rcg·alias já c onerei i elas, em quebra ai i ás ela neccssaria concentração 

do ensino. E ll c c outro compcLc nLc Lambem ouvi dos a eespciLo l·em

braram a crcação ele maior num ceo ·de univrrsiclacles . . Além ela ra<r.ã•1 

rxposta, militam 'cons irlreaçõcs ele oedcm tll rol'ica em favol' da cxi-;

lc ncia cl varias ccnL I'OS univresilaeios. li: o exemplo ele qua i toda.;; 

as nações cumpéas, a ·sim como elo E. Lados Unirl o , bem mostea 

as vantag·cns que apl'rscnla um numero maior de univrt'Sitlarles. As im. 

o De. Azevedo Sod1'r modificou o eu peojccto primitivo c creou mai 

ll'<'S tmivrJ'Sicladrs, Bali ia, H.cci r c c S. Paulo, motivando Laes ceeaçõcs 

a cxisLcncia clr antigos in. titulo frdc1'aes de ensino nprrior, naqnrl

lrs Ji3. Lados - P'aculda<.lrs dr DiJ'rilo rm Prenambu co c S. Paulo c 
u ma .\caciPmia dr Medicina na Bahia. 

01'a, SL'nhorrs, Plll Minas <:rJ'acs ll a um in·Litnto frdrJ'al clr ens ino 

snpel'iOI', a Esc·ola rir Minas, installada rm Ouro Prrlo lla CPI'Ca ele 
30 annos r CJUP r, rm na rsprcialidadr, uni ça no B1'a il. 

Eu não pos. o rxp li cat· sinão por uma inadvcrtrncia a sua omissão 

no p lano univrt·silaJ'io peo.ieclado. E c t·ciam os meus il lu Lre (jü ll cg·as 

que aqurllr instituto rlc rnsino llom'a tanto o meu Estado natal, como 
a lodo pair.. (Apoiodos (J eJ·ac .) 

Ex isti nrlo , portanto, a ll i uma r co la fcclceal ele ensino superior. 

qur. sirva rir ernlro á org·anização rlc uma Universidade prla juncção 

elo ou iras esco la crcada. ou subvcnc ionacla pelo E Lado, tal como 

r m S. Paul o, Bahia· c Pernambuco, exLt'aJÍh avcl seria, im, a ituação 

s ing-u lar e in cxplir.avc lme nlc clr. igual rm que se deixava o Estado que 
represento. 

E não é muito. en hores, (]uc Pt'elenrla uma Un ivm' i Jade o Estado 

qur> possur. s inão prrcisamcnLc a quarta parlr, com certeza mais da 
quinta paelc da população nacional. 

O SR. MORJrlHA A1,n;s : - B qur lem aqui 37 J'eprrsrntanle .. 
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O SR . nASTÃO o,\ CuNHA: - Consequencia da sua popu lação . 

O SR. MOREIRA 1\J"vES : -E' prova do seu valot'. 
O SR. GAST.Ã.O o.\ CuNHA : - Prova ele uma popu lação uperior rm 

Jtumero a elo ou Lt·os J!: Lados frclcraclos. A representação no Co ngre · o 

é cJeLerminada por uma.propot·ção . .. 
O SR. MoHEII~A ALVES : - E foi nessr sentido que cu dei o apar(c, 

par::t mostrar a razão que assiste a Y. Ex. 
O n. GASTÃO DA CUNHA: - Sr. Pres idente, el evo dizer ainda qne 

h::t no projccLo uma concepção srm rluvicla em dcsaccõrdo com a h ar.:. 

man ia elos estudos universitarios. H.cf iro - me á aclm i . ão rlo ensino 
:;:e.cunclario no gremio ela llniversidadc. A Cama1'a verá qu e o Gymnasio 

Nacional pa sa, perdendo os dou primeit·o anno elo curso, a co n ·tituie 

na Univcrsidaclc a Faculdade de Lettras. 
Bem se i qu.r Faculdade ele LcLlras não r rn ino secu ndaeio e sim 

rnsino superior. Tal como existe na A.llcmanha, onde o ensino secun
dar ia é ministt·arlo no gymnasios c 1'ealschools; tal como existe na 
França, onde abaixo hieJ'archicamcntc elas Iaculdadr ele lcttras, p re

parando a!nnmos para clla ·, funccionam os lyceus, etc., inst itutos hoj e 
1·cg·iJos pela lei ri r 1892, qu e já citei. 

Não cli simulo, repito, que lla nessa innovação elo PI'OjecLp uma 
ccrla cacopbonia, ele orclem tl1corica, mas determinada por motivos 
plausíveis, oriundos rla ituação prccaria em que se acha o en ino 

preparatorio entre nós. Razõe. de onlem cconom ica tambcm influíram 
para i so, sendo certo que presentemente a despeza com a Faculdade 

de Lettras não seeia compensaria por uma regular frequ cnc ia el e alu
mnos. São estudo· cuja inauguração o Estado póu e c eleve adiar rm 
seu plano de ens ino. 

Não deixarei Je notar, Sr. Pres idente, que a palavea - l'n ivcrsi
dade - sugg·cre em algun espíritos uma idéa falsa . 

Aquclla de ignação na jdacl e média, donde a recebemos, traduzia, 
é certo, o conjunto elos es ludos ele então, mas seu alcance é hoje menos 

compr eh ens ivo. A scicncia era muito restricta, tanto como o nWP1Ja

mnncli daqu<Cila época. O univeesal claquelles tempos deixou hoje ele 
o ser. Foram-se os genios univcrsaes em nossa idade, na qual uma 
e p ecialidade _já comporta um genio. 

As univers idad es da All emanh a co mprchcnc!Jem apenas qualeo 
faculdades: de philosophia, ele tllcologia, ele direito e de medicina. 
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.:s-ão ha na All emanha uma só "C_niver iuade 011de, por exemplo, se 

estude a engenhar~a, en ino esse mini teado em esco las technicas ~spe,.. 

ciaes; na Italia ha univers idade maiore e menores . 

Tão pouco requrr· a organização univu itaria indi pen avelmenle 
uma installação unica, na qual e agrupem as cli.fferentes faculclacles. 

Não, a r eun ião dellas, qur const itue a Univers idade, é organ ica e não 

material no n.~e mo peeclio. 

O ~- BRIC IO FrLHO: -E tou vendo at.é que se vae faz er eco nomia. 
O Sa. >ASTÃO DA Cu;:-.: HA: - Nem tanto; sem poder affirmar, por

quanto não verifi quei a informação que tive - o calculo Jei to é do 
acc rescimo ele 150:000 á rle~pezá actual. 

o SR. A:'\GELO NETTO: - Só? 

O SR. GAS'i'.i\0 DA Cuxn : - :'íão garanto. já dis e. O meu illustre 

colleg·a Lerá, como eu, seguros elementos para esse computo quando 

sobre o projeclo se peonuncinr a Commi são ele Orçamento . 

Não me illudo, St·. Pre iclente, quanto á difficultlade da imp lan

tação cfo regimen universilario em no so paiz. A icléa encontrará fortes 
resis tencifl , bem o aval i o. Refo t'ma tão capital e tão profunda, que 

tran forma o en ino superior e como consequencia immecliata o ens ino 

secundario, chocando habitos mentae im·eterados e af.fectanclo inte
res es radicado , alguns rlel le , inconfessaYeis; r eforma radical que, 

alleeanclo os methodo estabelec idos, fará ahir o ensino ela licença 
e ela fragmentação li per iva para a centralização universiLaria -

uma reforma ele ta ordem, por i ' O me mo que lraduz uma ol'ientação 

nova, enhores, ha (j e provocar opposição e encontear obstaculos. 

Devo lealmente confe sar, enhore , que não all udo iquer, por-qu e 

meu espírito o não acolh u. a certo cochicho ela impr.ensa allri
bu indo a cll'mora na apt,esentação de le projecto ao receio de que elle 

se r·visse ele pretexto a um rompimento político . Não o Ct'e io, Sr. Pecsi
clen te, e V. Ex. o sabe. Et·a impossíve l ne&ta Ca a dar- e uma batalha 
politiea em torno e com prejuízo ele uma di cu são de ta ordem. 

Mfl, , i assim não fos ·e, si eu aca o me enganas e - que melhor 

a!'g·~mento em favoe da l nive1' iclacl ~? 

J:l.eqLmen~Le, fazet'-se. da cau a elo ensino publico uma que .tão poU
tica, seria a pro a deci iYa de que é nece a!'ia a Univer irlade, pol'que 

em lodos os e pil'ilo aYultariam a vantagl'n ele afastai' a in tl'ucção 
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elas trepidações da politica. Não et:eio na atoarda. E' uma balela que 
os factos hão ele desmentir. 

Sr. Presidente, o projecto espera o melhoramentos que the tearão 
a competencia e a sabedoria elo Congresso. Ao envez ele malquerer, 

antes solicito elos meus illustres collegas rectificações e supplementos. 
O plano apresentado não é um trabalho definitivo. O que nelle, porém, 
existe de fundamental, o que constitue a essencia do regimen e o cara
cteriza, - essa parte, comprehende a Camara, não póde ser acceita 

·sinão em blóco, integralmente; porquanto o contrario seria fmstar a 
reforma pelo falseamento do systema universitario proposto. 

Este projecto encontrará tenaz opposição. Aqui eu es tou, ceeto 
ele que o .debate será amplo, elevado e fecundo; nelle entrarei impel
lido sómente pelo desejo sincero e leal de ser esclarec ido e conven
.cido. 

O p lano que tenho a honra de propôr ao estudo do Poder Legis
lativo offerece, quando menos, o fnerecimento ele ser uma concepção 
escolar inteiriça, tracluz"inclo um systema homogeneo e visando claea
mente um ideal. 

Bem sei qu·e emprezas dessa oedem, reformas ele tal magnitude 
. não abrem facih:ncnte o seu caminho; muitas vez·es, no seio mesmo 
dos corpos legislativos, eHas são apresentadas mais para conquistar 
a opinião do que a leg·aJiclade. 

No caso ela reforma ele nossa organização do ensino, entretanto, 
é tão unanime a convicção elo rebaixamento continuo e ela crescente 
anarchia elos estudos enh'e nós, que, embora o espírito rad icalmente 

' innovador do projccto e apezar ela reacção que naturalmente vae pt·o
·vucar, não será visionario quem acredite, como eu creio, que a i ·lé::t 
triumphará. 

E ll a está na corrente mental contemporanea, avo lumada hoj e pela 
confluencia Jo pensamento latino c allemão; e este peojecto ele lei, 
como uin tronco de arvore lançado no clelLa favo rece e accc leea o sr.di
menlo alluvial, ha ele ganhar terreno, formando o nuc leo cons isbente 
onde sr aggreguem e combinem as ieléas e as opiniões que em · tor no 
· fluctuam dispe1·sas, estereis. sem coordenação, sem objectivo, sem 
rumo drfinirlo. (Muito bem; muito bem . O oraclor é vivamente cum p1·i
mentado.) 
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O Congr·e o l'\acYional re olYe: 

Art. 1 . o Ficam in tiluicla no Bra. i! cinco univcr·~ iclade · com éde 

nas cidad e elo Rio ele Janeir·o, S. Paulo, Bahia, Rec ife e Bello Hori

zonte, gozando cada uma clella L per onaliclade jmidica c de auto

nomia aclmini trath·a, didactica c di cit linar, ob a vigilancia elo 

Estado. 

O E stado exerce rá esta vigilaucia obre a Univer idade c cada 

uma ele ua · Faculdadrs por· inLermedio elo r e itor, nomeado pelo Pr·e ~ i

dcnlc da Hepub l i c a. 

O (:ovrt·no FeriPt·al cleY rá. oul rosim, quando julgar conveniente, 

proceder a um·a in prcção rig·or·o a em cada niversiclade, de ignando 

para s,;c fim um ftmccionario geaduaclo do Mini lerio ela Ju Liça . 

. \ este delegado sr rão feanqucatlos o lin·o de escripturação e 

fo rnec ida, todas a inf'oemaçõr oli cilada para que pos a formar 

juizo exacto áccr·ra do r Lado financrit'O da Un ivcr idade. 

Art. 2. o O reitor· de cada Uni ver idade, bem como os profes ore 

orJinario · encar·regatl os de cut' os pe t·man nLes, os cl irectorc e vicc

rlit·rclo r·e. da Far.n lrl atlrs, quando nomrado prlo GoY~rno Federal, 

verccbrrão YPncimrnlo · pagos pelo Th csou ro, constantes ela tabclla 

annexa. 11. :2. O Cnn rPs o :\'acionai con ignaeá annualmente no oeça

mrtún do i:I·I inisler·i o da Ju Liça c ~cgoc i o Inter iores uma ui vcnção 

para !'ada l.'nin'r:itladr. rir acróerlo com as rxio·rncia~ do en ino nclla 

ministt•atlo . li;sta uhvrn ão não poder~ jámai , et· diminuída, devendo 

cada l'niYtrsidade app licar· a sobea qlte apur·a t· da renda do seu r.a

lrimo nio na rt·cação dP no,•os in Litulo. d rn. ino ou n aperfciçoa

mrnto rln rxisLc nlrs. 

Art. 3.• A Univrr. irlau e do lli n dr JatH•iro abraugPt'á cinco facul

ti adP;:, ob as cguinlrs rlcnominaçõP : Paculdadc de Le ltr·a , Faculdade 

de Seicncia., Faculdade rir l\I rrlic ina. Faeulrlaclr de Di rr ilo, e Escola rlc· 

Engrnltat·ia. 

§ 1. • . \ s uniYPt'sidadc:s dr . Paulo, Rreifc, Baltia P Bcllo Horizonte· 

~ c rão Pl'OYi ot·i am r nlP incom1lrla', constituidas pelos instituto;; de 

onsino supcr io t· qur a união actualmrntr manlrm naqur ll a. cidades. 

Podrt·ão, todavia, dr dr já inco t·p o,·at·-se a cada uma drlla o 

inslilu lo tlr ens ino srwntla l'i o r up r l'iOI' mantido. p los ]i, lados 1Le· 

, . Paulo, Bahia, Pel'namburo r :\finas C:et·ars, si os rr perli \·o gnYCI'llO . 

Projecto 
G. da Cunha 
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accordarem em concorre r co m as de pezas necessarias á manutenção 

eles e instilulo . 
§ 2 . o Fica Lt'ansferida para a ciciad o el e Bell o Hor izo nte a Esco la 

de Mina rle Ouro Pre lo, á qual serão annexado .cur os de ag-ronom ia , 

zoa Lechn i a e v e ter i na ria. 

§ 3. o Os bachareis em 1eLtra orão em igualclacle de condições 
preferidos por occa ião elo provimento dos carg s publicos. Serão, 
outrosim, rli pensados de concm' o para o proviment nos cargos ele 
praticante . amanuense · ou rscriptural'ios nas repartições publica . 
Quando concot' L'or em dous ou mai bachareis, será preferido aquelle 
que, durante o tirocínio uniYcrsilario, Liver obLido melhore . notas. 

Art. 4. . o As universidades Lerão p0L' fun ção : 
§ 1. o MinisLt'ar a insLrnvçãn rcnndaria r -uperior por iutermedio 

do suas faculclade , t enclo em mira clar ao ens ino um cunh o cminenlf' 
mente pratico e profis ional, r promovendo ao n1e mo tempo, por 
um estimulo bem concluzido. pela ·emulação e di Lribu ição d premio . o 
progresso das scioncias no Bra i! o a const i lu ição ele uma 1 itteraLura 

scientifica nacional. 

§ 2 . o Dispô r sobre o modo pelo qual el eve ser claclo o ensino nas 
diversas faculclacles.- acloplando os mothorlo mai rfficaze P confeccio
nando os r prclivos regulamentos. 

§ 3. o PromovPI' a· reformas e melh oramento que e tornrm neco -
ario ao ensino, ubmettenclo-o á apreciação e autorização elo Go

vemo, rlrsclc que exijam augmento ele despeza por parLr ria nião. 
§ 4. o Re poncler a con ulLas e pedido de informações que lh e 

fot'em rlirigiclo por intermecl io elo Mini teria da Justi ça e Negocias 
I nteriores obre assumptos qur e refiram á sua f'uncçõe e inluilo:~. 

§ 5 . o Receber a subvenção votada pelo Congresso Nacional e as 
dotaQões que lhe forem concedida pPios Estado ou município , bem 
como os donativos particulare . 

~ 6 . o Zelar pela conseevação r progrc sivo augmonto rio eu pa
trimonio. 

§ 7. o Organizar annualmente, dr accôt•rlo com a renda do ~eu 

patrimonio e com as subvenções recebidas, um orçamento detalhado 
para cada faculdade, attendendo ás necess idades do ensino em cada 
uma clrllas e zelando pela rigorosa oh ervancia deste orçamento. 
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§ 8. o Indicar ao Governo o nom s dos prol'issionao que doYam 
. et· providos no cargos elo pt•ofe sares. 

§ 9. o Contratar fót'a do paiz peofissionao estrange i t'O para auxi
liare do en ino ou mesmo profe ores, quando no Bra il não forem 

encontradas pessoas com as neco arias habilitações. 
§ 10. Prover de pe ~oa l e material de ens ino as bib li oLh cas, secre

Laeias, laboratorios, gabinetes o mais depcndencias das diversas .Jacu l
uades e in Li luto de en ino qu lh e são ubot· linados. 

S 11. Veeificar as ltabilitaçõe dos profi iorrae" diplomados por 
faculdade. e Lrano·eit·a ou por faculdade e co las bl'a ileira e que 
queiram exercer· a profis ão no Brasil. 

§ 12. Verificar a habili Laçõe · dos profissionae não diplomados 
e que queiram exercer no Bras il as profissões ele med ico, pl1armaceu

Lico, dentista, parteira, advog·aelo, engenhei ro, agTimensor c veteri
nario. 

§ 13. Organizar o peogramma ele en ino ue humanidade na con
fol'midade elos quae deverão et· feitos o exame de preparalorio . 

§ 14. Yerificar a babilitaçõc dos alumno que e Ludarem huma
nidades no DislricLo Federal e lo candidatos á matricula no cur~os 

superiore rias univer idades. 'E la verificação competirá a cada Uni
versidade no respectivo Estado c á Univers idade elo Rio de Janeiro, 
no Districto Federal. Esta uJLima poderá ig·ualmente oeganizat· mesas 
de exame de preparatorio na apitae dos Estados em que não 
houver nivee idade. 

Art. 5. o CompeLI? ainda á univer ida lo logo que a renda do 
rc peclivos patrimonio o peemitta: 

§ J .0 Ot;ganizar c mantee uma ou ma i e colas pr paratoria inter
mediaria entre a escola primaria e as faculdades d leLLras, e nas 
quaes os alumnos habilitado em inslrucção. primaria pos am e pre
parar para o exame de admissão na Facu ldarl !e Lettras. 

§ 2 . • Creae a manter no E Lados em que não exi tam univer,·i
dades, e cola profi ionae , ele organização modesta, provida , porém, 
rio pc oal e material nece ario ao ensino pralico qu nclla deve eer 
mini trado. 

Art. 6. • A univer ida lo conferirão diplomas ele bacharel e-m 
lcLLra , ele acharei m sc ienc ia jurídicas soc iae , ele engenheiro 
civil, ele engenh eiro indu teia!, de engenheiro ele mina , de engenheiro 
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.agronomo, ue agrimensor, de doutor em medicina, c cirurgião dentista 

e de pharmaceulico. 

Além de tes diplomas, poderão e !las, de accôrdo com e tu dos 'espe
ciaes ministrados em suas facu ldades, conferir outros, ele ordem scien

tifica ou li lteraria. 
Conferirão, outrosim, títu los de li cenciac!Q em medicina, jurispru

clencia, engenharia, pharmacia, arte clentaria, partos e Yeterinaria. 
Art. 7 . o Ninguem poderá exercer no Brasil as profissõ s de medico, 

·engenheiro, advogado ·e pharmaceulico, magistrado, denli la, agrimen
sot', parteira, vetcrinario sem ter habi li tações provadas perante uma 
das universidades fedcraes. Para a prova dessa habilitação não haverá 
mistér títulos nem dip lomas exped id os por facúldades e esco las nacio
naes ou estrangeiras. A posse de tos títu los conferirá, todavia, van
tagens aos eus portadores. 

§ 1. o Fica instituído o exame ele estado para a verifi'cação das 
habilitações dos profissionaes diplomados ou não que queiram exercer 
as referidas profissõe no Brasil. 

§ 2. o No exame ele estado as com missões examinadoras serão 
compostas ele cinco membros, i10 mínimo, designado pelo reitor; 
s~rão sempre presididas pelo director ou vice-clircctor da rc poctiv::t 
faculdade c o processo ele exame não poderá ser iniciado sem a pt·e
sença do reitor ou ele um delegado de sua inteira con'fiança. 

§ 3. o Ao profi sionaes diplomados por uma Unh·er idade federal 
é facultado o direito de prestar exame ele e taclo peeante a mesma 
Universidade ou perante uma das outras . 

. § 4. ~ 0~ pro fi sionaes esLrangci I' OS, cliplomaclos OU não, SÓ poc!crão 
requerpr exame ele estado depois de obl icla a respectiva carta ele natu
ralização. 

Art. 8. o As faculdades e escolas ele flnsino superior fundadas r)or· 
iniciativa paeticu!ar ou pelos govct·nos esladuaes, bem como o e ta

belecimcntos equi para-dos de erisino secundar iq, funccionarão livee
mcnlc em fiscalização por parLe lo Governo Federal. 

Ser-lh e-hão mantidos os privilegias ele que gozam com respeito 
á concessão de títulos e diplomas, os quaes, no emlanlo, só darão 
direito ao exerci cio . profissional após a approvação em exame ele 
estado, feito perante uma ela. universidades federaPs. 
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Arl. g,o Cada l'niversidacle Lerá um patrimonio, que ser:i con~:;~i

Lui clo: 
I. Pelos donativo. e legados qu e lh e for em fe itos, os quacs serão 

isentos de impostos. 
li. Pela subvenção votada pelo Congresso Nacional c pelas dota

ções concecliclas pelos governos elos Estado ou municípios. 

ITT. pelos precl io el e propriedade ela União, em que funcc ioMm 

_actualm ente a· faculclacl es c estai elecimcntos que passarem a fazer 
par te ela r nivcrs icl acle. 

IV. Pelos preclios que o Governo ela Un ião ou elos Estados puderem 
cccler para a installação d.as novas facu ldades. 

V. P elo material ele en i no, actualm ente ex is tente nas facu Idades 
e in Lilutos abrangidos pelas universidades. 

\'I. Pela importancia elas multas es tipuladas na presente lei. 
VII. P elas taxas de exames pagas pelo alumnos e pelos candidatos 

a exames ele preparatorios. 

YHL Pelas taxas ele exames le estado. 
IX. Pelas taxas ele exame ele habilitação para os docentes livres . 

X. Pela quota el e 20 % dedu zida elas taxas el e matri cula e inscri-
pçõe paga pelos alumnos da Univer-s idade em todos os cursos offi

ciaes e livres . 

XI. Pela taxa ele f requcnc ia ela bibliotheca. 
XII. Pelos emolumentos espcciaes relativos aos diplomas c títulos 

concecliclos pela Univers idade. 
XIII. Pelo produ cto ela venda el e impressos (progt·ammas rle cur

sos, lista de alumnos, regulam entos , eLe.). 
XTY . P ela taxa ele registro ele títulos e licenças·. 

XY. Pelos emo lumentos especiaes, relativos a quae cruer titulas 
ele nomeaçã.o expedidos pelo rei to r ou pelos directores elas faculdad es. 

X\T Por emo.lumentos especiaes, relativos a certidões, guia do 

transfcr encia ele uma Universidad e paea outra, car tões ele lrg itima

ção, cadernetas ele curso. 
As contribuiçõr.s diversas a qu e se refere o presente artigo c•m

·Lam ela tabell a annexa, sob n. 1. 
Art. 10. O pa trim on io ela Universidade, bem como sua renrla, cl eclu 

'zidas as quotas inelispensav -is para a acquisição elos preclio e elo 

material noeessarios ao ensi no, serão convertidos em títulos ela clivicla 
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publica federal. Farão apenas excepção a essa regra os donativos co m 
prescripção contraria exarada no termo de doação. 

Os titulas de renda e os bens immoveis per tencentes ao patrimo
nio de cada Univer idade serão i entos de Lodo e qualquer im
posto, assim tambem o material le ensino impor tado para os curso 
universitarios. 

Art. ll. erá con ig·nada annualm ente no orçamento do Minist~.> eio· 

da Justiça üma verba para a institui ção de bolsas üe estudo em })ro- · 
veito ele a lumnos pobres que se tenham clisting·uido por seus m erito 
e bàa conducta. Esta bolsas, em numero ele 32, erão distribuídas em 
par tes iguaes pelas faculdad es el e ensino super ior, sendo ·de preferencia. 
concedidas aos alumnos elos Estados em qu e não houver. Univer sidade 
e que, pelas concliçõe precarias el e suas fi nanças, não pos am con 
sig·nar em seu orçamento fundo· para tal fim. 

Art. 12. Cada Uni ver iclacle será dirigida por um re itor, de livre 
nomeação do Presidente da H.epublica, assistido por um conselh o. 

§.L• O reitor po lerá ser um professor em activiclacle, um professo1· 
jubilado ou pessoa extranha ao ens ino, dispondo, porém, de alto valor 
moral e scienlifi co. Si a sua escolha recahir em um professor em 
ac tividad e, fi cará este dispensado elo erviço el e exame e ela frequencia 
ás ses ões ela congreg-ação, na re pectiva faculclacl e. 

§ 2. • Haverá um vice-reitor ele nomeação do Presidente da H.epu
blica, o qual substituirá o reitor nos eus impedimentos. A nomeação 
ào vice-reitor deverá recahir em um elos membros elo Conselho Univer
s itario. 

Ar L 13. O Conselh o Univers itar io será cons tituído pelo r eitor,. 
pelos di rcc tol'es e vice-directores ele cada Facu ldad e que entrar na 
constitui ção ela Universidade e por um representante ele cada Estado, 
município ou associação que concorrerem para o patrimon io ela Uni.
vers iclade com uma consig·nação annual nunca inferior a 20 :000$000. 

Art. 14. Além das attribuições, que serão rlisceim inadas em regu 
lamento especial, compete ao reitor : 

I . H.eprcsentar a Pniver sitlacle para todos os effei tos da lei. 
IT. Corresponder-se com o Governo Federal para re poncler á'5 

cowultas e pedidos cl informações e para inteiral-o elo movim ento 
da Un ivei's idacl e e elos factos mais notaveis que nella occorrerem. 
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JTI. Providenciar, dentro da orbita elas suas attribuições, ou reela
mar elo Conse lh o Univers itario providencias para os factos irTegularcs 
levados ao conhecimento do Ministro pelos commissario.> elo Govcmo 
junto ás facu Idades. 

n ·. Submettct' á approvação do Governo, no começo de cada anuo, 
o orçamento elas ele pezas ela Un iversidade, organizado pelo respectivo 

Conselho. 
V. Apresentar, no fim de cada anno, um r elataria, dando conta 

t.Io modo pelo qual foram applicadas a verba COJ!Cecl idas pelo Con
gresso Nacional; 

VI. Dat· execução ás l liberações elo CongTesso nivct·s i taeio e das 

congregações nas clive~·sas facu ldades. 
YJT. :Fi calizar a receita e despeza da Univer-sidade, fazendo exe 

cu Lar as tabellas orçamentarias votadas pelo respeclivo Con elho. 
VIII. Nomear, licenciar e dem ittir o pe soal ela secretaria e ela bi

bliotheca ela Univer idade e bem ass im o ela secretar·ia rias facul
dade . 

IX. Nomear, demittir e licenc iar os directores, profes-so res c ele
mais pessoal da escolas fundadas r, mantidas pela Univers idad e, na 
conformidad e dos respectivo regu lamentos. 

X. Conferir os titulas el e docentes livres aos profi sionaes qu e se 
mostrarem hab il itados nas provas de capacidade exigidas de accôrclo 
com o regu lamento de cada facu ldade. 

XI. Organizar as mesas examinadoras que elevam ju lg·ar a habi
litações elos candidatos a exame el e preparatorios. 

XIT. Vi sitar com assidui-dad e as diversas f.aculdaclcs 1 ara vel'ificar 
o modo por que funcc ionam, chamando a attenção dos respectivos di 
rcctor para a inegu larídades notadas e levando o facto ao conh e
ci mento elo Con elho nivcrs itar io quando deste dependerem a pro
vi lencias. 

XIII. Convocar ordinaria c extraordinariam ente o Con elho Uhi
versitario e a as em bl éa g·eral dos professa re ele cad a facu ldade. 

XIV. Advertir e aclmoe tar verbalmente ou por e cr ipta os pro 
fes ores e docentes, chamando-os ao cum pr imento elos devere , quando 
por sua conclucta dentro ou fóra da Universidade, ou por seus escri
ptos, offendam o deco ro da profissão ou cl eem occasião a escandalos 
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publicas. i a implc a.dmoe tação não produzir o de ejarln effcito, o 

rci tot' leYará o facto ao conhecimento do Con r lho "Gnivcr. ilaeio. 
XV. Impor ao alumno . que tenham commelliclo a- fa lta pre

vistas no regulamento univcesitaeio, as penas consignada no meF.mo 

regulamento até a tle suspcn ão por um emestre. 

X'i'l. Rrc bcr elo The ouro :'\aciona! a con ignaçõe votada .pelo 
Congres o, as quae lh e dever·ão ee pagas em quotas himen ar . 

X\' II. Reccbee o donativos feito á Univer idade. 
XYTU. Conferir, por proposta da re pectiva congt'egação, o pee

clicamento ele profe Ot' ordinario ao pt' fe ores extraorclinario , 

que tenham obtido grande notoeieclade pelo seu caracter e va lor scicn
lifico c cujo n ino tenha allrahido muitos alumno á Cniver idade. 

Ta preclicamento clat·ão a quem o po suir· o direito ri titulo 
ele profes or ordinario, ele fazer pat'te tia congr gação r ele er· eleito 

para o carg·o ele dieeclor e Yicc-director. 

ArL. 15. A ecr·ctaria ela "Cniv t'" irlaclr lerá rlua · ;;rrçõr uma de 
expediente e outra ele conlabiliclacle, que·. erão clit·igidas respectiva

mente por um secretaeio r um thr om·eiro, nomeado pelo reitor em 

cada Univer idade. 
§ J. o O Lhesoueeiro ó poderá tomar po e elo cat·go clepoi de· 

pt'e lar a fian a arbitrada no reg·u!amento univcrsitarin. 

§ 2. o Ambas as ecçõe ela ecretal'ia ter·ão pe oal ele accõt'rlo 

com as exigencias elo et'Yiço. c mpetinclo ao reitor a l'e prcliva no

meação. 
§ 3. o O ecrelario accumulaeá a- funcçõe c! ecrclario Ll Con-

sel·ho l niver itario. 
Arl. 16. Ao Con elho UniYel' ilario compete: 
1. Dirigie o palrimonio da Uniwr idade, re o!Ycntlo loJas a 

que Lõe ecrmomicas que c usciLarem. 
lf. Organizar annualmente o orçamento grral ela Cnivrrsiclarlc r 

um orçam nto detalhado pat'a cada faculclacle. 

ITT. Autorizar de pczas exlraorclinaria que r tornarem preci 3 

no correr elo anno c não tenham sido previstas na tabc ll as orçamen 

taria . 
T'i'. Fixar o Yencimenlos do pe- oal da "CniYersidade que não 

fõt' pago prlo The omo Federal ou pelo govrmo estacluar, . 
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\r. Autorizar o re itor a acleanlar aos alumnos pobres, que leflham 
ob ti do approvações plenas nos clous primeiros annos ele um curso 
superior, as qu antias neccssarias para pag-amento de matricula::; c 
taxas de exames até o fim elo tiroc ínio acaclemico. 

Aos alumnos menores, tal emprestimo só poderá ser fei to a reque
rimento elo pai ou tu Lor. 

O reitor providenciará para que a Universidade seja inclemnizacla 
elas quantias emprestadas dentro. elos tres prime iros annos vo lvidos 
após a formatu·ra elo devedor. 

VI. Ind icar ao Governo os nomes tios profis ionaes que clevr.m 
ser providos nos cargos ele professores onlinarios e extraorclinal'ios. 

VII. Tor'nar conhecimento e julgar os recursos que forem intr::r
postos sobre as reso luções elas congreg-ações e elos cl irectores elas cliver·
sas faculdades. 

VJIT. Tomar providencia a proposito elos factos e occurrencias 
levados ao seu conhecimento pelo reitor ou pelos clirectores das facul
dades. 

IX. Suspender a execução ele um ou mais cursos e mesmo ele todos 
os cursos ele uma facu ldade, quando o exijam a ordem, a discip lina e 
outras circmnstancias elo momento . 

X. Im,pôr penas disc iplinares aos professores ·e docentes e commu
tar as penas impostas aos al.umno pelo reüor ou pelo tribunal disci
plinar ele cada facu ldade. 

XI. Introduzir nos regu lamentos especiaes a cada facu ldade as 
modificações propostas pelas respectivas cong-regações e que merece
rem sua approvação. 

XTJ. Resolver sobre a augmen to elo nu mero ele professores extra
orclinarios em uma faculdade e sobre a suppres ão das cadeiras que 
vag-arem, quando taes medidas forem propostas pela respectiva con
g-regação. 

XTTJ. Reso lver, sob proposta da respectiva cong-regação, a creação 
de cadeiras novas ou de nõvos cursos permanentes, fei tos por profes
sores extraorcl inarios, ·bem como a transfo1' mação destes cursos em 
cadeiras reg·idas por pro fessores orclinarios, cle.pei1clenclo, porém, t::es 
resolu ções da approvação elo · Governo, qua·nclo accarrctarem aug·mento 

ele despeza·para o Estado. 
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XIV. Fundar c manter, dando organização que se lhe afigurnr 
melhor, escolas preparatorias e prof iss ionaes, inslallanclo de preferen
cia- estas ultimas -m Estados, cujos governos se prestem a concort'er 
oom uma parte da despeza necessar ia ao r espectivo custeio. 

X\' . Commiss ionat' profe sores para aperfeiçoarem seus es tudos 
no es trangeiro, compelindo-lh e cluranle a commissão o vencimento 
integral do seu carg·o. 

XVI. Aulori r.ar o r eitoe a contra tar profis ionaes e~ trangeiros para 
exercer em os carg·os de auxiliares elo ensino e el e professores, t:le con
formidade com o disposto no· § g• lo art. /1•. 

XVII. Conceder vantagen especiaes a um professor ele faculdade 
congenere, para allrahil-o, c! sele qu e, pela excepciona l nomeada adqui
rida nos cursos ou .por tràbalhos scientificos de alto valor, possa elle 
realçar o brilho ela Universidade e augmentar-lh e o numero el e alu
mnos. 

X\' lll. Representar ao Presidente ela Hepub lica so licitando a eles
li tuição elo rPi to r, quando es te se revelar incapaz elo desempenho ele 
tão eleva{IO cargo. ::\es ta emergencia, a r epeesentação, que devet'á :,er 
assignacla no minimo por dou terços elos membros elo Conselho, será 
confiada ao vice -reitor, assumindo rste as funcções ele reitor até que 
o C:overno r esolva o incid ente. 

XIX. Suspender elo exerci cio el e sua fuocçõ es os dir ectores e v i '?. 

directorPs las faculdades, quando por um procedimento incort·ecto se 
revelem incapazes elo ele-emp enho el e taes cargos. 

XX. Resolver com pl ena autonomia todas as ques tões de interesse 
da Universiclaclr não previstas na presente lei nem nos regulamentos 
csprciaes. 

Art. 17. O rrgul amen to g·eral universi Lar i o ó poderá ser mocl-i fi
caclo ele commum accõrclo prlos conselhos elas cinco universiclacl es. As 
modificaçoõr propostas por um Conselho serão submetlidas por inter
media elo :\1ini sler io ela Ju tiça á apreciação dos outros, e só quando 
approvaclas por lodos deverão ser acloptadas. 

Art. 18. HaYer:i para cada faculdad e um lribunal li scip linar com
r:o.slo elo clirector, vice-clirector e presidido pelo r eitoe. A este tr ibunal 
comprle impôr aos estu rlantcs as penas ele su pen ão por mais de um 
semestre, de exclu são da faculdade. el e exclusão geeal ele todas as uni-
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versiclacles. Das decisões de te leib unal haverá recurso para o Conselho 
LJ nivers i tario. 

Todas as qu esLõe disciplinares submetliclas á apreciação elo rei
lar, elo tribuna l disciplinar e elo Conselho Un iversitario deverão <-C!' 

instruída por um rrlalorio e pecial elo vicc-clieector, ao qual compete 
em cada facu ldade a funcção ele syncli co. 

Art. '19. O en ino em cad a fa cu ldad e erá ministrado por pro
fe. sores orclinarios, profes ores exteaorclinarios e docente livees. 

§ 1. o Os professare orcl inarios e ex lraorcl inario et'ão nomeados 

pelo Presidente ela Republica por indicação elo Co nse lh o "Cniversitario, 
o qual esco lherá um dentre clous profis ionacs indicado para cada 
vaga pela r espectiva co ngTegação. 

Nas facu lclacles primi tivamenle estaduaes c mantidas a expen~a 

dos govemos rlos E Lados. os professores serão nomeado pelo Uover

naclor ou Pre icl entc elo Estado . 

§ 2. o O provi menta elos cargos de professores onlinarios c extra
ord i na rios fat'-Se-ha por promoção, mediante concurso de teabalhos 

e títulos; el e um professor exLraord inario a orclinario e ele um docente 
livre a professor exlraorcl inario. Antes, porém, ele annunciaclo o con~ 
curso,- a congregação ela faculdade poderá offerecer o logar vagf) a 

üm professor effeclivo ou em d isponibilidad e, orclinario ou exlrar1l'

dinario, da mesrna faculdade ou ele oull'a congenere, o qual lenha 
acl IUiril.lo grande nomeada pe los eus merilos scientificos e pela supe

rior idade elo seu ensino . 
§ 3. o O numceo ele professores orclinarios e extraord inarios será 

limitado em cada facu lcla le. 

Poderá, Lorlavia, ser augmcntaclo ou dim inuído pplo Conselho 'Cni

vcrsitario, de accót'do com a conveniencias elo ensino, depois de ouvida 

,~ congregação ou a as embléa dos profe sot'e . 
1 

§ 4. o Os docentes livres serão nomeados pelo reitor após a exh1-, 

bição ele provas ele h~bilitação c 6 poderão Iecc ionar a mateda para 
a qual obtiveram a livre cloccncia, sendo -lh es, porém, facu ltado q 
clir iLo ele clispuLae outl'as, si a s im lhes convier. 

Aos habilitados á livee locencia, que não tiverem o titulo ele, 

DotGl01', será confeeido e te tilulo com a solemniclacle prescripta no~ 

r·egulamentos especiae . 
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Art. 20. Os P~'ofessores extraordinarios serão nomeados para uma 
cadeira ou grupo de cadeiras e a elles compete a substituição dos 
ordinarios nos seus impedimentos temporarios. 

Na falta ele pt'ofe sares extraordinarios, o clirector da facu ldade 
poderá desig·nar um docente livre para substituir o professor orcli
nario. 

O ubstituto elo professor ordinario Lerá empre direito á gratifi:_ 
cação deste, e, si a sub Lituição durar mai s de um mez, perceberá o 
raLeio mensal das taxas de matriculas. 

Art. 2·1. Cada faculdade será dirigida por um clirector com a 
assistencia ela congTegação, constituída pelos pt'Ofessores oedi narios 
·e pelos exteaordinarios com preclicamentos ele orclinario. 

Art. 22. Tudo quanto se referir á parte administrativa ficará a 
carg·o do respectivo director, nos Lermos das di posições regularnen
tare3. 

Dos seus actos haverá recurso para o Conselho Universitat' io. 
A parte clidactica é ela competencia da congreg·ação, que gozará 

ele plena autonomia eom respeito á organização elo ensino e aos modos 
ele ministrai-o. Cabe, to !avia, ao directoe o direito ele suspender a 
execução de qualquee deliberação da congregação para submettel-a 
á apreciação elo Conselho Universitario, que poderá modificai - a ou 
annu llal-a. 

Art. 23. Haverá em cada faculclacle um vice-cliTector, que substi 
tuirá o clirector nos seus imped imentos, sendo por sua ve:~; substiLuido 
pelo professor orclinario mais antigo. 

Art. 24. O clirector e o vice-cl irector serão esco lhidos . pelo Pt'ef:'i 
dente fia llepublic.a, dentre uma li sta ele quateo nomes eleitos pela 
assembléa g·eral ele professor·es de cada faculdade. Servieão durante 
um perioLlo de tres annos e não -poderão see reconduzidos nos mesmos 
cargos para o seguinte periodo. Todavia, o profDssor que tivee servido 
como direcLor poderá ser nomeado vice-director para o seg·uinte pe
ríodo e vice-versa, caso seus nomes figurem nas li stas enviadas ao 
Pre idente da Republica pela assembléa geral dos professores. 

Nas facu l lad es primitivamente estaduaes e mantidas a expansas 
dos governos dos Estados, os clirectores e vice-directores serão nomPa
clos pelo Governador ou Pres id ente elo Estado, ele conformidade com 
a mesma norma adaptada nas facu ldades federaes. 
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Paeagrapho unico. São tão ómenlc clegiYeis para o referido 
carg·os o professare e o exteaot·d inario com prcdicamcnlo de Ot'Cii 

nal'Í os. 

Art. 25. A a mbl éa geral los profe ores em cada faculdade será 
con Liluida pelos profcs ores orc.linario , pelo cxlraordina.l'io não 

encareegaclos el e curso c por Lt' s docente I ivres ele i to especialmen te 
para c se fim. 

§ 1. o Dia antes do marcado vara a reunião da at; mbléa geral, 

os profe or es extraorclinari oB c o docentes livr se reunirão epa
t•adamenLe sob a presideneia rio mais antig·o, c elcgel'ão o seus repre

sen tantes na a sembléa. ·Só poderão tomar parte nc ta eleição os 
docente em acliviclade, ndo como lacs con idcrado o · que fiz0rem 
cur o livres na faculdade. 

§ 2. 0 A as cmbléa se reunirá !c trc ·em trcs anno , no omcço 

do anno lectivo, para a eleição cl d ircctol' c do vice - c! i redor e toda 
as vezes que fôr convoearla pelo r e i to r, para pl'onunciar- e sobre 

que tões de en ino. Será scmpt·c presidida pe lo r eitor c na sua fa ll a 
pelo professor orcl inari o mais antigo. 

Arl. 36. Em cada faculdade e real izat·á cut·sos offi1· iaP:; P cm·sos 

I ivrcs. 
§ 1 . o Os cursos officiacs crão pc1·mancntes c complcm.entares. 

Os prim eiros serão feito· por pt·ofcssot' s ordinarios P pot· extraor
cl inari o , nomeados especialmente para cs. c' fim pe lo noverno por 

indicação ela nivcrsiclaclr. O cgundos serão feito . pot' profe sor·os 

I'XI.raorclinario , na falla, por docente de ignados annualmente pe la 
rongTegação, pot· propos~a elo dit'eclor. 

§ 2. o Os curso livre· serão integracs ou cqui pal'adn. c paecellarcs 

ou ele apel'fciçoanwnto. Os pl'imniro com progTamma. irl enticns aos 
dns c:u t·sos offi ciac e sujr ilo á mesmas taxas dr matricula scl'ão 

frilo pol' eloccnlr livre, o pt'ofrs ores exlraorcl inal'ios c orrlinarios. 

O l':lt'cellares ou de aprrfeiçoamcnLo, com o progl'amma c taxa ad 

libilum. do profe-sor, serão frito por docentes liv!'es. p I' profe sores 
rxlrao l'dinario c orclinarios em hora CJU C não p l'r.iudiqucm cur;;os 

n f'f'iriars a -seu cnrgo, ou então no pel'ioclo da féeias. 
:'-lrslcs cu t'SO , os pl'Ogl'amma , taxa de malrieula r nunweo ma

ximn rlr alumnos, dcveeão sr t· préviamenle fixaflos. suhmrll iclos á 

appl'ovação el o director c flr pois publi cados. 
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§ 3. o Nenhum curso livre poderá r eali zar-se em um gab inete, 

laboratorio ou serv iyo clini co ela fac uldade· sem o co nsentimento elo 
respec tivo proJessoe, que seeá ouvido sobre a co nfecção elo programma. 

§ 4. • O direc toe el e cada facu lda le deverá sempre in flu ir no eu
tido ele Jaei li tar a r ealização dos cm·sos livee , e quando, apezar dos 
seu bons offieios, não fôr pos ive t obter o commetLimento do pro
fe SOL' oJficial, chefe el e laboratorio, cli nica ou gabinete, deverá elle 
providenciar paea que seja ppsta á clispos ição do professo r l ivre uma 

·ala adaptada ús exig·encia do cu rso, e, tanto quanto poss ive l, forne
eiclo o material ncccssario. 

§ 5. o Nenhum curso livre- pocl et·á ser in ic iado sem conhecim en to 
do direc tor ela facu lclacle e sem que as taxas clé in cripção tenham sido 

recebidas pela 1besouraria ela Univer siclacl e. 
§ 6. o A f iscalização elos cursos livres compeLe ao direc tor que, 

verifi cando ne lles irregulari dad es, levará o facto ao conhec ime nto elo 
Conselho Universitario. 

§ 7. o E' expressa_mente veclaclo aos profe sores orcl inarios c ex
lraordinarios da Universidade lecc ionarcm em estabelec imentos parti
ulal'es de ens ino c fóra elo recinto elas faculclacles. 

ArL. 27 . l!:m todas as cacle ieas ou curso permanentes em que 
houver ensino pratico. o profPsSor será aux il iado por um ou mais 

assistentes, nomeados P?lo d irector, sob propo ta do respectivo pro
'resso e. Os a istrn tes srrvirão apenas por Lres armos, só podendo ser 

eeconcluzirlos pot' um ou m a is peazos com o consentimento elo r espe

ctivo professor, os qu e tiverem obtido uma livee .cJocenci a. 

Paragraplt o unico .· Além dos assistentes off iciaes, haverá em cada 
serviço ou laboratorio assistentes internos e monitores 1 ivres gra

tuitos, os qu aes crão obrigado ao ponto e contarão como effec tivo 
~erv i ço no magistPrlo o tempo em que servirem gl'atuitamentc, caben
.do-lhes, outros im, preferencia por occas ião do provimento e ffcctivo . 

Art. 28. O a.nno lec tivo na Universidade se iniciará no dia 1 rl e 
Abri l e fin{]ará a 3"1 ele Dezenibro. Para o eff eito do pagamen to de 

matriculas e ria successão elos curso , clle se devi dirá em dou p eeíodos 

ou semes tres. 

O primeiro período terminará a 3"1 el e Julho ; o seg·ut1clO findará 

com o encerramento das a-ula" a 25 de Novembro. O mez ele Dezembro 
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ocrá consagrado aos exames dos alumnos matriculados, true cur.sarcm 
as aulas da Universidade. 

§ 1. o Só serão admittiLios a exames nesta época os alumnos que 
Em tempo ~iverem pago as taxas de matricula c que apresentarem os 
attes tados de frequcncia c especificados nos regulamentos ospeciacs. 

§ 2. o Para o cffei to ela pre ente disposição, serão igualados os 
atLes tados de frequcncia dos cursos officiaes aos dos cur.sos livres 
equiparado , que funccionarem r egularmente. E' facu ltado ao alumno 
escolh er o mestre com quen~ quer aprender. 

§ 3 . o 1 enhum curso official ou livre será considerado valido para 
o effeiLo elo attestaclos de frequenc ia sinão quando c tiverem reali 
zado nclle, durante o cmcstre, no minimo, tr inta lições . . 

§ '1 . o Para cada curso official ou livre equiparado, haverá uma 
cader neta onde o respectivo professor lançará, após a lição, com o 
soo nome c data, o assumpto explicado no dia. 

§ 5. o Os alumnos habilitados nos exames parcellado·s ou de ma
dur:eza poderão requerer novo exame durante o anno lectivo, desde 
que apresentem novo attestado de frequencia, durante um semestre 
ou periodo. 

Para o effeitos desta disposição, . serão igualmente acceito os 
attestaclos ele frequenci·a nos cursos de recapitulação, que, para ta l 
fim, se realizarem durante o periodo de férias. 

Art. 29. Os •exames nas diversas faculdades serão feitns por ca
deiras ou séries de cadeiras. Os exames parcellados só serão admitticlos 
para as disciplinas basicas; em todos os outros, manter-se-h a o regi 
men ele madureza . 

. § 1 . o Os exames ele humanidades serão feitos sob os typos .:!:'. 

exames parccllados ou de madureza, ficando ao candidato o direito de 
escolh a. Os conhecimentos exigidos nos exames de madureza varíaT::o 
conforme os cursos universitartos que tiver em vista seguir o can
didato. 

§ 2. o Só serão acceitos como validos para a matricula nos cursos 
superiores das universidades os exames prestados em uma das facu l
dades de lettras ou perante mesas examinadoras organizadas pelo rei 
tor da Universidade do Rio de Janeiro, nas capitaes dos Estados. 

§ 3 . o Nos exames parcellados, o alUJTi llO será arguido na mesma 
cisciplina por tres examinador es. 
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§ 4 . o As comm1ssoes examinadoras para os exames de maaureza 
serão, no minimo, compostas de cinco professores. 

§ 5. o O julg·amento ele todos os exames será secreto e feito par· 
esph~ras . 

·Art. 30. O serviço ele exames é considerado obrig·atorio para toclos 
os professores convocados para esse fim pelo clirector elas faculclacles. 
Nos exames realizados durante o anno lectivo, este serviço será retr.i-

' buielo, percebendo cada examinador 20$ por dia ele exame, pagos pelo 
cofee universitario. 

Igual retl'ibuição se rá devida, durante os exames do mez ele 
Dezembro, aos docentes e aos profes .ores extraorclinarios, que não 
percebam vencimentos pagos pelo Thesouro Federal. 

Art. 31. Ning·uem poderá seg·uir um curso qualquer em uma ni
versiclade sem ~er prévianiente pago a respectiva Laxa ele .inscripç&o. 
Essa taxa será paga por períodos de semestres e o pagamento apenas 
dá cl i eei to á frequencia da bibliotheca e da aula em que foi feita a 
inscripção . Si a esta aula estiver annexaclo um laboratorio, gabinete· 
ou serviço clinico, b pagamento ela matricula dá direito aos trabalhos 
praticas ah i realizados. 

§ 1 . o E' facultado a qualquee pessoa inscrever-se em uma ou 
mais cadeiras, independentemente ela seriação a que obedecem. 

§ 2 . o Aos alumnos pr_opriamente ditos ela Universidade, isto é, 
aquelles que fizerem um curso seriado para o fim de obterem um 
diploma, serão entregues, por occasião da primeira matricula, um 
cartão de legitimação e uma. caderneta contendo a indicação das aulas 
quo devem frequentar. 

Essa caderneta deverá ser rubricada no começo e fim de cada se
mestre pelos respectivos professores, como prova de frequencia, e 
ne1la o rei Lo r consignará as penas disciplinares impostas ao alumno 
e os premias que tiver merecido. 

O cartão será renovado annualmente. 
§ 3. o E' permittida ás pessoas extranbas á Universidade a fr equen

cia .ela sua bibliotlleca, mediante o pagamento de uma taxa annual para 
esse fim. 

Art. 32. O pagamento das taxas de matricula se fará na thesou
raria da Universidade durante os 15 primeiros dias de cada período 
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lcclivo, i to é, ele 'L a 15 el e Abril ele 1 a J 5 de go to de cada anuo. 
O pag·amcnLo elas taxa elo exame que devam effectuae-.se em 

Dezembro se fará no dia 15 a 30 de Novembro. 

Paragrapho unico. O reitor poderá, quando julgar conveniente, 
proroga1 o· prazos para pagamento ele taxas do matriculas e de exa
me , bem como pcrmittir ejam as primeira pagas poe prestações. 

Art. 33 . A Laxa ela matricu la m um cut· o official ou livre; dedu
zida a porcentagem que cabo á Universidade, pertence ao respectivo 
profe sor. Ella será dividida na Lhe curaria da niver idade em quotas 
men aes, que erão pagas ao profes ores na folha el e oada mez. 

Parageapho uni co. Si o curso livre fõe interrompido, as quotas 
ai nda não dividiçlas erão re tituidas. 

Art. 34. N nhum profe or poderá e afa Lae da t•egencia de ua 
C.ladeiea ou aula, a não ee por motivo demole tia ou quando em 
commis ão elo Governo ou da Uni.ver idade fó ra da sécle da respectiva 
faculdade. 

Paragrapho unico . E' permi ttido aos professores o exercício cmnn
laLivo de outros cargos políticos ou admiui trativos que não os impe
çam de continuar na r egencia effectiva de suas cadeiras. 

t't. 35. Dopai de 30 annos de effectivo erviço no magisterio on 
aos 65 annos de idade, o peofes or será afastado da r egencia de sua 
cadeira ou aula, continuando, porrm, obrigarlo ao serviço le exames, 
de commi ssõcs e de fl' equencia ás essões da congregação. . 

Ao professor ordinario ou extraordinario, a im arredado da effe-
clividacle do ens ino, serão pagos os vencimentos intcgeacs do cargo 
qu('l eevia, con linuando o seu nome a figurae nas relações do corpo 
docente da facu ldade até que, por inv•aliclez, venha a jubilar-se ; .e s 
dopai di o er-lhe-ha dado ubstituto effec tivo. 

§ 1. • Ao professor comprehcndido na precedente disposição, po
derá a congreg·ação, por propo ta ele um el e seu membros, approvada 
por e crutinio ecre to, por maioria absoluta de voto , conceder a per
manencia effectiva por mais um anno na regencia de sua cadeira 
ou aula. 

Esta proposta poderá de resto ser r enovada no ann·o seguinte e 
assim por deante, erriquanto o professor conservar o vigor physico e 
intellectual indispensavel ao exercício de suas funcções docentes. 
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§ 2 . o O Conselho Uni v rsi Lar i o concederá pensão ao professor que, 
no exercício do mag·islerio, antes do d corridos 15 annos ele erviço, 
adquirir invali dez que o inhabilile de trabalhar . 

Art. 36. Os professores orcl inarios e cxtraorclinarios contarão 
como ~cmpo elo cfJ cctivo . crviço no magisterio: 

r. O tempo i nlcrcmrente ele serviço obrigatorio por lei c o de 
serviço ele guerra. 

II. O ele serviço em commi ssões scientificas. 
III. O elo loccntc livTe durante os cursos que fizer c durante o 

serviço ele exames. 
IV. O numero ele faltas não excedc.ntcs a vinte, por anno. 
V. O tempo ele su pen ão judicial, quando o funccionario Iôr jul

gado innocente. 
VI. O ele serviços como auxiliar elo ensino. 
Art. 37. As pes o as que exercerem no Brasil as profis ões a que 

se refere o ad. 7°, sem terem prova lo habi litações perante uma elas 
univcrsicl::\ les feclcr,ars, além elas p na! idades comminadas no Co digo 
Penal. incorrerão na mulla ele um conto ele ré is c o dobro na rein 
cillcncia. 

Paragrapho unico. O Governo Federal, por si ou por solicitação 
te i ta aos g·overnos e taduaes, promoverá a cobrança summaria destas 
multas, cuja importancia, clecluziclas as clespczac;, reverterá para os 
cofres univcrsitarios. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 38. O Governo promulgará no mais curto prazo possível o 
regulamento geral universitario e os regulamentos especiaes para cada 
Faculdade. 

Art. 39. O Governo fará desde já as nomeações ele professores 
orcl inari os e ex traord inarios, bem como a elos clirectores e vice-clire
ctores ele cada faculdade. 

Paragrapho unico. A primeira assembléa geral ele professores para 
a eleição elos directorcs e vice-clirectores se reunirá um anno depois 
ela promulgação desta lei. 

Art. 40. Tomadas as providencias indicadas nos arts. 37 c 38 e 
nom eados o reitor e o vice- reitor, o Governo fará ao Conselho Univer-
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sitarlo entrega los bens moveis c immovcis que, na cnformidaclc da 
presente lei, passam a constituir o paLrimonio lc cada Univel'sidadc. 

ArL 4.1 . Na org·anização da Faculdade de LcLtras ela niversiclfl.c.lc 

do H.io ele Janeiro, o Governo aproveitará o pessoal e o material elo 
Çjymnasio Nacional, internato e crLernato, que ficam supprimiclos. 

§ 1. o Na organização ela Faculdade ele Direito ela mesma Univer

sidade, o Governo poderá entrar em accórclo com as actuaes faculdades 
livre ele direito que funccionam no Rio de Janeiro, em ordem a apro 

veitar- lhes o pc soa! e material. 
§ 2. • Para a constituição ela Faculdade de Sciencias e dos cursos 

anncxados á E cola ele Minas, o Governo aproveitará o pessoal e mate

!'ial da Esco la Polytechnica, da Faculdade de Medicina e elo C+ymnasio 
Nacional. 

§ 3. o Na l'Corganinção elas faculdades fica o Governo autorizac!C' 
a crcar cadeiras novas, supprimir ou fundir as existentes c transl'or

mar algumas em cm·sos r g·idos por profcssot·cs ex.traorcl inarios, clc
vcnclo, porém, aproveitar nos provimentos que tiver ele fazer os a.clua.~s 

lentes caLhcclraLicos e substitutos. 
Al'L. 42. O. actuacs lente caLheclraticos c o. subst itutos que n:, ~, 

fol'c m aprovciLaclos na nova organização serão consiclcraclos corno ari.E·

clos com Lodos os Yencirnentos que percebem actualrnentc. 

§ 1. o Os substitutos nomeados profes ores cxtraorclinarios conti

r:uarão a perceber os acLuacs venci mcntos, perdendo - os, todavia, 

quando encarregados de um curso permanente ou quando providos a 

professor orclinario . 
§ 2 . 0 Os act.uacs auxiliares ele ensino, que llouvcrcm prestado 1 ro

vas ele capacidade em concurso para os cal'go que exercem, serão 

con icleraclos docen tes livres com todas as regalias que a estes com

peLem. 

§ 3 . o Os aetuacs lentes caLllcrlraLicos, nomeari as professores extra

Ol'cli nario.' encarregarias rio em'sos prJ'manrntr!', g·ozarã ele Lodos os 
prcclicamcnLos ele pro!'essor orclinario e perceberão idcnticos venci

mentos . 
ArL 43. Os prof'rssorcs aclcli los, para o cfl'cilo elas promoçõ:".'l fl 

sub Liluiçõcs, gozarão elo clirclLos elos professores cxtraorclinarios, 

:;;endo para ellcs tambem obrigatorio o serviço ele exames. 
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Art. 44. Depois ela promulg·ação desta lei, o Governo não conce
derá mais gratificações addicionaes estabelecidas no Codigo ele Ensino, 
mantendo, porém aquellas em cuj o gozo já se achavam os respectivos 
funccionarios. 

Ar t. 45. Só serão vaLidos para a transferencia de aluamos elas · 
Faculdades Li vres e collegios equiparados para as facuidades das uni
versidades os exames fei Los antes ela promulgação desta lei 

Art. 46 . Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 5 ele Agosto ele 1903. - Gastão da Cunha. 

'l'ABELLA . 1 

Emolumentos cobmdos pelas Un:iv~1 ·sidacles 

Taxa de matricula semestral por aula ou cadeira ... .... . . 
Taxa de exame parcellado em todas as faculdades . ...... . 
Taxa ele exame . complexo ( typo de madureza) nas facul-

dades ........ . . . ....... . ................ . ..... . . . 
Taxa de exame ele admissião na Faculdade de Lettras . .. . 
Taxa ele exame el e preparatorios (typo parcellado) ....... . 
Taxa de exames ele madureza para a admissão nos cursos 

de pharmacia, arLe clcntaria c agronomia . . . ..... . .. . . 
Tàxa clq exame ele nnclurcza para a admissão nos cursos 

ele medicina, jurispmclcncia, eng·cn!Jaria civi l, indus-
tt· ial c ele minas ............. . .... .... . .... . . .. . ... . . 

Taxa dç; exame ele habilitação á livre docencia . .... .... . 
Taxa annual ele frequencia nas esco las prcparatorias ... . . . 
Taxa de exame de e tado para os candidatos aos titulo de. 

licenciados em 'vcterinaria c em partos .... . . . ...... . 
Taxa el e exame ele estado para os profissionaes diploma

dos, candidatos ao titulo de licenciado em pbarm acia 
e arte dentaria. . . . . . . . .. . ... . .. ....... .. . ......... . 

Taxa de exame de es tado para os profissionacs não diplo-
dos, candidatos aos mesmos ti Lu los ....... . ......... . 

Taxa ele exame de es tado para os profissionaes não cliplo-
clos candidatos aos mesmo titulo .... ... . ... .. . . . 

25$000 
25!i>ODO 

50$000 
50$000 

.20$000 

60$000 

80$000 
150$000 
250$000 

150"000 

200$000 

350$000 

350$0000 
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Taxa ele exame ele estado para os prol'issionac cli p loma
clos, candidatos aos tiLulos ele licenciado em medicina, 
eng·enharia c jul'isprhdencia ..... . . .. . .. . . . .... . ... . 

Taxa de cxa me de estado para os profissionaes não diplo-
clos, candidatos aos mesmos ti tu los . ... . . . . . . . . ..... . 

Taxa de exame de estado para os alumnos diplomados por 
uma qualquer elas universidades fecleraes brasileirae 

Taxa· de exame ele estado para profissionaes diplomados 
por facu ldades estrangeiras ... .. . . . .. .... . .... ... . . 

Diploma de bachareis em lcttras . . . . . . ... . ...... . .... . . . 
Diploma de doutor, bacharel ou engenheiro . . . ... ... .. . . . 
Diploma de pharmaceutico, cirurgião-dentista ou enge-

nheiro agronomo . . . .... . .... . .. . . .... . ... . ........ . 
Dip loma de agrimensor ... . ..... . . .. . . . .. .. .. .. .. ..... . 
TituJo de licenciado pela Universidade ....... ... ........ . 
Taxa am1ual ele frequencia da · bibliotheca ... . .. .. .... .. . . 
Certidão ele exames parccllaclos ........... . . ...... . . . · .. . 
Certidão ele exame ele madureza . .. . . . ...... . ... . . . . . .. . . . 

Certidões outras: 

Pela 1 n pagina . . . . . . . . .... . ..... .. . ... . .. ......... .. . - .. 
Pelas ·excedentes, cada uma ...... . . .. ....... . ....... . . 
Guia de transferencia de uma facu ldade para outra .... . . 
Cartão ele legitimação, cada um . .. .. . .... . .. . .... . .. . . . . . 
Caderneta de curso, cada uma .. . . ... . . . .. ...... ...... l . 

TABELLÀ N. 2 

300$000 

600$000 

50$000 

450~000 

·100$000 
180$000 

150$000 
100$000 . 

100$000 
15$000 
5$000 

10$000 

10$000 
5$000 

40$000 
3$000 

'15$000 

Vencimentos do pessoal de nomeação do Gove1'no Fede1'al 

Reitor ela Universiclaqe elo Rio de Ja-
neiro. 

Reitor: ele outras universidades ....... . 
Director ele faculdade. . ... . .... . . . . . 
Vice-clirector de faculdade . ..... . ... . . 

Ordenado Gratificação 

'12 :000$000 
10:000$000 

6:000$000 
5:000$000 
6:000$000 
3 :000$000 
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Professor ordinario na Universidade 
do Rio de Janeiro .. . . .... ...... . 

Professor ordinario nas outras univer-
sidades ............. .. .. . ....... . 

Profes or extraord inal'io encarregado 
do cul'SO permanente ele qualquer 
uni ver idade. . . . ......... . . .... . 

6:000$000 3:000$000 

5:200$000 2:600$000 

3 :200$000 1:600$000 

Sala ll::!.S Scssõc ·, 5 de Agosto de 1003. -Gnslão da Cnnha. 

, ES AO DE 22 DE AGOSTO ( 1904) 

Dá as bases para a otganização de uma Univetsidade 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica instituida na ci lado elo Rio ele Jan it·o uma Univer
sidade investida ele personalidade jurídica e autonomia didactica, 
administrativa e disciplinar, ob a inspecção elo Estado. 

Art. 2. o A Universidade se comporá das quatro scguintos facu l-

dade : 
Faculdade de Medicina; 
Facu!rlaclc de Dil'cito; 
Faculdade ele Phi losophia c Lcttras; 
Faculdade de Sricncias Mathcmaticas, Phy icas c Naturac . 
Art. 3." A Universidade será dirig·icla vor um reitor, com ass is

lcncia ele um Peqtwno Conselho, incumbido ela ·questões admini tra
Livas e econom ica ; e de um Grande Conselho ou a sembléa geral dos 
professores, incumbido elas questões clidacticas. 

§ 1. o Na organização da Universidade o Presidente ela Republica 
nomeará o reitor pelo prazo rlc clous annos. Desta data em dianLc o 
rei to r será escolhido pelo Presidente da Republica, entre dous nome 
in licados annualmcnle pelo Grande Conselho Univcr itario. 

§ 2 . o Para o Jogar ele reitor Cl'á eleito um professor rm effcclivi
darle ou ,jubilado, pertrncentc a cada uma das Facu lclades successiva
mcntc. 
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§ 3. o CompeLe ao reitor. 
a) representar a Universidade para Lodos os effciLos ela lei; 
b) fazer executar as deliberações do Grande e Pequeno Conselhos 

Universitarios e das congTegações das faculdades; 

c) corresponder- se com o Governo; 
cl ) nomear , licencear e dcmiLtir o pessoal da secretal' ia c ela bibli 

t iJ cca ela Universidade, c ·elas secretarias lias facu ldades. 
Ar L. 4 . o Cada uma elas facu ldades será dirigida por um dirccLor, 

com assistcncia da respectiva congregação, pelo prazo ele um anuo. 
§ 1 . o Cada congregação apresentará em lista tripl ice os nome 

de seus membros, eleitos para o carg·o ele dircctor, compeLindo · a esco
l!)a ao Presidente ela H.epublica. 

§ 2 . o Compete ao clirector : 
a) tudo quanto se rcfGrir á parLe adm inistrativa nos Lermos elas 

d ispo ições regulamentares, c, em seus imr cr!imentos, será substituído 
pelo professor orclinario mais antigo . 

Art. 5. o O ensino em cada facu lclaclc será minisLeaclo por profes
sores orcJi.narios, extraordinario e clocenLc I ivres . 

§ 1. o Os professores orclinarios e exLraorclinarios serão nomeados 
pelo PresiclGntc ela Republi ca por indicação rio Grande Conselho Uni
versiLario, que escolherá, entre élous proJ isslonaes indicados para cada 
vaga pela respectiva congregação. 

§ 2. o Os cloccnLcs livres serão nomeados pelo reitor após a exhi
bição ele provas cle habi l itação. 

§ 3. • Aos professores orclinarios - qu occupam o mais elevado 
gráo na hieraJ'chia elo magisterio, compcL : 

a) voLar c serem vaLados m. asscmbléa geral dos professare.; e 
nas respectivas cong·regações; 

b) examinar os alumnos c os canrl irlalos á docencia e a títulos 
scienLificos da n ivcrs iclaclc; 

c) fazer o curso official. 
§ !1. o Ao professores extraorclinarios compeLe: 
a) ·subsiLuição os professores ordinarios nos seus impedimen tos; 
b) encarrrgar-sc elo Clll'SO permancnLrs, quanrlo designados pal'a 

esse fim ; 
c ) fazer cursos livres . 
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§ 5. • Aos docenLes livres compete: 
a ) fazer cursos livres nos quacs ó poderão lcccionar a malcl'ia 

para. a qua l obtiveram livre docencia. 
Art. 6 . o Ao Pequeno Conselho Univcrsi tario, que será composto 

r.! o rei Lo r e dos directorcs das faculdades, compete: 
§ '1 . o Dir igir o patrimonio ela Universidade c resolver todas as 

questões economicas. 
§ 2. o Fixar os vencimentos elo pessoal pago pelo cofre ela Univer 

sidade. 
§ 3 . o Organizar annualmente o orçamento g·eral da Universidade 

e o orçamento detalhado ele cada faculdade. 
§ 4. o Autorizar as clcspezas extraorcl inari as . 
Art. 7. o Ao Grande Con elho Universüario ou asscmbléa geral dos 

professores, que será composta elo rei to r, elos clircctores e todos os 
professores ord inario, compete : 

§ '1 . o Crear cadeiras novas ou novos cm'sos permanentes feitos 
por profe::;sores cxtrao1'clinarios: 

a) transformar. os cursos permanentes em cadeira regidas por 
professores orclinari_?s; 

b ) augmenlar o numero elos p rofessores; 
c ) suppri mir ca !eiras; 
â) modificar os regu lamentos ria Jaculclaclcs quando todas es tas 

medidas forem propostas pelas respectivas congregações. 
§ 2. o Commutar as penas impostas aos alumnos pelo reitor ou 

pelo tribunal discipl inar; julg·ar os recursos, qu e Jorem interpostos 
sobre as resoluções elas congregações e elos direc tores das facu lclaclcs; 
impô r penas discipli nares ao pro f · ssores e docentes; suspender a 
execução ele um ou mai cur os, e mesmo ele todo os cursos ele uma 
faculdade, quando o exijam a orrlcm, a di ci·p lina c outras circu m
stancias ele momento. 

§ 3 . o Commissionar professores ela Univers iclarlc para fazere m no 
paiz, ou no estrange iro, estudos ele aperfeiçoamento. 

§ 4. o Antorizar o rei Lor a contratar profis ionac estrangeiros, 
quanclo no paiz não houver pessoas com as necessar ias habi li tações . 

§ 5 . o Suspender os clircctores elas facu ldades qu ando se revelarem 
incapazes elo clesen penho de seu cargo; representae ao P ees idente 
da Itepub lica solici tanclo a demissão elo eeitor, quando e te não exercrr 
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eom competcncra tão elevada funcção. Nesta emergencia a represcm
t.::tção, que deverá ser assignada por dous terços dos membros elo 
Gt·ande Conselho, será confiada ao commissario do Governo, oue 
1.\Ssumirá as funcções de reitor até que seja resolvido o incidente. 

§ 6 . o Resolver com plena autonomia to elas as questões el e in ter e;;.._.-~ 

ela Univer sidade, não previstas na presente lei, nem nos reg·ulamentos 
cspeciaes, suj eitanclo - s.e sómente á autorização do Governo, nos caso::; 
quo acarretam augmento ele clesp ezas para a União. 

Art. 8. o A's congregações, que serão compostas ele professores 
ordinarios ele cada faculdade, compete : 

§ 1. o Indicar os nom es elos profissionaes que elevam ser provH.los 
nos cargos do magisterio. 

§ 2. o Pedir, ao Grande Conselho, augmento d e num ero dos pro
fessores ex traordinarios, a creação el e novas cadeiras e ele novos cu ;·sos 
permanentes, a suppressão ele cadeiras e el e cursos permanentes, a 
transformação elos cursos em cadeiras. 

§ 3. o Org·anizar o ensino e minis trai-o com plena autonomia. 
Art. 9. o O Governo nomeará um commissario de sua intei ra eon

fiança, que exercerá as funcções de fi scal perante a Universi Jade. 

Art. 10. Haverá para cada faculd ade um Tribunal Di sciplinar, 
composto do r eitor, do commissario do Governo e elo direc tor ela r sspe
cLiva facu ldad e. A es te tribunal comp ete impôr aos estudantes penas 
de suspensão por mais de um semestr e, ele exclusão ela Faculdade, ele 
exclusão da niversiclacle, havendo, porém, recurso ele suas dec ii.é\cs 
para o Grande Conselh o Universitario. 

Art. 1'1. A Universidade terá por funcção: 
§ 1. o Minis trar por intermeclio de suas facul dades o ensino snpe-

rior. 
§ z.o Responder ás consultas e ped idos de informações fei t.aQ 

11 elo Governo. 

§ 3. o Con ferir diplomas de doutores em medicina, bacharel em 
phi losophi a e lettras, bacharel em direito, bacharel em sciencias ma
Lh ematicas, physi cas e naturaes, pharmaceuticos e parteira. 

§ 4 . • Verifi car as hab ilitações dos cand id atos liplomaclos pelas 
faculrJ acl~s es trangeiras ou nacionaes, que queiram exercer no Bt·as !i 
a profissão ele medico, advogado, pharmaceutico e parteira. 
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§ 5 . o Ycrificar as hah il iLaçõc dos ·and idaLos diplomados ou não, 

que pretendam um diploma cientifico da "Cnivcr idade. 

§ 6. o Ycrificar as habi litaçõ dos profis ionac não diplomados 

que queiram exercer a me mas profis-õe no Brasi l. 

§ 7 . o H.ec.ebcr a ubvcnçõcs c cloLaçõc , qnc lh e forem f c i tas, 

zelando pela con crvação c progTes ivo augmenLC! de seu paLt·imonio . 

. t'l. 12. A ecretaria da Univcr idade Lerá dua cçõc : uma de 

cxp clien te c uma de contabi lidade, .cli eig iclas respectivamente por um 

secretario c um Lh e ourciro nomeados pelo reitor . 

§ 1. o Cada uma elas faculclacl Lerá uma ccrclaria dirigida pot' 

um ecretario. 

Ar t. 13. O provimento dos cargos ele magi teria será feito elo se 

guinte modo : 

a) a livre docencia rá obtida pela apresentação ele uma Lhe e 

por uma pt·ova oral, obee um ponto c col hido á oetc c cxpo Lo pelo 

cancliclaLo, bS b oras depo is lc ortcado . Si, porém a Lhcsc apresen tada 

fàr t rabalho de grande valor cientifico c merecer u m parecer u nani mc 

da commi ão cxaminaclora, o cancl iclalo será clispcn adu da prova 

oral. 

b) O professorado cxLt·aordinario será obtido por inclic, ção da 

respectiva con"Tegação que, ele nLrc o cloccnL s liv i' CS, esco lherá 

aqucl le cujos cursos tiverem obtido maior ucce so c cujo Lraball1o 

publicado forem do mai a!Lo valor cientifico. 

c) O profcs orado orcl inario será obLiclo por promoção, m cl ianLc 

all'rse nlação ele trabalhos c t ítu los scicnLi fi cos el e u m p rofessor exLr a

ordinario .• \. l:nivers idacle, porém, reserva o direito ele offerccer o 

o r di nariato a um profes o r da me ma facu ldade ou ele outra couocncre 

CJUC Lenha aclqu i rido grande nomeada, por seus Lrahalh o. sei ntifico 
c pela superioridade de ou cn i no. 

I\ t'L. 14.. O numet'O rir pt·ofes orr onlinarios e exleaorrlinario sc!'á 

limitado em cacl.a faculdaclr, poclrnclo ser augmcnlaclo ou diminuído 

pelo C:ranclc Conselho t Tn ivcrsitar io, med iante proposta ela rc pecliva 
congrcg·ação. 

ParagTaplto unico. O 11\lmrt·o de doccnLe l iYrcs scr:.í. illimilado . 

. \ eL. 15. Os em. os ela Univer idade serão oJriciae c li vre . Os 

cut·so offi ciaes peem o.ncntc!:i sc l'ão fe iios pelos professo t·cs Ót'dina ri os 
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ou scn sub,; ti Lutos. Os CUI'SO comp lementares erão f itos pcws peo

fcs ores extmordinarios, qu podrt·ão Lambem fazer curso livres . 
§ I . o No· cursos em que o ensino fôt' pratico, o profes o e será 

auxiliado por nm ou mais assistentes, nomca los pot' proposta ua pelo 
rlircclor da Faruldade c os vencimento serão pagos pela niversidad . 

Suas funcçõcs riu eat'ão Lre. anno . 

§ 2 . o Em cada crviço clini co ou laboeatorio, haverá aspimntes 
livres, rir nomeação do profcssot' e não pcrcrberão venci mcntos . 

. \t·L. i6. F ica instituiclo o e.rame de rslado paea verificação da 

hahil itaçõcs elos profissionaes dip lomados ou não, que qu iram exercer 
a profi sõcs de medico, advogado, pharmaceutico e parteira no Brasil. 

PaJ'agt'apho unico . No exame clr c tado, a commissão examinadora 
compõr- e-ha de cinco membro no mínimo, será pec idicla p lo clirc

ctoe ria rcsprcliva faculclaclc, cndo iniciado o exame com a presença 
elo commi sat·io do Governo . 

A I'L. 17. Fica instiluiclo o exame ele prcparatoeios pelo typo el e 
m:J.rlut·rza, feito peranlc um jury nomeado pelo Govcmo e fisrali z:v lo 

por de legado de sua i.nteiea confiança. Para admissão no cursos uni 

vces iLario o a lumno apeesentaeão um certificado do exame de 

madureza. 
"\ rl. 18 . . \s faculcladr da nivcrsidadc terão as seguintes ca-

clc i!·as: 

a ) - Faculdade de Medicina: 

l. Anatom ia descripliva. 
2. Anatomia topographica. 

3. B.i Lo logia. 
4. Phy io logia. 
5 . Anatomia pathologica. 
G. P:üho logia medica e propccleutica medica. 
7. Pathologia cirurg ica e propedeulica cirurgica. 

8. Operações e apparelhos. 

9. ' l'h erapcutica. 

10. Pharmacologia. 

11 Clínica medica·. 
12. Clínica de moles lias tropicaes. . 
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13 . Clínica cleurgica. 
14 . ElectroLh erapia. 
15 . Hygiene. 
16. Medicina 1 egal. 
17. Clínica obstetrica. 
18. Cligica gynecologica. 
19 . Clinica ophtalmologlca. 
20. Clínica pediat.rica. 
21. Clínica clermatologica. 
22 . Clinica psychiaLrica e el e moles ti as nervosas. 

b) Faculade el e Dir ei to: 

1. Dü·eito romano. 
2 . Pllilosophia do cl ireiLú. 
3 . Direito commercial. 
4. Direito cr iminal. 
5 . Dieeito cons titucional. 
6. Direi to civi l. 
7. Economia política e finanças. 
8. Direito admini trativo. 
9 . Legislação compara:da. 

10. Th eoria e pratica do processo. 
11 . Di t~c ito internacional. 

c) Facnlclacle el e Philosophia e Lettras : 

1 . Ma Lh emaL icas up eri ores. 
2 . Geographia. 
3. HisLoria. 
4. I-Tis toria e Geographia elo Brasi l. 
5 . IIistoria compar ada elas línguas class icas c neo- la linas . 
6·. Lingu a e litteratura nacionaes. 
7. LiLteratura latina. 
8. Li tLeratura grega. 
9 . Economia politica. 

1(}, Anthropologia e Paleonto logia. 
11. Histori a el a Philosophia . . 
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cl) Faculdade ele . Sciencia::; MaLhematicas, Physicas e Natura1~s: 

1. MaLhematicas superiores. 
2. 1\{ecanica. 
3. Asttonomia. 
11. Physica. 
5. Mineralogia. 
G. Chim ica. 
7 . Bo tanica. 
8. Zoologia e anatomia comparada. 

Art. 10. O reitor, os clirectores, os professores ordinar ios, os ex
traorclinarios, encarregados de cur::;os permanentes, receberão venci
mentos pagos de accôrdo com a tabella n. L 

At'L. 20. Ninguem poderá seg·uir um curso ou frequentar a biblio- . 
. Lheca da Universidade, sem ter préviamente pag·o a respectiva taxa. 

§ 1 . o E' facultativa a inscripção em uma ou mais cadeiras, incl e
pen lenLemente da seriação a que obe lecem. 

§ 2." Aos alumnos, que fazem um curso seria'Cio com o fim de 
obtel' um diploma scientifico, setão indicadas as aulas que devam fJ'e
quentar. 

Aet. 2 1. O patrimonio ela . Universidade será constituído: 
n) pelas subvenções e donativos que lh e forem feitos ; 
b ) pelos prcclios que passarem a seu clominio; 
c ) pelo mat rial ele ensino existente nas · faculdades incorpo 

radas; 
d ) pelas taxas e emolumentos cobrados, ele accõrdo com as dis

posições regulamentares. 
·§ 1 . o O patrimonio ela niversiclade, bem como sua renda liquida 

serão convertidos em ti tulos da divida publica, exceptuados os dona
tivos com fim determinado. 

Disposições gemes 

Art. 22. O Governo promulgará os regulamentos ·especiaes para 
cacl a Jacu l da de. 

§ 1 . o De accôrdo com estes regulamentos a Universidade será 
autorizada a cobrar taxas e emolumentos. 
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Art. 23 . O Governo incorporará a Faculcláelc de Medicina elo Rio 
de Janeiro :i Univers idad e, c entrará em accôrdo com uma el as Facu l
dades Livres ele Direi~o. cxislcn~es no Rio ele Janeiro, afim ele con c
g·uir sua incorporação á Univer idade. 

Arl. 211. As actuaes faculdades c escolas ele en ino superior, não 
fundadas pelo Governo ela União, continuarão a funccionar 1 ivre
mente sem a menor fiscalização por parlc do Governo Federal. 

Os títu los c diplomas .cJaelos por estas escolas ou faculdades só 
clarão direito ao exercício profissional depois ela approvação elos can
cliclatos no e.r:arne de estado feito na Universidad e ou nas faculdades 
fecleracs. 

Art. 25 . As acLuae faculdades federac ele clirciLo lo Recife c ele 
S. Paulo c a ele Medicina ela Bahia serão reorganizada::; sob o rcgimcn 
universitario, nas mesmas condições e com os mesmos direitos e rega
lias que as faculdades cong·eneres ela Universidade elo Hio ele Janeiro. 
Estas facu lclades cont inu arão sob a clepenelencia elo Ministerio elo Inte
rior e constituirão nucleos ele futuras universidades, que serão insti
tuídas desde que o Governo Federal, por si ou com o auxilio prestado 
pelos governos estaduacs, se julgar habilitado a fazel-o, pedindo então 
a necessaria autorização ao Congresso aciona!. 

§ 1 . o O Governo nomeará um commissario ele sua inteira con
fianya perante as faculdades ele medicina ela Bahia e direito de São 
Paulo e Hecife. 

Art. 26. As actuaes escolas polytechnicas do Rio de Janeiro e ele 
Minas, ele Ouro Preto passarão a ser subordinadas ao Ministerio da 
lndustria c Viação. 

Art. 27. Os professores orclinarios que ficarem aclclidos serão úon
viclaclos para preencherem as vagas que se derem, scnclo facu!Laliva a 
acceitação. 

Art. 28. O Governo fará desde já as nomeações ele reitor, ele dire
ctor, de professores orclinarios e extraorclinarios e entregará os bens 
moveis e immoveis que, na conformiclacle ela presente lei, passam a 
constituir o patrimonio ela Universiclacle. 

§ 1. o ' a reorganização das faculdades existentes fica o Governo 
autorizado a prover nos Jogares de professores ordinarios os actuaes 
lentes catheclraticos, e a professores extraordinarios, os actuaes lenles 
substitutos. 
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§ 2 . o Os actuaes lentes caLhcdraticos e sub ti Lutos que não put.le
rem ser aproveitado na nova org·anização serão considerados add idos 
com todo os vencimentos que percebem actualmente. 

§ 3 . o Os actuaes lentes cathedraticos, nomeados professores o r di
narios e que Jorem encarregados das funcções de professores ex
traorclinarios, na regencia de cursos permanentes, gozarão ele todos os 
precl icamcntos c vencimentos de-professores ordinarios. 

§ 4. o Os cargos elo magisLerio nas faculdades ele Philosophia e 
Lettras, Scicncias Mathematicas, Physicas e Naturaes só serão pro
vidos depois que as faculdades Jederaes existentes, e a de Direito, do 
Rio de Janeiro, tiverem entrado no regimen universitario. 

§ 5. o Os actuaes auxiliares ele ensino, que houverem prestado 
provas de capacidade em concurso para os cargos ·que exercem, serão 
nomeados docentes livres. 

Art. 29 . Só os exames feitos antes ela promulgação da presente lei 
nas facu ldades livres serão validos para a transJerencia ele alumnos 
para as facu ldélides submettidas ao reg·ünen universitario. 

Art. 30. - Ficam revogadas as disposições em contrari-o. 
22 de Agosto de 1904. - Roel1·igt~es Lima. 

TABELLA N . 1 

Vencimentos elo 1Je$soal ele nomeação elo Governo 

Reitor da Universidad e : 

Ol'clenaclo. 
Gea Lil'i t;ação. 

Director ele Faculdade: 

GratiJi cação. 

Professo r orclinario : 

Ol'denado .. 
Graii fi cação. 

12:000$000 
6:000$000 

6:000$000 

6:000$000 
3:000$000 



Panecer 
da Com. de I nstr. 

Publica 

~iH~-

Professor extraordinario quando encarregado de 
um curso permanente: 

Ordenado . . 

Gratificação. 

Commisasrio do Governo perante a Universi 

dade: 

Ordenado .. 

Gratificação. 

Commissario do Governo perante as faculdades 

federaes: 

Ordenado .. 

Gratificação. 

Sal·a el as Commissões, 22 ele Agosto de 190/L 
A' Commissão de Instrucção e Saneie P ublica. 

SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO (1904) 

3:200$000 

1:600$000 

6:000$000 

3:000$000 

3 :200$000 

1:600$000 

Institue no Bwasil cinco tmive1·sidades com séde nas cidades do Rio 

de Janeiro, S. Paul9, Bahia, Reci fe e Bello Ho1·izonte, e dá outms 

p1·oviclencias, com 1Jm·ece1· da maio1'ia da Commissão de Instrucção 

e Saude Pttblica e voto em sepa1·ado e concltisões do Sr. Satyro 

Dias 

(Viçle projeclos n . ·188, de 1902, ~57 e 292, ele 1903, e 147, de 19011) 

Considerando que parece prematura, sinão inopportuna, a creação 

das universidades a que se refer e o proje"cto n. 157, de 1903, visto 
. como está sem organização estavel c profícua o ens ino secunclario, 

base jndispensavel do superior; 
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Cons~deranclo que a instiLuição dos centros universitarios deve 
obedecer a uma evolução gradual elo ensino, sem o que não poderium 
trazer apreciaveis resultaclos, nem assegurar a cultura scienLifica dos 
espíritos; 

Considerando que a Commissão de Instrucção e Saude Publica 
tem o dever de lembrar quaesquer medidas que visem a reorganizaç.ão 
do ensino superior e agora principalmente do secundaria; 

Considerando que o seu pensamento, mais ·de uma vez revelado, 
é propôr a autonomia didactica, disciplinar e a administrativa das 
facu ldades e escolas de ensino superior, d!J,ndo -lh es a personalidade 

, civil ; 

Considerando que essas medidas, assim como as que referem ao 
ensino secundaria, podem ser obtidas na di.scussão de projectos, já 
em andamento na Camara elo Deputados; 

Considerando que é urgente qualquer providencia elo Poder Legis
lativo sobre o assump to; 

Propomos que a Commissão de Instrucção e Saud·e Publica. solicite 
do Exmo. Sr. Presidente da Camara a inclusão, em ordem do dia, dos 
projectos ns. 188, de 1902, e 292, de 1903, aos quaes offerecerá emen
das que traduzam aquellas idéas, pedindo então para ellas a approva
ção da Camara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 31 de Agos to de 1904. - Saty1·o Dias, vencido: 
Offereço p~r·a fundamentar o meu voto o relataria e conclusões por 
mim apresentado ao projcclo n. 157, ele ·1893. - Jo sé Bonifacio. -
José CaTlos Teixei1·a Bmndão. - Antero Botelh.o . - Jos é Lobo . _ __: 
Jfalaquias Gonçalves. - José Vieim. - Sá Peixoto, vencido ·ele accôrdo 
com o voto elo Sr. Satyro Dias. 

Voto em sepamdo do Sr. Saty1·o Dias 

Não é nova nem extranha a idéa da fundação do regimen univer
sitario no Brasil. Desde a éra colonial, através do Imp erio, vem ella 
abrindo caminho accentuado, até aos actuaes dias ela Republica. Om 
leve travo historico o demonstrará cabalmente. Devemos o seu escorço 
á competencia de um provecto profissional. 

Do tempo de D. João VI no Rio de Janeiro data a primitiva lem
brança ela m·eação de uma Universidade brasileira. Houve ·então quem 
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fizesse importante Oonativo para o patrimonio do grancrc institu! o, 
que devia aqui ser installaclo. 

'os famosos clrbates ela no sa primeira Constituinte :foi no\ a
mente susc itada a icléa. Em 19 de Agosto ele 1823 aprc. entou a Com
missão le Instrucção Publi ca um proj ecto ele lei crcando duas univE'r
s iclallcs, uma em S. Paulo, outra em Olincla. Dcllc disse o Deputado 
Alm eicla c Albuquerque que exprimia um desejo g-eral elos brasileiros; 
c o representante habiano, Antonio Ferreira França o preconizou 
como uma necessidade ele um paiz cheio ele riquezas, qual o nosso, 
cuja população augmenlaria com o anelar elos tempo . Apezar rl 

approvaclo em 3" discussão, não foi o projecto convert ido em lei; mas, 
logo após, a Constituição Imperial ele 1821! garantiu aos cidarlã0s 
brasileiros, além ela inslrucção primaria gratuita, coll egios e tm·ive1'
sidacles, onde seriam ensinados os elementos elas sc icncias, lcttms c 
artes. 

Não arlm ira que já naquclla época ecoassem no Bras il Lacs asp im
çõe . Os nossos homens mais noLavci , educados na Europa ou vin.
jaclos nclla, traziam ele lá o amor elos icleaes transatlanLicos ou os elo 
norLc elo nosso proprio continente. Elles sabiam que das universidad es 
de Genebra e Edimburgo já dissera Jefferson: "são os clous olhos 
ela Europa". 

Em 1838, Bernardo Pereira ele Vasconcellos, o preclaro cstaclisl :1 

elo primeiro Imp erio, discorria deste modo sobre a fundação le unn 

Univers idad e no Rio ele Janeiro: 
"Tratando em g·lobo elos principaes es tabelecimentos de instru

cção, não posso deixar ele render a homenagem ela minha consideração 
ao voto unisono elas meus antecessores sobre a conveniencia ela reunião 
ele tae estabelecimentos com outros já existentes ent1·e nós, e cvm 
mai alguns que se elevem crcar, em um corpo de universidade na 
Capüal elo Tmperio. Estabelecida uma Universidade, aproveitam- se 
talentos, que se!D ella, ou jazem ociosos ou se mostrariam menos 
applicaclos pela falta ele escolas ele sc iencias, porque têm mais prb
nunciacla propensão; e adquire- c muito maior clesenvolvimenlo fre
qucu tanclo simultan amcnte escolas ele sciencias diversas. A curio 
sidade me ma é ahi a origem de maior saber, fr equentando os 
es tudantes ele uma scirmcia as aulas das outras; clahi a troca de livros, 
a · communicação de icléas, a emulação, emfim, que tão importantes 
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co mo louva-vci. r esultad os sabe produzir. A idéa Li c c::; Lalwl cc imenLos 
so liLarios c di s tantes é mcsquinba: circums Lancia · elo momento c a 
força el e algumas prevenção levaeam os lcg·is laclores elo Beasil a prc
fct'il-a; mas es tas circumstancia passaram, a prcoccupaçõcs têm - se 
desvanecido, e o progresso elas luzes c a clil'fusão elos conhecim enLo 
marcam a pro enlc época como aquella em que só elevemos t er por 
fi Lo a uLi liclaclc publica, e por timbre o desejo ele consegui l-a." 

J\ g· ita-se el e novo no Parlamento, em 1870, a questão da Univer 
sicladc, patroc inada pelo 1ini Leria Itaborahy. O Conselheiro Paulino 
José Soares ele So uza, Ministro do Imp erio, submetteu á apreciação das 
Camaras um projecto de lei creanclo uma Univers id ade no Rio de 
Janeiro, e no rclaLorio que apresentou á Assembléa Geeal Legislativa, 
r·xp t·imiu- se assim esse i !lu s tre homem poliLico: 

"Insislinclo nesla icléa, não deixarei ele chamar tambem vossa 
il lustracla aUenção para o plano, já tantas vezes aventad o, ela funda
ção ele uma Univer siclacl c nes ta Côrte. Par cc-me qu e esta, a mai s 
impoeLantc, i llusLracla c r iúa cidade ela Amcrica elo Su l, está no caso 
de possuir um estabelecim ento ele La! ord em, cujas vantagens não 
vodem ser contes tadas. Este fóco ele vida inLcllectual não deixaria 
ele dcnamar novos Jócos de luz, com manifesto apeovcitamento das 

profi ssões lilLemrias." 
E, depo is de exp lanar as convcniencias d toda cspccie que resel

Lariam ela reunião elas faculdades para const ituir a Un ivers idade, 

accrcscenta o eminente Ministro: 
"A part e geral destas maLcrias poderia ser ens inada em commum 

aos alumnos das diversas faculdad es a que inter essassem, dando-se 
em cada curso maior latitude aos estu do de app li cação na parte que 
lh e 6 peculiar. O ens ino superior no Tmpcrio não dá os resultados 
ele cj ados, o sru nivel, bem como o do ens ino secundaria, tem inclubi 
lavclmenLc baixado ncslc ullimos tempo .. Pouco inclinado á trans
plantação para o nosso pa iz de ins ti Lu içõc · cs Lrange ims que aqui não 
se podem facilmente acclimar, não acomp anho cegamente o movimento 
da opi nião que preconiza o rcgimen elas un iversidades all cmãs. Creio, 
porém, qu e algumas innovaçõcs no scnLicl o ele maior fl'anqucza não 
deixariam ele aproveitar, promovendo maior zelo c despertando o inle
t·csse scie11Li fi co lo professorado. O que se deve exigir elos aspirantes 
aos gráos acaclemicos é que saibam as materias ela profissão para cujo 
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exerclCIO se habili tam. Si as aprend er em melhor em cursos privados, 
na~da deve obstar a que sejam admi LLidos ás provas, saL i sfei~as as con
dições prescripLas pela lei. Aprenda cada um com quem melhor ensina 
e venha depois aferir perante os profi ssionaes a sua capacidade . . . 
Tanto para o melhor amento elo ensino superior como para a ed ificação 
a que acabo de ref.erir-me, são precisas clespezas. Não hesito, porém, 
em propor-val-as, tratando-se ele melhorar quae quer dos ramos ela 
instrucção publica." 

Merecem destaque alguns pon~o desta exposição uaquelle illustre 
Mini stro elo Imperio. Della se vê que, sem embargo elas precarias 
condições fi nanceira elo paiz, qu e mal acabara a cl ispencliosa cam
panha do Paraguay, elle não hesitava em propôr clespezas para bene
fic iar o en ino publico. Deprehencl e-se mais desse documento que para 
ell e era o regimen universitario o meio mais efficaz ele levantar o 
nível elo mesmo ensino, e ainda mais, que já naquella época era o 
modelo allemão objecto ele preoccupação e estudo, mer ecendo pelo 
menos ser imi tado nas franqu ezas que constituem a autonomia aclnÍi
nistrativa e diclaclica das universidades, na instituição dos cursos 
privados, com as regalias elos cursos officiaes, e nessa perfeita intui
ção el e uma elas faces ela liberdade de ensino que elle traçou nest a 
phrase: "aprenda cada um com quem melhor ensinar ", com a mesma 
clarivi·cl encia de es tadi sta com que Bernardo ele Vasconcellos previu 
os inconveni ent es das faculdades di persas ou insu1aclas. 

A Paulino de Souza succecleu no Governo o Conselheiro João 
Alfredo Corrêa el e OI iveira. São deste Ministro benemerito as seguintes 
palavras sobre o assumpto: 

"A reorganização dos estudos super iores entre nós é uma das 
necess idades mais geralmente senti·clas . Pende de vossa decisão um 
projeclo ele lei, cujas idéas cap.itaes são : - a creação ele um Conselho 
Su.perior ele Instrucção Publica e de uma Universidade ·na Capital do 
Imper io. Convencido el e que qualquer reforma que não assente sobr e 
estas bases poderá melhorar em parte o estado actual, mas nunca dar o 
r esultado a que não podemos deixar ele aspirar, ele elevar os es tudos 
superiores ao gráo em que se acham nos paizes mai s adeantados, 
penso que o mencionado projecto ó um dos que mais mer ecem vossa 
attenção, e em cuja discussão convém en trar sem demora." 

Ainda desta vez, preocupado, porventvra, com 0\.ltra que tõe 
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ele summa i mportancia, entre as quaes figurava a do elemento servil, 
não pôde o CongTesso Nacional r eduzir a lei o projecLo Paulino ele 
Souza; e o Conselh eiro João Alfredo rcsolven fazer, dentro elos pro 
prios moldes em vigor, uma reforma que, como as precedentes e as 
u lteriores, não logrou contentar a asp iração geral. 

Ao Conselheiro M. P. ele Souza Dantas, outro Ministro bencmerito 
elo segundo rcina;do, coube renovar a tentativa, tantas vezes mall o
graela, consu!Lando as nossas altas corporações docentes sobr e o esboço 
que lhes remctteu el e um projecto ele creação de uma Universidade. 

Era esse trabalho vasaclo sobre o molde ela organização v igente em 
França. A niversiclacl e elo Rio el e Janeiro abrangia todas as institui
ções de ensino ele qualquer gráo existentes na Côrte c nas províncias . 
Defeituoso sob este s imp les aspecto, apezar elos protestos que levan
tou, pela sua feição centralizaclora, ela par te claqucllas corporações, 
mereceu, entretanto, o favor da opinião publica, francamente interes
sada pela fundação do regimen universitario entre nós. 

Não teve melh ol' fortul}-a que os oulros o projec to Dantas. Et'am, 
pol'ém, tão imp eriosas as necessidades elo ens ino, que log·o após, em 
1882, r eferendava o Senador Leão Vell oso, eximia publicista e homem 
de Estado, mai s uma r eforma que, apezar ele largas c incontes taveis 
vantagens para a viela e desenvo lvimento elos nossos institutos supe
I'ÍOl'eS, não produziu todos os r esultados almejados . 

Alguns annos mais tarde tornou a questã-o ao Parlamento , pelo 
orgão elo saudoso Coselheiro Ferr eira Vianna, Mini stro elo Gabinete 
João Alfr edo, e desta vez ·de modo mais so lemne e peremptorio, por
que a amparou o proprio Imperador, que na fali a elo lhrono d irigicla 
á Assembléa Geral em 1889, consignou as seguintes palavra : 

"Entre as exigeneias ela instrucção publica sobr esáe a c1eação de 
escolas techni cas, aclaptacla.s ás condições e co nven icncias locaes, a 
de duas universidades, uma ao su l e outra ao norte elo Impeeio, p ara 
centro elo org·anismo scienti:fico e proveitosa emulação ele onde par
tirá o impulso vi goroso e harmonico ele que tanto carece .o ens ino ; 
ass im como a el e raculclaclas el e sciencias e lcttras que, apropriadas 
ás províncias? se vinculariam ao systema universitario, as entanclo 
tudo l ivre e firmem·ente na instrucção primaria e secundaria." 

Acudiu a Camara dos Deputados á sugges tão imperial com esta 

resposta frisante; 
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"Não merecerão menos, senhor, a attenção da Camara elos Depu
Llos as. exigencias ela instrucção p ublica, entre as quaes sobresácm, 
como Vossa Maje tade adverte, a ela creação ele escolas technicas ada
ptadas ás conveniencias locacs, c a ele um systema universitario con
stituído por duas univer idades centraes e por facul lacles ele lettras 
e sciencias, adequadas ás províncias. A conveniencia de diffunclir - se 
o ensino industrial patrio e a ele elevar- se o ensino superior scien
tiiico sobre as bases largas e firmes ela instrucção pr imaria e secun
daria, justificam o generoso sentim ento ele Vossa Mag·es tacle Imp erial." 

Di ssolvkla em pouco, não pôde a Camara levar por deante o seu 
proposilo; c o imm ed iato advento ela Republica não matou com o 
Imperio a aspiração univers itaria. Pelo contrario, tão grande legado 
intellectual era digno elo largo cl escorLinar ele Benjamin Constant, c 
ell e o recebeu e honrou como Ministro ela Insteucção Publica do 
Governo Provisorio, incumbindo em 1890 o illuslre Sr. Conselh ei.ro 
Leoncio de Carvalho de organizar um projecto para a creação da Uni 
versidade elo Rio ele Janeiro. E, finalmente, já em pleno período repu
bli cmno, em 1895, os nossos collega Eduardo Ramos e Paulino de 
Souza Junior, dous homens superiores pelo talento e pelo espírito, 
apresentaram á Camara um projecto que jaz nos seus archivos, creando 
u·ma Universidade nes ta Capital. 

Daqui se vê que não é realmente nova nem cxtranha a idéa da 
instituição universitaria no Brasi l. Póde- se affirmar, sem cmphasc 
nem exaggcração, qu e clla figura en tre as aspirações nac iona·es. 

Inspirando-se, s m duvida, neste sentimento, escreveu o illusLre 
Sr. Pre iclcnLe ela Republica estas palavras na Mensagem inaugural 
que o anuo passado dirigiu ao Parlamento, a proposito da situação 
de nosso ensino publico. 

"A organização vigente tem deixado ele produzir effeitos corres
pondentes aos esforços empregados para melhorar. esse imporLante 
.serviço. S_erá preferível substituil-a por outra francamente liberal, em 
que, constituindo um centro universitario, se congreguem harmoniosa
mente os institutos officiaes de en ino superior c secunclario que 
funccionam na Capital Federal, na clcpcnclencia lí recLa do Governo ela 
União.':. 

E o Sr. Ministro do Interior, honrando suas tradições de profcs or 
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lauecado c as responsabilidad es elo cargo que es tá exercend o com bl'i

Jho não commum, expressou- e deste modo, sobre o me mo a umpLo, 
no seu r elator i o de igual claLa: 

'·Urge, poi , agir neste particular. afim !c que o Bra il occupc 

i. po ição que lh e compLete entre a nações culta, sub tiLuinclo-s ':! a 

organização actual , defeituosa, inefficaz e fatalm ente conclcmnacla, por 

outra francamente liberal, em qu e, co nstituindo sy tema harmoni co, 

se congreguem aperfeiçoado o elementos de que cli pomo , c cuja 

di · pet'São é, em duvida, uma da cau a· rle sua fl'aqucza, ou ant , 

c:e ua esLcri liLlaclc. E'. a crcação ele uma universidade ini ll uclivel me
dida ele grande alcance, não ó para o c. Luclantes, ma Lambem para 

él sc iencia e para o prog-resso intcll ectual. " 

De ta convicção elo honra lo Mini Lro na ceu a mi são Azevedo 

Srdrr, e el o modo cabal por que a desempenho u este illu Lt'aclo pro

f rssor é prova o . eu projrcLo, que o paiz r a Camara conhecem. De 

tanto maior val or é esse trabalho quanto, mocl i f icado pt·oJunrl amer, L e 
pr lo proprio autor, na partes impugna la pelas nos as alLa corpo 

raçõ s docente , deu ensejo á elaboração c apresentação ele outro, 

de molde igual mas certamente mai amplo, mais liberal c mai de 

accÔI'clo com a natureza elo regimen democl'atico. 

Sobre este ó chamada a: dar parecer a Commi ão el e InsLm cção 

clrs la Camara. E ll e e Lá ubsct'ipto pelo nos o em inente coll eg·a lo 

Es tado ele i\linas, o r. Deputado Gastão el a Cunha. A Camara não lh e 

poder ia querer mrlhor e. mais brilhante patrono. 

Detct' - ·c-ha a Commis ão no exame clc ll c; mas anlcs ele en trar 

ne a analy ·r indagará: 

\' em o pt'ojeclo sa Li fazer a uma vcrcl acl ciJ'a nccces icl aclc publica? 

Dá- no ell e o rcmeclio prompLo, clecis iyo e radical, de que c Lá carc

cc;:tdo o nosso en ino secunclario c superior? Querem e podem a Nação 

c o C:overno dar-lhe inteira c resolu!Ja execução? 
Parece á Commis ão que na respo La a estas Lrcs interrogações 

es~á a solução lo problema. Ella se reduzem á trc que tões praticas 

ria opportunidadc, elo regimen ou sysLema a r co lher, e da dcspcza. 
Exam inr mol-o , sine iro rt sludio, c dominados da mesma inlcn

\ãO elo pranteado 'Emí li o Duclaux, ahio cl il'rcLor do I n ·L ilu lo Pa Lrur, 
quando escreveu o seu heli o livro Hygiene Social : não visando sinão 

as opi niões, presumimos não offender jamai a ninguem. 
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A opportunida,de da reforma dos nossos es tudos impõe- e a Lo clos 
os espíritos. Mais do que isto : clamam poe clla como questão vital, 
todos os orgãos da opini ão brasileira; de sorte qnc lhe po.clel'iamos 
applicar, com exacta peopricrl adc, a phease lembrada pelo Se. Renato 

Doumic, a proposito de um recente volume publicado por membros 
eminentes ela Universidade sobre a . ituação elo ens ino secundaeio em 
França: "On ne parle que de ma mort lá clcdans!" 

- O conceito parece escripto para o Brasil, especialmente no que 
respeita ao ensino secundaria; porq ue, para nó , neste é que está a 
morte, e sem que o resuscitcmos, baldado será todo o empenho e 
esforço pela vida e desenvolvimento elo outro ramo do cn ino publico. 

Não se infira daqui que devamos propugnar exclu sivamente a 
reforma do ensino secundaria; não é este o nosso intuito. O que que
remos desde já assignalar é que a origem rln. situação lamentosa da 

nossa instrucção geral está na degradação notaria elo ensino secun 
daria. Sobre este ponto não precisamos ele levantar inqu erito: elle 
ahi eslá patente no testemunho elo paiz inteiro. 

Muito ba certamente que fazer no ensino c pelo ensino uperior; 
mas elo sen nivel não se· póclc com rigor dizer que h•aja descido. Pelo 
contrario, o estudo att.ento da sua evolução nos ultimas vinte amws, 
accusa um movimento incontcstavel ele expansão, já nos institutos 
I ivres que em varias E Lados se estão constituindo ou funccionanclo, 
já nas faculdades officiaes, cu ja situ•ação sob certos aspcçtos é ev idcn
mente melhor. Quem conheceu, por exemplo, ant s claquella época a 
Faculdade Medica da Bahia, recebe, visitando-a hoje, tamanha im
pressão de contraste, que é forçado a reconhecer a exactielão do nosw 
asserto . Por aquelle tempo estudava- se a histolog·i·a sem microscop]o: 
o instrumento era desconhecido, pelo menos, elos alumnos. A quem 
hoj e penetra no gabinete laquel la disciplina, depara-se-lhe sobre as 
mesas de trabalho uma duzia desses preciosos apparelh os. O ahio 
professor da cadeira não se mostra, entretanto, satisfeito com o nu
mero, porque, egundo nos affirmou, precisaria elo dobro para ensino 
e preparo completo elos seus discípulos. Por toda parte, naquella facu!
claclc, a impressão é igual, desde o velh o ecl ifi cio, dignamente restau
rado, até aos amphitheatros e salas elo aulas, gabinetes e Iaborato
rios, tudo installaclo modesta mas l'cgularmentc e sómcnto á espera 
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ele novas dolavões ineli pensavcis á sua rnanutcnvão c desenvolvi 
mento progr essivo. 

hste é, porém, o aspecto material ria que tão. Minguados, mas 
rcaes, ão, entretanto, incontestavei os auxilias que neste sentido lhe 
fêm prestado os podere publico , a datar ele 1882; ele sorte que, si a 
respeito do ponto ele vista moral e intellectual se podesse assentar 
a me ma observayão, outra cria e bem cliver a, a situayão do nosso 
cn ino superior. ão é, infelizmente, assim. 

Minado na sua base pela in trucyão ecundaria, desorgan izada e 
nulla; pccturbado em ua maccha pela indisciplina de alumno ; o- . 
pili macio em cus rcsullaclos pelo clep loravcl regimen ela liberdade de 
frcquencia; clrscuraclo c abatido pela conclcscenclcncia culposa de mes
tre ; ele ·nortrado e opprimido pela interfcrcncia inclebita elos governos 
na ua economia c clirecyão; era inevitavel que clle chegasse á peno a 
situayão actual. 

Da liberclacles e franqueza inauclitHs concecliela: aos a lumno r'os 
nosso cur os superiores, tivemos já ensejo de affirmar em clocumeulo 
ol'ficial '·que só lil e lêm faltado a regali a ele prestarem exame por 
procurayão ". Dos factos ostensivos de i nd i cip l in a, ora praticados em 
lesacato ao mestres, ora patentes nas conh ecidas paredes para férias 
forvadas c outras graves irrcgulariclaclcs esco laee , a sél'ic é granrte 
c notaria . 

Das culpas elo ·magi leria, porém, não elit• mos nós: as peya ele 
accnsayão ahi estão, copiosas c abundantes, em off icios, in for mayõrs, 
relato rio e merhorias h i to rica., do punho responsabilidade elos 
seu · pl'oprios representantes. Da leitura ele tac documentos rcsaila 
ao mesmo pas o a convicyão ele que é preciso conler os poclet·e publ i
cos dentro da sua acyão superior, dr ixanelo ás corporações· docentes o 
dirPilo d viria propria e autonoma, afim ele que o proprio Governo 
e o paiz lhes possam tomar co ntas das sua grande rc ponsabi li clades. 
no momento pre cntr não se rege o nsino superior por lei nen huma; · 
ourm o clii·igc c governa ou é o Governo, ou são os cstudantrs. Esta 
6 a verdade, e dell a cl orre a ncce siclacle imperiosa cl corrigil-o 
rad icalmente . . Para o outro, o sccunclario, não lla emenda nem corrc
cç·ão pos iYe l : clle não ex iste, de apparcccu. E' foryoso fazel-o ele 
no ,·o , rcconslmi l-o. E como é sempre uLi l olh ar para o pa saci o, as::;i m 
pa1·a consolo do p 1'P cnle, quanto para peovar que o mal é antigo, c 
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ele longe vem carecendo de rcmcclio, abeamos uma pag ina da "In ·L. P. 
no Brasil ", livro de talento e bôa vontade, publicado em 1867 pe lo 
Conselheieo Dr. Liberato Barroso, que foi Ministro c professor. 

"A desorganização do ensino official, diz clle, une-se, para apres-
ar a ruina ela instrucção secundaria, o mais vcegonhoso pateonaLo 

nos exames, que entre nós se chamam ele preparatorios. E' incríve l 
o que se passa nos Colleaios elas A1·tes, anncxos ás facu ldades de di
rei to . 1\IJ.ui Los candidatos á matricula nas aulas superiores da facu ld ade 
têm feito exames e sido approvados em preparatorios que nunca c tu
duram, e outros se preparam apenas com antccedcncia ele oito e quim;e 
dias." 

Era o primeiro g'l'ito ele alarma contra o inimigo, que ele facto 
nasceu e medrou naquelle cursos anncxos ás faculdades jurídicas. 
Alli estava então localizado o vicio org·anico do nossos estudos de 
humanidades. Dalli invadiu ell e c ala trou todo o paiz, até produzir 
essas calamitosas peregrinações do estudantes a vario. Estado elo 
norte ela H.epublica. 

Confirmam c illustram aquclle velho depoimento innum cravL'i 
testemunhos ele acLualidacle, fomeciclos pelos mais notaveis mcmbt·os 
elo nosso magisterio pu bli co c particular. 

"Causa lastima, diz um provecto c clistincLo mestee ela Faculdade 
ela Bahia; causa lasLima vêr moços matriculados em um curso supe
rior não sabeeem red igir duas linh as ele peova scripta, não traduzi
rem o franccz, aincla o mais facil elo. comp end ias, igllorarcm as quatro 
operações ele numceos inteiros, não conlÚJccrcm as figueas gcometricas 
ainda as mais simples, c f inalmente revelarem o clcsconh ecimcnlo 
quasi completo das noções as mais rucl im cntarcs das sc iencias pbysicas 
c naturae !" 

"Nem a lingua patria abcm os nossos alurnnos, accrcscenta outt·o 
de merito igual, c, acabado o curso, rntecgamos :i soc iedade uma legião 
ele dip lomados complclamcnte inaptos, que vae pornpeaudo por ahi 
a fóea as audacias da sua inconsc iencia, c a consc ienc ia elo sua igno 
rancia." 

Para que mais exemplos, si nestes está a triste vel'dacle inteira? 
E' cueioso comparae, talvez como ymptoma ethnograpb ico, o que 

da. situação analoga dos estudos secundarias em França affirrnan1 
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hom ens de Estado, professores, parlamentares e philosophos daquelle 
paiz. 

"A esLaLis l.i ca levan tada pelo Sr. Buisson, diz o Sr. Gu tavo Le 
B•m, demonstra ~JU C para cinco mil bachareis dip lomados annualmenLe, 
li1 cinco mil alumnos evincés, isto é, cinco mil rapazes qu e perderam 
iH Leiram cnte o seu tempo." 

"Os mestres elo nosso tempo, escreve o Sr. Hannotaux, não r eeor 
rc,n mais que aos exercicios da memoria. Dabi es ·os prog-rammas 
soJrecarregaclos, em que se inscrevem contantcmen te sc iencias novo s; 
r n 1 qu e a hygiene, o direito, a paleo ntologia, a archeo log"ia, a anthro 
po(·ogia tomam Jogar ao lado elas linguas mortas, das linguas vivas, 
ela,; maLh cmaticas, 'da hi stori a e ela geograph ia. Acreditou-se errada
me .. llc que deste modo attingiriamos ao seria e ao profundo; cahimos 
no superfi cial. Di zia- se que para o meniTllo en trar na viela, lh e era 
ne:cessario este COlljunto enorme ele conhecimentos. E lle reduziu- s·J a 
não saber mais nada." 

"\' i os cadernos e themas el e alguns adolescentes, tomados ao acaso; 
é lamenLavel, affirma o Sr. Julio Lemaitre." E o Sr. Lavisse : "Entre 
os e~; luclantes que conh eço na Sorbonna, raro é que um se encontre 
capaz cl lê r correntem ente o ing·lez ou o allemão ." E o Sr. Lavollée : 
'· aeiil os rapaze elo collegio tendo. mais ou meno absorvido sem 
proveiw um acervo ele materias indigestas. Em geral não abem escre
ver, nem até lêr o latim; a maior parte é incapaz el e escr ever uma 
pagina sem erro de orthographia, e em francez correc to." E o 
Sr. RiLoL: "1 osso systema de educação é até certo ponto r esponsavel 
pelos males ela sociedade franceza ." E o sabia Dumas:. "O modo actual 
de enslfio em nosso paiz não pó de continuar; elle será para a França 
uma cau a ele clecaclencia." 

Aü,cla mais; é elo Sr. 1aneuvrié este juizo: "Examinao as provas 
elo bac:t.arelaclo, as is ti a alg·uns exames oraes, e vereis a que triste 
resu!Lado chegaram, quanto á maioria dos candidatos, os esforços de 
mestr es conscienciosos e distincto , repelidos durante seis a oito annos 
consecutivos". E e t'outra sentença ele condemnação formal sahiu da 
penna do Sr. Bérard, citado, como os precedentes, pelo Sr. Le Bon: 
"Presumo 'que as tres quartas partes elos bachareis não sabem ortho
graphia. Como examinador ela Escola Naval r econheci ·desde logo os 
procluctos do ensino secundaria, ao qual, não sei por que, aliás, se 
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obstinam em dar este nome. Elle não é secundaria, nem primaria, nem 
superior; é tudo e não é nada. E' um fossil ]Ue já não pertence a 
este mundo, data do antigo regimen, e deixou de exis tir ba mais ele 
trinta annos." 

l'vias, deixando o extranbos, e cuidando de nós, inquiramos por 
que se malbaratou tão profundamente no Brasil o ensino de huma
nidades. Causas complexas e conjuntas concorreram para isso, e não 
é li c i to recusar ao vicio latino, ou ele raça, a parte que lh e attribuem 
no descalabro ela instituição: o decantado laissez fa'il' e, laisez alle?' . 
é muito elos nosos habitas; está no plasma elo sangue brasi leiro. 
Pondo, porém, á margem as cogitações, como essa, ele ordem especula
tiva, a opinião publi ca envolve na responsabil idade do Jacto os di sc-í
pu los e os paes, os mestres e Governo, e por fim as equiparações ele 
co llegios particulares ao institutos officiacs. 

Fazem os alumnos e o paes neste peocesso o papel de Pi latos: 
manda a equiclaele absolvel-os, especialm ente aos primeiros. :E;llcs 
não legislam, ell es· não dirigem, ell es não dão normas á instru
cção. Si a procuram alinhavar, é porque o consentem mestres 
e governos, e si algum dia se insurg~m, acabam sempre sub 
missos ao que se Ih es impõe como direito e dever; e quanto ás equi
parações, entraram ellas tarde no libello : quando chegaram, o mal 
vicejava; fizeram -no apenas reflorir . E' quanto basta, aliás, para sua 
condemnação. 

Fi cam em causa mestres e governos. A estes é clifficil isentar ela 
culpa. Tudo proveiu da tolerancia e frouxidão ele uns e da influencia 
c acção transviada dos Óutros. Fizeram-no, .porém, ele caso pensado? 

Não; nem este é o Jogar e momento para recriminações inuteis 
e descabidas. Devemos antes ir buscar em plano superior c impessoal, 
a causa da clegTadação elos nossos estudos secundarias. 

Assim como em sciencia biologica a vida é a morte e a morte é 
a viela, assim medram e desfallec m, dominam e subservem, vigoram 
c extinguem-se, modificam-se e transformam-se, uns á custa elos 
outros, os phenomenos e factos ela evolução social. A nossa tradição 
escolar attesta que em tempos passados floresceu entre nós a instru
eção elo segundo gráo. Ensinava-se e aprendia-se, e por isso um certi
ficado de suffieienci a firmado por velhos professores, inportava uma 
approvação prévia perante as mesas de exames. Esses mestres eram 
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à e preferencia procurados; fizeram o renome dos collegios rlo Itú e elo 
Caraça, elo D. Pedro JT e elo Gymnasio .Bahiano. Especialmente pm 
Minas, na Bahia e no. Maranhão, estudavam-se as humanidades com 
serieclade e profundeza. Foi a idade de ouro · do ensino prep::tratorio 
no Bra il. 

As exigencias da nova sciencia educativa entraram por esse velh o 
regimen, transformando tudo, sem plano definido e ele modo cl ispeJ,' 
sivo. A mathematica fo i segmentada em tres partes; creou-se a neces
sidade ela economia politica e elo direito patrio; supprimiu-:se a philo
sophi a, e mantida a logica, dou-se dire ito ele cidade á sociologia; a 
pbysica, a chimica e a bistoria natural fecharam o cyclo do moderno 
currículo pre.paratorio. Era a sobrecarg·a no ensino. Mestres e disc í
pulos ficaram atordoados; mas era forçoso dar conta da tarefa : dyna
mizou,-se tudo, porque devia-se tudo abarcar em pouco tempo. As 
linguas e sciencias foram reduzidas a parcellas; granularam-se sem 
as virtudes da doutrina dosimetrica; e então, para por cobro á desor
de:m indigesta da instrucção preparatoria, surg·iram os programmas 
e com clles a funestíssima lista de pontos para o exame de cada dis 
ciplina. Desde logo não era mais mistér es tudar a materia no seu todo; 
bastava Ler de cór os pontos do programma official, que o Governo 
rla Unii'i.o exped ia para os Estados, ferindo precei to posit ivo da Con
stituição Federal e perturbando a marcha regular dos lyceus e gymna
sios estacluaes. Daqui proveiu e daqui data es ta cleploravel phase de 
verdadeiro encilhamento em nossa instrucção preparatoria; e não é 

preciso esforço para avaliar os effeitos da sua repercussão no ensino 
superior. Os bons e velhos mestres clesappareceram : passara o seu 
tempo. Todo mundo fez -se pedagogo e professor; mas, si de um lado 
tornou-se uma industria lucrativa a preparação falseada da juventude 
nos estudos de humanidades, a verdade é que o regimen dos program
mas e dos pontos foi quem abriu a fallencia dessa base do ensino 
publico, compromettendo de modo radical a orientação, a reg·ularidade, 
a efficacia e o proveito dos cursos academicos. 

Precisamos sabir disto, custe o que custar e nenhuma empreza 
é mais urgente e meritoria do que a obra ele reconstituição elos nossos 
processos e meios de instrucção. Os paizes de regimen absoluto podem 
viver na ignorancia: lucram com isto os príncipes, ou pensam lucrar. 
As democracias, não : ou se instruem e illustram, ou se abysmam na 
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vOl'ag·em da demagogia. A no sa situação intelleclual é da pcior e pecie: 
. vamos caminhando ás tontas entre o analphab eto c o meio sabia; r a 
meia sciencia nas classes dirigentes é mais prejudicial á Patria elo que 
a santa ignorancia do povo. A' nossa falsa sciencia, por isso mesmo 
soberba, audaz c vaiclo a, elevemos porventura" os erros e desvios, os 
desmandos e excessos, os v icias e desregramentos, que nos anelam clcs
a,lcntanclo na hora presente . . E' mais que opportuno estancar- lhes a 
fon te. Bem servi remos á H.cpublica instruindo, coreiginclo c melho

rando os homens. 
Deste supremo in tu i Lo c tá fel izmcnte clominaclo o honrado 

Sr. Ministro ela Ju Liça; c nesta convicção, traçando em seu recente 
relaLorio, em uma synthc e tão verdadeira quanto vigorosa, o estado 
elo nosso ensino g·eral, S. Ex. condensou nestas palavl'a fi na c· t0do 

o seu pensamento de homem de Estado e patriota: 
"Não nos illudamo . A situação actual do ensino secundaria e 

superior no Brasil é afflictiva; não pócle perdurar sem clamno para os 

destinos ela nossa Patria. " 

Assentada ass im a opportuniclade da reforma dos nossos est.uclos, 
impõe-se naturalmente á Commissão o dever de estudar e indicar os 
meios ele a realizar de maneira efficaz e proveitosa. E ll a reconhece e 
confessa francamente as clifficulclades ela tarefa, e por isso não presume 
dizer aqui a ultima palavra, nem julga soberana e indiscutível a prefe
rencia que parece merecer no caso o regimen universitario, proposto 
no projecto do illustre Deputado mineiro. 

A substituição ele regimens, ·ou sejam esco lares, ou sejam políticos, 
ou ele varia natureza, é sempre problema ele compli cada so lução, por 
entender com a susceptibi lidade de interesses e direitos, defeitos e 
virtudes, vicias organicos e qualidades funcoionaes inherentes á raça, 
ao meio, aos habitas e costumes, aos preconceitos e ás condições da 
sociedade e do tempo. 

Todo o mundo conhece a ardente campanha travada na Europa, 
nestes ultimas annos, entre os defensores do ensino classico ele um lado, 
c os propugnadores ·do ensino moderno, do outro. Contra o primeiro 
app li cou o Sr. Ernesto Lavisse, eminente proressor ela Sorbonna, um 
processo de execução summaria; decretou-lhe a morte sem phrases: 
uma especie de guilhotina secca. Isto affirma compatriDta seu , tam-
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bem i llustre, para o qual muitíssimo mais facil é !'nenosprezar aquelle 
ensino do que substi Lu i 1-o. E accrescenta, de referencia ao ensino 
modemo fadado a tão bellos destinos e condemnaclo a tão triste desas
tee: "Elle reuniu contra si a unanimidade elos suffragios, no gTancle 
inquerito parlamentar, feito ha quatro annos, sob a presiclencia cio 
Se. Hibot." 

Nem fi cou ahi a sua defesa do ensino classico: para ell e "a famosa 
up·erioriclacl e do anglo-saxões encontra na sua formação litteraria 

classica um auxilio de que elles não cog'itam privar-se. 'rodos quantos 
têm visitado as universidades dos Estados Unidos sabem qual a ex
tensão que tem alli tomp.clo nestes ultimas t empos o ensino elas lettras. 

1essa cultura classica, ele que elles procuram a:possar -se, despojando
nos cl ella, a dem-ocracia americana não vê apenas um ornato, mas urna 
força .". 

Apreciando os re ultaclos claquelle celebre inqu erüo parlamentar, 
um conhecido ociologista feancez já cil:.aclo, esceeve o segu inte : 
"Depois elo exame cios seis geosso vo lumes elo inquerito, fica o leitor 
bem instmido, não elas reformas que realizar, mas pelo menos do 
es tado mental elos que as propuzer·am. 

Elles pertencem todos ao escol intellec tual, geralmente designado 
pela expr essão de classes dirigentes. Lêm-se a cada pagina do inque
t' iLo as quaficlade. e os cl efeilos ela nossa raça; mas ao psychologo mais 
Hlbtil ser iam necessari.os longos annos de observação para descobrir 
0 que esse, s_eis volumes lhe poderão ensi nar. " 

Esta lição é exemplar: as reformas cio ensino el evem sem duvida 
ser propugnadas com o rigor ela expel'iencia e ela razão, mas sem a 
presumpção immodesta elos espec íficos mecl icinaes. Não é ovtro o pro
posito ela Commissão nesse debate elo r egimen escolar ela sua escolh a 
e preferencia. 

Grandes fócos de es tudo e el e v-icia intellectual , no pensar ele Gui 
zot, florescem universid ades em to·cla a parte do mundo; por toda 
parte tomou o ·ensino superior a fóema universitaria, affiTma o 
Sr. L . Li are!; e accrescenta: "·existem uni.vees iclades nos ,Paizes de toda 
raça; entre os pequenos povos como nas grandes nações, no novo como 
no velho mundo. Para o pr-ogresso ela sciencia e ·para a cultura supe
rior elo espírito, é a Universidade o apparelho mais perfeito, p0rque, 
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êoi1'\0 a sciencia e como o espírito, ella é ao mesmo passo una e mu1-

tip la." 
Não cabe certamenLe este conceito do notavel reitor .da Universi

dad e de Pariz, nem á Un iversi Jade napoleonica, "fabl'ica de espieito 
publico paea uso elo imp erio, na qual não r eservou ell e lagar serio 
para a sciencia, qu e é um fóco de espírito de liberdade ", nem tão pouco 
.attinge as universidades meclievaes, cuja vida durante um secu lo pelo 
.menos, na Allemanha, reduziu- se a isto: " theo log·ia de querela, erud i;
ção peclantesca, formalismo em todas as causas, es ter ilidade em 
summa". Ninguem póde entretanto, despojar aquellas veneraveis insti
tuições da gloria ele haverem ligado ás g·erações novas impeeeciveis 
th esouros ele letteas e scicncia. Ju lgam talvez que vamos copiar os 
velh os typos ele Salamanca e Bolonha, aquell es que se areece iam elo 
r egimen universitario como obra de r eteogradação e ele concentração 
anti-clemocratica, ou então, no estremecer vibrati l ela fibra repu
blicana, arripiam-se ante a idéa elo modelo bonapartista, do qual disse 
o Sr. Alfredo Cro iset, do Instituto de França, e deão da Faculdade de 
~ettras el e Parir.: "O Imperio só podia conceber a educação sob a 
fórma el e um caporali smo religioso e po li ti co. O proprio Deus, no pen
samento ele Napoleão, était le p1'émier gendarme de l'emperew-·". 

Não; aquelle juizo el e homa ele Liard, que tambem é o nosso, 
refere- se á mod erna orientação elo regimen univeTs itaio, que todos 
admiramos, ou no so lido e invejado modelo g·ermanico, ou na grande 
obra da reconstrucção escolar franceza, ou no bello typo liberal belga, 
ou nas novas creações inglezas, ou nessa estupenda e si0 gular organi~ 
zação el e co ll egios e universidades dos Estados Unidos da America elo 

. Norte. ·· v ictorioso nesses paizes, floresce o regimen universitario na 
Austria e na Itali a, na Holl anda e na Suissa, na Suecia e na Dinamarca, 

'no Ôhile e na· Arg·entina. 
Delle diz o Sr. Char les Walcls-tein, professor em Cambridge : 

.:: Nunca houve tempo en1 que, como no momento actual, a questão 
: aa educação, especialmente ela mais alta educação universitari a, ha.ia 
preoccupado tão proeminentemente o espírito elas nações que faliam a 
lingua ingleza." 

E depois de citar como grandes promotor es deste ·movimento, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, o finado professor Si lgwick, ele Cam
briclge, e o Dr. Gilman, pr imeiro Presidente elo "Johns Hopkins Uni-
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versity", elle termina assim um substancioso es tudo sobre o ideal de 

uma Universidade: 
"Uma Universidade é para uma nação uma instituiçãG tangível e 

viva, pela qual se afere com mais segurança o seu nível intellectual, 
com os templos o são para ajuizar-se ele sua vid_a moral e religiosa, 
c as academias de arte, os museus e os tbeatros ela sua vida es tbetica." 

Da sua concepção e objectivo escreveu i·sto o celebre padre Didon, 
no seu livt·o Les Allemands, publicado em '1884, que tanto ab'eiu os 
olhos á França, tanto concorreu para fazel-a entrar resolu Lamente pela 
grande obra da reconstituição do seu ensino superior: "A's diversas 
sciencias devem juntar-se num só feixe as faculdades, as qua-es se 
concentrarão na Universidade, para formarem o grande org·ão da scicn..: 
cia collectiva e nacional. " 

E ainda recentemente, em 24 de Janeiro deste anuo, em reunião 
solemne ela assembléa geral dos professores ela Universidade de Pariz, 
o citado Sr. Liard, exclamava, apreciando a actual situação materia l 
e economica das universidades francezas : "Sabeis de que idéa nasce
ram as universidad es. A vida sc ientifica, eis em uma palavra o seu 
iim. Para realizai-o deu-se- lhes entre outros meios, a vida civil, isto 
é, o poder de possuir, de receber e dispôr. Conferiu-se-lhes assim a 
acçãõ pessoal, sem a qual -não ha verdadeira inclependencia para uma 
corporação votada á cultura e ao progresso da sciencia. Mas quantas 
causas teríamos ainda a faz er? Esperemos. Confiando no seu futuro e 
conscien tes da força la Universidade, nós nos ajudaremos mutuamente, 
g-erindo da melhor fórma aquillo de que já somos donos ." O Sr. Chau
nlé, Ministro ela Instrucção, que presidia á so lemni-dacle, terminou coin 
e tas palavras o seu breve discurso ele encerramento: "Esteja o paiz 
tranquillo: suas universidades trabalham com exito pelo desenvolvi_:_ 
mento continuo e sempre progressivo, pelo brilho cada vez mais vivo 
aa sciencia e elas lettras francezas., 

E' este o conceito e consenso geral. Não importa que o Sr. Le Bon 
faça empenho na justificação do grande Taine, para quem a Univer
sidade franceza era uma verdadeira calamidade, que conduziria lenta-

-mente a França á decadencia; elle' mesmo fecha o seu livro da Psycho
logie de l'éducation, obra de systema e de patriotismo pessimista, 
nestes termos .significativos: "Julgo 'a instrucção e a educação os 
"\]nicos agentes ·efficazes para a restauração -e alevantamento de um 
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·paiz. As universidades crearam a potencia scien Li fi ca e industrial ela 
All emanha, e prepararam a sua grandeza. Façamos votos para que ~s 
nossa caiha o desempenho le ig·ual missão." 

Como se p-ensa no Brasil sobre es ta questão elo ensino univer si
Lario? Ou çamos ele prefe e~ncia , pois o merecem, as nossas allas corpo
·i·ações docentes, ou seus representantes. 

Datam de longos annos os r eclamos el e algumas congregaçõe~ e 
icnt;es nesse sentido; e já em 18611 o velho rep ubli cano c clistincto pro
fessor Virgílio Damasi o, de volta de uma commi ssão scientific!l á 

_·Europa, escrevia no seu excell nle relatorio: 

"A org·anização universi taria é incontes tavelmente vantaj osa. Não 
como em França, uma· Univet'siclacl e no Rio ele JaneiTO e as Lres facul
dade. ele Pernambuco, Bahia e S. Paulo, subordinada a ella, tr ibu
tarias humild es, e por favor Lo leeaclas da vaidosa suzerania; mas, 
comparando as cond ições elo nosso paiz, em população c renda, com 
·as ela Europa, ainda os mai s pobres, é innegavel que pocliamos lPr, 
não uma só, mas tres ou quatro universidades." 

E', porrm, mais recente, é elo anuo passado, o inqu erito aberto 
entre os nossos institutos de ensino superior , a proposi to ela consulta 
qu e lh es fez o illustre Ministro elo Interior sobre os projectos Azevedo 
.Soclré e Leoncio ele Carvalho. 

A Facu ldade ele Medicina elo Rio ele Janeiro opinou ass im no seu 
relatorio: "Applaucle, portanto, a Commissão, em principi o, o proj ecto 
.do Sr. Dr. Azevedo Soclré, mod elado no r egimen elas universidad es 
all emãs parecendo-lh e incliscutivel a opportunidade el e sua adopção 
immecl iata, tão convencida es tá ele qu e é inacliavel a reforma do ensino 
ent'l:e nós e ele que só vasacla naquelles moldes dará resu l taclos logi cos 
na regeneração da instrucção publica, secundaria e sup erior, em plena 
decadencia no Brasil"; e o digno director da mesma Faculdade, pas
sando ao Governo esse parecer, firmado pelos distinctos - lentes Joa
_quim Pizarro, Rocha Farfa, Paes . Leme, Miguel Couto e Na cimento 
Silva, aj untou :· "Applaudo vivamente a organização ela Universidade 
do Rio ele Janeiro ." · 

A Faculdade ele Direi to elo Recife, pelo orgão elo eminente 
Sr. Glovis Bevilaqua, ponderou: "Não somos daquelles que vêm ~1a 
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creação de uma Universidade brasil eir a a condição ner,essaria para 
que a instrucção superior se exalce e br ilhe no nosso paiz com o v'igor 
P a inten. idad e que reclamam os nossos impulsos de progl'esso c as 
nossas ambições de g·lol'ia. A acção mais poderosa que a Universidade 
póde exercer sobre a mocidade, e em geral sobre o meio social, 0 a 
ele dar á inslnwção publica em seu mai s elevado gráo a unidade ele 
que ell a necess ita, é el e manter uma larga base sobre a qual se desen
volvam as especializações, sem ro mp er os laços ele intercl ependeneia 
que exis tem entre os diversos ramos el os conh ecimentos humanos, qu e 
têm por obj ec to a natureza, o homem e as soc iellael es . !vias, para alcan
çarmos esse rlesideratum, el e quantos nucleos universitarios teriamos 
necess idad e? De quatro ou cinco, e concebidos el e modo a cr earem rela
ções es treitas entt'e as diversas faculdades: Diffi culclades ele toda a 
or dem embaraçariam a execução desse plano; mas, si conseguíssemos 
vencei-as, teriamos em compensação a ventura de colh er . o melhor 
Jructo que p ó el e produzir a organização un iversi Lar ia." 

Es te pare cr está sub cripta pelos disl incto len tes Co nstancio 
Pontual , Virgini o jV.[arqu es, Aclolpbo Cirne e Tito Rosas ; e es te u !li mo, 
num valioso es tudo, de que o incumbiu aquella congregação, sobre as 
faculelacl es el e direito da F r ança, da Allemanha c da Itali a, escreveu 
em tom decis ivo: "Sou francamente favoravel ao r egimen univer si
tar io. Além el e uma ·necessidade el e ordem puramente scientifi ca, as 
un iversidad es corresponclem a uma necessidad e ele ordem cl iclactica ; 
sem universidad es o ensino não pócle ser completo ; não pócl c haver a 
penetração elos ensinos." 

A Facu Idade ele Medicina el a Bahia conclemna os cl ous projectos, 
um por deficiente e incompl eto, outro por inconveniente e injus to, 
ambos por inopportunos; e t erm ina com es te juizo seu parecer , a si
gnaclo por lentes ele i.1otor ia comp etencia e illu stração, quaes os 

rs. Braz do Amaral, Pacifico P ereira e o mallograclo Ma theus elos 
antos : "P elo que, não convindo emendar os proj pcto , qu e não jn lga 

no caso de ser em acceitos e conver tidos em lei, é es ta congTegação de 
parecer qu e se ag·uar el e occasião ma is oppor tuna par a a elaboração el e 
um proj ec to que ati sfaça ás exigencias el o ensino c ás necess idades 
elo paiz. '; 

Releva ponderar qu e não é ·o r egimen universitario, mas o mono
pa li o un iversitario do primitivo projec to Azevedo Sodré o que aquel! q. 
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congregação rejeita. Da propria leitura do citado parecer deprehen
de-se o apreço em que ella tem as organizações universitarias da 
Allemanha e França, ela Italia e Suissa, ela Ing·laterra e Estados Unidos; 
e o digno director daquella faculdade, homem ele talento e grande com
petencia profissioal, escreve posteriormente o seg·uinte, em informação 
ao Governo: "O projecto Leoncio ele Carvalho pouco adeantaria; é o 
que temos, decorado com uma nova e brilhante fachada, a que i:Hl dará 
o nome de. Universidade. O outro, Azevedo Soclré e Gastão da Cunha, 
vasado em moldes profunda e sabiamente organizados, parece-nos 
talhado a resolver o problema e perfeitamente acceitavel o seu plano 
ele conjunto, no arcabouço e travejamento de sua construcção preciosa 
e solida, ca:paz de imprimir viela e feição novas á organização desfallc
cente elo ensino." 

"Não sou avesso ás universidades, nem podia ser", diz o illustraclo 
Dr. João J\Íionteiro, digno director da Faculdade ele Direito de S. Paulo.; 
e a respectiva congregação, representada pelos illustres Srs. Miranda 
Azevedo, relator, Veiga Filho e Machado de Oliveira, depois de declarar 
"que não julg·a opportuna a CI'eação de uma Universidade no momento 
actual, e pensa que para a CI'eação de uma Universidade não servem 
os projectos apresentados, sem grandes e valiosas alterações, quer na 
organização scientifica do programma dos estudos, quer na parte 
administrativa c no seu regimen economico", não se recusa a esta 
confissão exarada no mesmo parecer : "Em principio, julgamos que não 
haverá um brasil eiro el e mediana cultura intellectual que deixe ele 
app lauclir o fundar-se, crescer e fortificar uma grande Universidade, 
que seja o Capito lio da Sciencia Nacional. " 

Das congregações, foi a da Escola Polyteclmica des ta Capital quem 
-e pronunciou "completa c formalmente contraria á adopção do pro
jecto", entre outras razões "por não ser consenti:meo com a nossa orga
nização política". Não obstante, "admittinclo como vencedora a idéa 
da creação de uma Universidade na Capital da Republica", cheg::. a 
indicar os lineamentos de um plano universitario consoante á sua 
concepção, e o seu provecto director, Dr. Saldanha da Gama, comaça 
nestes termos o seu officio ele informação ao Governo : "Tomei parte 
aGtiva na discussão, quando no tempo do Imperio o Governo cogitou da 
(Teação de uma Universidade na cidade elo Rttr el e Jan eiro , Fui Llos 
mais fervorosos ad eptos desta icléa, etc. Au6'mcntar as despczas para 
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a realização de tão elevado intuito, é uma necessidade, e elas mais 
r.uspiciosas. Realizai-a, porém, com rcducção nas dcspeza , e ·por pia-. 
nos c economias, melhor é ficarmos como e tamos, melhorando apenas 
o estado actual do ensino, conforme as circumstancias financeiras ()os 
cofres publ icos." E ', pois, como se vê, o venerando mestre um conven
cido da excell encia elo ensino uni ver itario; e não o é me no o illus
(tado lente claquell a escola, Dr. Pau la Freitas, que na ultima i\1/emm:ia 

Historica lamenta, segundo affirma o Conselheiro Leoncio de Carvalho, 
"que a Universidade tantas vezes promettida não esteja ainda et·ead:t" . 

Depoz finalmente neste inquerito a congregação do Gymnasio 
Nacional. Estampou a imprensa o seu luminoso parecer, do qual foi 
relator o joven e talentoso professor Dr. Pinheiro Guimarães. E' uma 
eloqu ente apologia do ystema do ensino universitario, sob o ponto de 

vista didactico e social. 

Parece á Commissão que a autoridade e o valor dos depoimentos 
exposto bastam á justificação da esco lha desse regim n ele ens ino 
para a r eforma do estudos no Brasil. Fecharemos, porém, esta parte 
do presente trabalho, apoiando-nos por fim na opinião ele um grande 
morto, Manoel Yictorino Pereira. Elle o adaptou no largo plano de re
forma, que no seu Governo traçou para o Estado da Bahia, em cuja 
legislação escolar perdura até hoj e a cr·eação ele uma Univcrsirlacle 
bahiana . 

.\. idéa universitaria está incontestavelmente na corrente mental 
contemporanea. Alguem, não obstante, já a classificou de "formidave l 
e audacio o attentaclo ás aspirações nacionaes em materia ele ensino". 
Tambem o respeitavel Sr. Teixeira Mendes ainda hontem capitulava 
a vaccinação obrigatoria de "tão perversa quão it·racional monstruo~i
dade" . Não importa: a Commissão sente-se bem deixando-se levar 
naquella cort·cnte, em companhia tão selecta, quanto isenta de odios 
encanclecidos ou de amare encancleados. 

E a qu es tão da despeza? Acredita o illusll·ado Sr·. Azevedo Sodr·é 
"que a creação de uma Universidade no Rio ele Janeiro p:>derá >:er 
realizada sem augmento ele clespeza para os cofres publico ; e o nobre 
Sr. Gast'ao ela Cunha, no magnífico discurso com que apresentou á 
Camara o ·s u projecto, orça-lbe o cu to em 150 contos ,ele réi . Opf.i

mista , um e ou tro. A simples installação da Universidade fluminense, 
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pensamos nós, não absorverá somma inferior ao calculo elo Deputado 
mineiro, ·e daqui se póde presumir o que custarão as outras. E' muito? 
E' excessivo? Podem e querem a Nação e o Governo entrar por es te 
sacrifí cio? Podem e devem querer affrontal-o. E' a nossa convicçã.o, 
tanto mais quanto da contextura do proj ecto se vê que não caberão 
sómente á União os onus ela obra grandiosa ela nossa reconstitu ição 
mental, mas entrarão os Estados na sua partilha e r esponsabilidade. 
A lição ela hi stor ia contemporanea nos ensina que não se arruinaram 
e menos se arrependeram os povos que se arriscaram a iguaes, a 
muito superior es emprehenclimentos. A França não empobreceu na 
aclmiravel campanha iniciada · por Léon Bourgeois e já hoje terminada 
com applanso e proveito geral. Só na reconstrucção elos seus edifícios 
escolares ella clespencleu perto de cem milhões ele francos em menos 
de 20 annos ( 1876 a 1890 ) ; e o Sr. Liard observa a proposito: "E' forte 
a somma e não se accusa a Republica ele haver edificado de mais. 
Havia-se antes della construido tão pouco! Não seria, porém, impos
sível que mais tarde se convencessem de qu e ella muito bem edificou ". 
A Allemanha colhe os fructos extraor dinarios ela sua preciosa org·ani 
zação elo ensino. A It.alia a imita nes te momento, e a Ing laterra lhe 
acompanha os pas os ciosa de sua expansão economi ca e· industrial ; 
e quem conhece os gastos colossaes, as dotações sumptuosas que se 
fazem com o ensino nos Estados Unidos, não póde amedrontar-se· com 
a perspectiva ele augmentar um pouco a migalha orçamentaria ela 
instrucção publica no Brasil. 

Vem a ponto transcrever aqui uma sugges tiva pagina ele confron to. 
Nós a destacamos da excellente Jfemoria Historica, lida em '1902 pelo 
Dr. Alfredo Brito á Faculclacle de Medicina ela Bahia: 

"Tome-se por exemplo qualquer das faculdades allemãs, em Lei
pzig ou Berlim, em Gratz, Bonn ou Greifwalcl . e inquira- se elo cus lo 
ele seus institutos. Em Leipzig, o de anatomia pathologica importou 
em 150 mil. francos; o ele physiologia em 220 mil ; o de physica c o 
el e chimica em 380 mil cada um; o ele anatomia em 720 mil. Só es te 
ultimo, em Berlim, custou 489 mil marcos, c os ele physica e pbysio
logia, unidos; 1. 800.000 marcos. Em Gratz, o instituto ele chimica 
ficou em 220 mil florins. Em Bonn o inst ituto ele anatomia orçou 
em 45 0 mi l francos, e só a clíni ca de . partos em 750 mil. Finalmente, 
em Greifwald, o instituto ele anatomia despendeu '175 mil fran:cos, o 
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Lle anatomia pathologica 230 mil, o de chimica 260 mil e o hospital. 

academico 600 mil. 
"Compare- se o custo do mais barato desses institul@s com ,a im 

portancia total da reconstrucção de todo o edifício desta facu ldade, 
co m os seus 17 laboratorios, que t êm os mesmos f ins daquelles insti
tutos, museu , bibliotb eca, amphith eatros, etc., não excedendo ao triplo 
daquella somma, e faça-se um ligeiro juizo elo que pócle ser a nossÇJ. 
organização JJ)aterial. Um só dos institutos ele physica ou physiologia, 
ele Berlim, custou mais elo dobro que toda a Faculdade ela Bahia! 

"Reorganizada a Universidade ele Strasburgo, · depois ela conquista, 
conlinúa a Memm·ia, o Governo prussiano offereceu a seus antig·os 
professores 40 a 50.000 franco s de ordenado, para que se deixassem 
fi car, prefflr inclo muitos, por nunca assás louvado patriotismo, re li
rar:-se para Nancy. 

"Becklinguazen veiu el e \Vurtzburgo por 30. 000 francos, mas 
pouco depo is era convidado para Vienna, declarando ao Ministro ela 
Ins trucção que só ficaria em Strasburgo si lhe construíssem immeclia~ 
L::mente um laboratorio a seu contento. Foi o bastante para lhe 5er 
logo c.onceclido um cred ito de 300.000 feancos. 

Na Inglaterra ·a professorado superior é pago principescamente. 
Assim é que, em Edimburgo, . um professor el e cbimica recebe 90 mi l 
francos; o ele anatomia, 75 mil; o ele medicina, 65 mi l; o de hi storia 
natural e pathologia, 60 mil ; o el e botanica, 35 mi l ; quantia esta que 
Yence igualmente o professor ele anatomia ele Glasgow. Em Oxforcl o 
Cambriclg·e os professores universitarios dividem entre si, em cada 
anno, a importante som ma ele cinco milhões de feancos, isto é, perc.e ~ 
bem só el e vencimentos os professores de uma Universidade mai :;; elo 
qu e el espencl e o Brasil em todo o orçamento ela instrucção publica." 

E não admira is to, conclue o Dr. Alfredo Brito, "quando na Alle
manha, só as duas províncias conquistadas, a Alsacia e a Lorena, elous 
annos depois da annexação j á elesp endiam seis milhões com o serviço 
da intru cção, em um orçamento de 55 milhões, quando nós ainda hoje 
ge1stamos tres mil contos em um orçamento el e 300 mil, o que vem 
a dizer qu e lá se applica um el ecimo das rendas áquell e destino e aqu i 
apenas um centesimo! " 

N~o se alvorocem os que, indiffer entes, egoístas ou ignaros, não 
~ente.rn mexer- se a fibra á pilh a galvanica destas liberalidades . A Com-
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missão não sonha com ellas; convencida apenas ·da necessidade uegenlc 
da reforma do nosso ensino, entende que se não deve r ecuar dcante 
do sacrifício monelaeio que ella exige, e que não será avu ltado. Menos, 
muito menos nos custará ella do qu e a frota de uma duzia ele CO lll'a
çados que o nosso. patriotismo julga ncccssaria á guanla das nossas 
JosLas e á defesa e r espeito da integridade, da honra e do pres t igio 
·;acionaes. Menos, muitíssimo menos qu e as largas estradas abertas 

<.(lbre o escombros das velhas ruas co loniaes, para o desa.fogo, a saude 
e o embellezamento, de que andava Lão carecida esta feia metropole 
brasileira. 

Precisamos hab.ituar- nos á franqu eza ela verdade. E ' a coragem 
elo bem ou daqui llo que se nos afigura o bem. Os homens que o fazem 
<: ão bwemeritos, e por isso nos inspiram ind istincLamenLe a mesma 
admiração, ou se chamem Andrade Figueira e Carlos de Laet, ou Ruy 
Barbosa e Medeiros e Albuquerque, ou Barbosa Lima e Lauro Sodré. 
E ha outros no paiz. Que importa que os primeiros, tolhi dos pela 
ankylose elo passado, anathemaLisem o presente? E ll es econjuram a 
Republi ca, mas porfiam pela 1·epttblica, isto é, pela Patria, que não 
é ele ninguem e é ele todos, que é tanto nossa quanto cl cll es . Dos _segun- . 
elos, Ruy, que é uma cspcc ie de píncaro luminoso na zo na intellec tual 
des ta parte ela America, Ru y evang·eli za e eclifi ca a Nação na:s suas 
campanhas geniaes a pró elo direito e ela jus t iça, ou na dmlLr inação 
á mocidade dos grandes ideaes e sentimentos christãos; e o outro, 
Mecle it·os, é um campeão de todos o d ias, de armadura proteiforme, 
ferindo e cura~do, á direita e á e ·querela, acudindo de es tyl ete incis ivo 
e acerado aond e lh e par ce es tar o ereo ou a razão, a treva ou a lm. 
Os dous u!Litnos, Barbosa e Lauro, vede tas do ideal, semeadores de 
ventos, têm nas veias globulos ele sangu e de apo tolos e affron lam 
uonscientemente os riscos da sua temeridad e. Estes homens são indis
pensaveis aos embaLes da nossa evolu ção social. São servos de i mes
mos e da opinião. Não podem desgarrar. Devem ser muitos, uma legiã.o. 

Agita-se, por exemplo , no momento , a qu es tão da 1·e rorma elci
wra l. Mil cogitações, mi l systemas, mil a lvitres. Tudo compli cado, tudo 
baralh ado, tudo insoluvel. Pois queil·am e tudo se fará; queiram como 
(Juiz Saraiva, e Leremos a verdade eleitoral, tanto quanto pócl e haver; 

_porque não sabemo el e urna casta e virg inal em povo e tempo nenhum. 

Bradam corlLra a olygarchi as ei'J L<tclu ae. , c appcllam para a medi cina 
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revisionista. Pois queiram, como acaba de querer Quintino Bocayuva; 
dôm-nos dessas raras lições a Egas Moniz ou Regulo, e a fé republi
cana renascerá. Façamos, emfim, a revisão dos homens, que nesta 
cremos nós. A outra, póde ser que sim ; mas, muiLo provavelmente, 
põde ser que não. E não pareça á Camara sem proposito es ta di
gressão através das nossas causas · políticas; a reforma, a grande 
reforma da instrucção no Brasil é uma alta questão político-social. 
E ll a ha de assentar sobre a bas·e de Ul)"l largo esforço de vontade contra 
p t·axes, interesses e vicias enraizados; mais elo que dos recursos do 
erario publico, ella precisará de uma somma ines timavel de dispendio 
moral. Da seiva deste th esouro depende essencialmente a sua victoria 
ou o seu mallogro. 

Desçamos agora á analyse do projecto. 
Na Allemanha foi buscar as linhas fundamentaes o Sr. Azevedo 

Sodré, e o Sr. Gastão .ela Cunha as adaptou. Andaram acertadamente os 
nossos dons illustres compatriotas, segundo nos parece. Entre os mo
delos universitarios a escolh er, nenhum se avantaja ao allemão, na 
cultura das sciencias; e os proprios povos de origem anglo -sa~onia lá 
vão cQlh er ensinamento e exemplo. 

"A atmosphera intell ectual dentro elas . proprias universidades nos 
clous paizes" (Inglaterra e Estados Unidos ) , diz um notavel professor 
inglez, "modificou-se e preparou-se para es te movimento da reforma, 
em consequencia das viagens e es tudos que um grande numero ele pro
ressor e3 fez no estrangeiro, especialmente na Allemanha." 

Não ignoramos que alguns dos nossos homens mais competen tes, 
e entre elles está o Sr. Leo ncio de Carvalho, -preferem implantar no 
Brasil o modelo americano; mas ali i não h a um modelo, cada co lleg io 
e universidade tem a sua fe ição propria, e todos esses institutos, ele 
cuja visita o ·Sr. Pedro Cubertin trouxe a suprema impressão domi
nante do esporte e da l'ibenlade, atordoam e estonteiam o espírito pela 
sumptuosidade das installações, pela extensão e VC!-rieclade elos pro
grammas, e por um oonjunto ele circumstancias e factos, de regras 
e de icléas, immutaveis, in transportaveis a outro qualquer paiz. Aquillo, 
como tantas outras instituições e costumes políti cos e sociaes, é exclu
sivamente americano. Ser ia muito clifficil acc limar entre nós aquelles 
populosos internatos, onde, -el e mistura com a instrucção secundada. 
çm Cornell, por ·exemplo, um corpo ele 94 professores ensina: a li tte-
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ratura, a philosophia, as scicncias, a agTicultura, a architectura, as 
scieucias iuclustriaes, a mecanica, a histeria, as sciencia poliLica.s, 
o direi to, a medicina, ele linguas vivas, a pedagog·.ia, as finanças, o cl e~c 

nho, além da conferencia sobre assumptos os mais variados por espe
cialistas em voga". O mesmo se poderá dizer da niversidadc ela 
Yirginia, c ele quasi todas, nas quacs, affirma aquelle escriptor, 
"joga- se o (oot-baU e o base-ball e faz-se gymnaslica, e rema-se e 

· náda-se e, principalmente, monta- e a cavallo". Por outro lado, 
ouviu o Sr. Cubertin ao professor Cohu, de Harvarcl, esta confi lcncia 
a respei Lo da ausencia de base nos estudos ameeicanos: "Sabe- se menos 
mal muita cousa; ha ardor no aprender, mas fa ltam humanidades para 
sustentar o ed ifício". E' a'Ii ás inncg·avel que nenhum outro povo poz 
ainda por obra, de modo mais completo c abso luto, a concepção posi 

tiva da modcma orientação universitaria: até a Universidad e operaria 
já lá existe le facto . E' colossal, mas é cedo de mais para as nossas 
modestas aspirações de joven povo latino. Convém Lermo tento em 
nossos surtos ele imitação. As nações novas encontram, é verdade, 
accumu lado o granel e cabedal de conqui stas soc iacs, que ás velha· 
custaram sccu los; e por isso abalam facilmente á posse desses the
souros, sem medir mui Las vez e a força c a extensão do braço. E; cerLo 
que, durante aquelles longos períodos ele accumulação desse paLri
monio, v iajava o progTcsso em navio ele véla e dil igencía ele posta, c 
hoje sulca os mares á pressão elo vapor, fende a atmosphera na onrla 
etherea de Marconi c est imula e tonifica e transforma rapidamente 
[:. alma los povos ao sopro desse proclig·ioso procluclo alado ela rvrari
noni. Mas rlesla vertigem resu!Lam quéclas c decepções, insucccssos c 
de.sastrcs ele toda a ordem. Quando a imitação se limita ao seryiço 
da mesa c ás moera , ou ao transporte ela matinée franccza paea a tarde 
l·rasileira, é tudo inoffensivo e innocuo; mas quando se transvia para 
L• terreno social, nada menos géra, no conceito ele Ruy Barbosa, elo que 
"essa importação facti cia r, inrli zivelm cn te lamenLavr,l das qurstõr.s ria 
miser ia, que aço itam no velho contin ente os paics exhau tos ou sobl'e
fJO voaclo "; isto é, inventa nacla menos que o pro lcLar iaclo, "em um 
f;a iz ele LeniLorio capaz ele a limentar a população ela China, e de natu
r eza bastante a fartar metade ela Europa". 

TnsLi.Luc o projccLo cinco univcrsiclacles com écle no Rio de 
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Jan eieo, S. Paulo, Bahia, Rec ife o B llo Horizonte, e lh es cJnfeee as 
r og·a li as el a personalidade jurídica o da autonomi a arJministeativa, 
diclaeti ca e cl isc iplinae. Seeviu de base á escolh a das sécl os a cxis tencia 
de fac ulclaclo fedeeaes, que cons Li Luit·ão o nucleo elas futuras univer
s idad es. O plano nos parece incompleto, cl escle qu o. não abre margem 
á cr oação oppoetuna el e mai s duas ins tituições iguaes, uma no Paeá, 
outea no Rio Grande elo Sul. 

Anelam sussurrando contra a icl éa elas cinco universidades ; grita
rão talvez conLea as seLo. A' vontade: não se nos {ll1tibiará com isso 
a coragem do bom. Ha 80 annos não eeam um cli slate duas universida
des no Brasil. Ha 20 ou 30 propunham-se quatro. Quatro têm a Bel
g ica e a Hollanda ; se Le Jlor escem na Sui ssa. Es tas causas ou se fazem 
a.ss im, ou se não elevem faz e·r . O Pará e a· Rio Geancle possuem já 
,ins titutos livres ele en ino superior, e todas as conveniencia da razão 
poli Li ca e g·eographica lh es dão direito á co- par t icipação futura nos 
benef icios des ta r eforma. 

A Univer iclaclc elo Rio el e J aneiro, es tatue o proj ec to no art. 3", 
abrang·erá cinco faculdad es, sob as seguintes denominações : Faculdade 
de L cttras, Faculdade de Sciencias, Faculdade de Medicina, Faculdade 
de Di rei to ·c E cola el e Engenharia. Qu er nos parecer que seria mais 
pr.ati co e viavel r eduzir a uma só as duas Faculdad es el e Lettras e 
Sciencias. 

E ' verdade que, segundo a concepção el o proj ec to, & a Faculdade . 
el e Lcttras des tinada propriamente ao ensino secundaria, el e que se 
apos a a Univers idade, ficando a outra para o es tudo especulativo 
elas sciencias e suas investi gações ; mas não sómente temos reserva , 
que acl eante exporemos, acerca ela fusão do ensino secundaria e supe
r ior nas mãos da Universidade, como receamos, porventura com fun
damento, dos des tinos de uma faculdade posta exclusivamente ao ser
viço el o aproveitamento das vocações scientifi cas, ou los estudos de 
sciencia pura . . 

Conta o Sr. Liard um espirituoso epi soçl io do inicio de sua car
reir a de professor, em Bordéos. Fazia ell e o eu curso ás 8 horas da 
noite. No inverno, ia tudo bem ; os ouvintes eram numerosos e pare
ciam attentos. Na primavera não diminuíram muito; mas com o estio 
desapareceram quasj todos. Eis a . razão : com o estio r eapparecera na 
rua a retreta militar, que passava pela faculdade ao começar da lição, 
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Apena oavam ao lo.nge clarins e tambores, ahia o audilorio em fila, 
acompanhava a musica, e não tornava. Ficavam ómenle alguns fieis . 
"Para esses, diz elle, mas ó para esses, fiz eu no anno seguinte o meu 
curso ás 8 horas, mas ás 8 horas da manhã". 

Outra consideração nos acóde no exame ela constituição ela Univer
sidade fluminense. Entendem alguns que se lhe devia incorporar a 
Academia de Commet·cio. Ha exemplos disto nos Estados Unidos, onde 
tambem e contam por centenas os business colleges; e um numero 
recente da Revista Inte1·nacim1J1l do Ensino nos dá noti cia do relatorio 
da Universidade Livre de Bruxellas, em que e lê uma nota relativa 
á Escola Superior de Commercio, annexa áquelle estabelecimento, 
cujos cursos deverão começar em Outubt•o de te anno. Segundo a orga
nização de"ssa escola, o ensino terá cunho nitidamente univee ilario. 
Muito bem, e muito bem; mas, francamente, preferi mos fundados á 
parte o curso de ordem propriamente technica e profissional, sem 
nos repugnar entretanto a idéa ela annexação, comtanlo que se lhes 
não perverta o fim pratico e uti lital'io com a fidalguia dos diplomas 
academicos, em tanta parte prejudiciaes, e tão alastrados por todo 
o Brasil. Já ell es invadiram alé as escolas mi litares, com prejuízo elas 
nobres graduações tradicionaes, e convém imped ir que, se~hores já de 
tanto domínios, queiram a borla e o capello apossar- e Lambem do 
café e do cambio. 

"As universidades de S. Pau lo, Recife, Bahia e Bello Horizonte, 
COf!tinúa o projecto no § 1• do artigo, "serão provisoriamente incom
pletas, constituídas pelos institutos de ensino superior que a União 
actualmenle mantém naquellas cidades. Poderão, todavia, desde já, 
incorporar-se a cada uma clella os instituto de ensino secundat·io 
_e superior mantidos pelos Estados de S. Paulo, Pernambuco, Bahia e 
rylinas, si os re pectivo gover:no accordarem em concorrer com as 
despezas necessarias á manutenção desses institutos". 

Sublinhamos de industria este dispositivo do proj ec to. Delle se 
deprehende evidentemente que a futuras universidades obedecerão 
em certa maneira a preceito fundamental , procurando :r:espeitae a 
regalia con titucional do E Lados em materia de ensi no ecundario 
e superior. Elias terão por assim dizer caracter federativo; não erão 
exclusivamente da União, mas pertencerão a esta e aos Estados; e 
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como uma e outros participarão assim da sua constituição e direcção, 
quanto dos beneficios moraes e intellec tuaes da larga reforma do 
ensino talhada sobre o seu p lano, é de esper ar que se desvaneçam as 
prevenções qu e porventura existem contra a sua creação, e possarn. 
ol las g·anh ar o apoio de homens elo alto valor político do ill uslre 
ex- Governador ela Bahia. 

O citado di spositivo precisa, entretanto, ele uma modificação, .e 
vem a ser que, em vez ele cornprehencl er ap enas os institutos "et'eaclos 
e mantidos pelos Es tados", el eve abranger Lambem os institutos por 
elles subvencionados. 

Ha, por exemplo, na Bahia, como em outras partes, es tabelec i
mentos livres que o merecem. São já institu tos semi-officiaes. 

Tem todo o nosso apoio a idéa da cr eação de cursos de agronomia, 
zoo technia e veterinaria, annexos á Escola el e Minas de Om·o Pl'eto, 
que o § z· do r eferid o art. 3" transfer e para a cidad e· de BeiJo Hori
zonte. A conveniencia e vantagem da fundação de institutos para o 
ensino agr ícola é já indiscutível; é causa que es tá na consciencia 
nacionaL Não se pócle outro tanto dizer do ens ino da medicina veter i
naria, tue ap enas exi ste entre nós sob fórma emp·irica e char latan. 
Necess itamos fundai-o e desejamos que o curso annexo á escola mi
neira sej a um incentivo para a ins tituição de outros em todo· o paiz. 

A Camara permiltirá qu e fundam entemos este voto, trasladando 
para aqui os seguintes trechos de um substancioso es iudo sobr•3 o 
assumpto, devido á alta co mpetencia do Sr. Dr. Silva Lima, da Bahia, 
a cuj o sabel' el eve a sciencia medica brasileira ines timaveis contri
buições : 

"Quasi todas as nações civilizadas, mesmo as de modestos r ecur
sos financeiros, no velho e novo continente, possuem escolas de medi-
cina veterinar ia ·bem apparelhadas para o ensino theor ico e prati co 
des ta uli lissima sciencia. Foi, por ém, na França, que se fundaram as 
pr ímeir as escolas veterinar ias r egular f?S, com professorado idoneo, 
laboratorios, enfermarias el e clini ca, e conferindo diplomas· aos alu
mnos, que por sua vez podem aspirar ao magisterio por meio de con
curso. 

"Nas escolas francezas o curso é de quatro annos e o alumno 
diplomado tem t.res car reiras a escolher : a clinica, a mil itar e a de 
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professor. O que seg·ue a militar, entra como official e goza da mesma 
consideração que os cirurgiões do exeecito. 

"Sendo o Brasil um paiz essencialmente agrícola, segundo a ma
xima consagTacla pelo tempo, e sendo a agTicultura dependente do 
auxilio dos animaes domesticos, como exp licar· a ausencia de · profis
sionaes habilitados para lhes conservar a saucl e, curar as molestias 
e conservar as raças? 

"Tão pouco não têm os corpos de cavallaria do exercito profisslo
naes habi litados, que esco lham e mantenham em estado de saude e 
de vigor, na paz ou na g·uerra, os animaes que a força armada emprega 
no serviço miliLar. 

"E' para extranhar que o Brasil se deixasse fi car em tão dep l o~ 
ravel atrazo nesle ramo ele in trucção profissional superior, sem pro 
porcionar aos agricultores e aos criadores as app licações ela sciencia 
moderna, dirigidos por homens competentes, para combater as nume
rosas molestias qu.e affectam os animaes destinados ao trabalh o, á 
alimentação ou ao gozo; extinguir epizootias mortíferas; fiscalizar a 
importação do gado estrangeit·o, inspeccionar os matadouró publicos, 
as cocheiras e estabulos, fazer estudos bacteriologicos para estabelecer 
ou confi rmar o diagnostico ela molestias contagiosas, que podem com
municar-se aos homens, como a tuberculose, a raiva canina, o mormo, 
o carbunculo, a pustula maligna; e das parasitarias - a trichinosc, 
as myases, etc .. 

"E', pois, ele alta conveniencia que os poderes publicos da actuali
dade concorram para o resurg·imento por que está passando a agri
cultura nos principaes Estados do Brasi l, e que, seguindo· o exemplo 
_dos paizes cultos ela Eu):'opa e da America, e redimindo a negligencia 
dos governos passados, institua escolas veterinarias onde se preparem 
profissionaes habilitados scientificamente para manter a saude, a 
força physica dos animaes de trabalho, esses co llaboradores e indis
pensaveis companheiros do agricultor nos seu labores campestres. 
e na industria pecuaria e pastoril. " 

Entre os arts. 4o a so do projecto estão porventura as questões em 
que mais accentuaclamente dissentimos delle, isto é, a outorga elo 
ensino secundario ás universidades, o ensino prepara.torio ou de hu 
manidades, conferencia dos gráos academicos, a verificação de habi-
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li tação elos profissionaes diplomados ou não, o exame el e estado e a 
situação destinada aos institutos el e instrucção secundaria e superior, 
es taduae , livres ou equiparados. 

A ques tão elo ensino secundaria não a resolve o projecto; entee
Lanto, segundo ficou dito em outro log·ar, es te é o ponto capital úa 
reforma dos nossos es tudos. Parece ao projecto qu e a simples passa
gem daquelle ensino á direcção elas univers idades basta á sua restau
ração; c dizemos simples passagem, porque de facto não se descobre 
alli outra causa. ão se lh e dá novo plano, não se lh e modifica o sys
tema e mecanismo; ellc fica no statu quo, isto é, desorganizado, so
pbismado, annullado, como está. 

Confirmando es te a serto, dispõe o § 1° do art. 29, que é o com
plemento elo art. 4o : "Os exames de humanidades serão feitos sob os 
Lypos de exames parcell ados ou de madureza, ficando ao cand idato ' o 
direito de escol h à." Isto importa evidentemente uma transacção ·com 
o presente, que ninguem defende, mas que se não tem Lido a co t·agem 
de couclemnar el e uma vez. Pois é preciso fazel-o . 

. Em casos como este não· se trans ige; corta-se cercc; elo . contm~ · io 

rebenta o ·broto com mais exuberancia e vrço. O reg·im en ele exam'cs 
parcellaclos não póclc decentemente continuar; desacred itou-se r ·or 
tal maneira c está compromettendo tão profundamente o futuro cfas 
nossas lettras, que a propria denominação deve desapparecer lo nosso 
vocabular io escolar. Transigir com elle é grande fraqu eza, s i mais 
não é. O que póclc salvar a nossa instrucção secundaria é clccidiúu
mente a ins tituição elo regimen gymnasial. 

E' pena que o proj ccto não o trouxesse para nós imitado da Alie
manha. Lá não precisaram as universidades tomar conta delle para 
que seja admiravelmente bem organizado e profícuo. Emquanto per
manecer no Brasi l, para os estudos de humanidades, o systema de 
es tudo por pontos e exames de azar, estará Ludo por fazer. E' urgent~; 
é indispensavel fundarmos sobre os destroços ·des ta grande bandalheira 

' ela nossa instrucção preparatoria, o r egimen dos estudos seriados, em 
curso gymnas.ial, assente sobre a base da r evi são das materias es tu
dadas. O alumno chegar á assim, natural e insensivelmente, ao espan

. taÜ1o do -exame de madureza, que, afinal de contas, é um exame inte
grai. Mude'm-lhe o nome, si quizerem condescender com o pesadello 

,. qúé 'opprime paes · e filhos, tios e sobrinhos; mas · institua-se o regi-
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men. Elle não nos dará sabias, certamente, mas dará aos rapazes, pelo 
meno , alg-uma instrucção; os es tudos e exames parcellaclos não lh as 
dão nenhuma. Ponh am-se as cartas sobre a mesa, e demonstre- se aos 
paes qu o, si J)1 anclarom ao g-ymnas io os fi lhos aos dez annos, es tarão 
oll es pron1p tos el e preparatori os aos 16. Cada um terá o seu bacharel 

aos 2'1 annos. Tsto quanto aos que houverem el e cõmeçar; e quanto 
áquell es quo já deglutiram alg-umas parcellas el e linguas ou sc iencias, 
ahi es tá o r emeclio, indicado pela competencia el o Sr. J. Kopke, ha se le 
long·os annos, desde quando anelam os ·adiando -o acabamento des te ex
tranh o convento elos Jeronymos : '·Bas tava que, diz ell e, a lLenclendo ao 
escopo elo exame elo madureza, excluí ssem elas provas, qu e o seu pro
cesso ex ig·e, as materias em que os :lancliclatos já houvessem obtido 

appl~Ovação . Sobre as que lh es r es tassem versaria para esses candi
datos o exam e; e então, de duas uma - ou oll es sobre as materias 
r es tantes oxhibil'iam habilitação acce itavel, que a· projec to presume, 
demonstrada nos exames parcellacl os, ou nenhuma habilitação r eve
lariam. No prim eiro caso, a approvação teria sati sfeito os seus desejos 
de· matricula; no seg-und o, quer em exame de madureza, quer em exam e 
par:c:ellaclo, a r eprovação seria no dever dos juizes e em ·beneficio do 
ensino superior. " 

Sim, ahi es tão os meios, intuitivos e radicaes. A entrega pur:t e 
simpl es do ensino secundaria ás universidades não remedeia nada, 
e, s_~gunclo nos parece, só se encontram exemplos di sto no E Lados 
Unidos ; por toda parte está acceita e prati cada a divi ssão classica e 
autonoma dos tres gráos do ensino. 

' 'frata-so, pois, el e um a or iginalid ade elo proj ec to, de cujas vanta-
gens o utilidade prec isamos ser convencidos. Si esta convicção, por ém, 
domina o esp ír ito do seu illusLre autor, então é o caso. de adaptar o 

-·::ilvitro il Ugger iclo pelo di rec tor ela Faculdad e de Med icina da Bahia, 
nas\ seguintes modifi cações do art. 5°: 

"Compele ainda ás universidades : organizar e manter annexo ás 
.faculd ades de lettras e sciencias (r eduzidas a uma em cada universi
dade) um cu rso gymnas ial compl eto, qu e servirá de padrão aos insti
tutos congeneres extrauniversi tarios, preparando solidam en.te os can
didatos para os cursos superiores das differ entes facu l ~ades . Os appro
vados no exame final, de madureza, nesse curso, obterão o diploma de 
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bacharel em sciencias c letteas, que lh es . conferirá o direito á matri
cu la em qualqu er da faculdades. 

"O diploma de doutor em sciencias e lettl'as fi caeá reset·vado para 
aquell es bachareis que pr seguieem e compl etamm o es tudo supe
riOl·es da mesma faculdade. h mquanto não houvct· candidatos a este 
ultimo curso, cujo progeamma et·á ele ele logo estabelecido, as facu l
clacles cl lettras c ciencias c limitarão provisoriamente áquelle ensino 
prope leu ti co ou preparatorio." 

E·is ahi o que no parece racional e pratico. Ficará o ensino secun
daria sob as vi stas e clirecção elas univers iclacles, ma pelo menos, com 
organização, systcma e viela propria. Como quer que seja, porém, do 
que urge liber tar-nos radicalmente, firmando regra e preceito, é 
desta inju tifi caveis prorogações cl prazo para entrarmo numa si
tuação cl efinicla, que ponha termo ás empreitadas el e exames, repe
tidas clua e Lee vcze em cada anno; é, em summa, ele te calamitoso 
regimen ela parcella para es tudo e elo ponto par a exame. Isto es tá nos 
e phacelanclo a base peeciosa em qu e eleve assentar o en ino superioe 
elo Beasil. 

São conncxa as Juestõ s elos gráos, da vel'ificação çle diploma~ 

es trangcieos ou nacionaes, el o exame de estado, e da dependencia em 
que el e te fi cam os institutos livres e equiparados, estaduaes ou parti
cu laee . 

Antes, porém, el e outra qualquet· cons id eração sobre es te ponlo 
completo, releva notat' que nos parece menos conveniente a intro
clucção da licença entre os nossos gráos academicos. Si já temos. os 
doutores e bachareis, qu e veem cá fazer os li cenciado ? Naturalmen.te 
soph ismar o f in e a eriedade daquellas graduaçõe . Neste paiz da 
faci li dades ou elas exagerações, adivinha- se sem esforço que o indi
viduo que apanhar uma licença em medicina, direito ou engen-haria 
erá ' tão d~utor como o outros, e com esse salvo- conducto, que Ih ~ 

custou metad e elo témpo e um terço de sciencia, sahir:áp· por ahi e~ 
fóra com pleno poder ele curar ou matar, ele advogar ou rabular, ele 
con truir ou derrocar pontes e estradas de ferro. 

EE!ta previsão não falhará. Achamos, por isso, escusado, além de 
p'~rigo o, mais este producto exo tico transplantado para as nossas aca
demias. Fiquemos com os doutores e bachareis, que já não é p~mc.o. 
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0 exame de estado, conform e o projecto, entende com os tres gl'a
ves problemas da libet·dacl e ele ensino, da liberdade profissional e ela 

'·êompetencia · legislativa elos Estados em ma teria ele instrucção secu n

. daria e superior. 
·Discutindo a questão ela liberdade de ensino, .no seu interessante 

· livro dó "Liberalismo ", conclue o Sr. Emi lio Faguet: "Em res'umo trés · 
' concêpções : ·o Estado ensinando só; o ensino· livre sem nenhum en3iilo 

elo Estado; o ens ino livre ao lado do ensino do Estado. A melhor da-s 
· t.res· é a ·uUima, e espero seja a concep·ção do futuro ." 

Essa é tambem a nossa : é a que o projecto mantém e· desenvolve . 

. 'Da liberdade de ensino, porém, traça Lastarria es ta f eição funclamen
, tal, · nas suas LiÇões de política posit·i.va: 

' 10 prin1eit·o direito· ela sciencia é a incl ependencia, e, neste sen
• -tid-o, eleve a lei pQrmittir a cada um e a to los a facu ldade de estudar 
'' e ·~clc ens in·ar, ·sem lh es pôl' nenhur\1a re ·tricção preventiva ou coú
' •ciüva, eleve tentar clirigil-os . Esta liberdade eleve exis tir tanto 
·· para quem ensina, quanto para quem apt'encle". E' uma con-

cepção radical, mitigada, entretanto, pelo celebeado publicista nes te 
outro trecho ela mesma obra: "Ainda quando, porém, o Estado 

·-·não lenha o direito ele ensinar, sua acção é até certo· ponto nccessaria, 
· e· pócle co-cxisti t' com ·a ' liberdad e ele ensino." 

·E mais adeante: "Não h a, com effeito, escriplor que haja tratado 
esta qu estão scientificamente, que não reconheça quanto seria injusto 
c pouco consen taneo com o interesse co ll ectivo entregar o ensino supe

. ·rior • ás forças dos part-iculares, em uma sociedade que, por. seu estado 
~ intellectual, por sua ·civ ilização, não esteja preparada para tirar van
. tagem da suppressão subita ela acção elo Estado." 

··Em vez · ele assentar sobre estes sãos · princípios de razão e de 
· direito social, tomou a liberdade ele ensino no Brasil varia Jórma e 
· acc·epção, a,l.é ao ponto ele a confundirem e baralharem com a liberdade 

ele não ap't·cn ler, de não ir ás aulas, mascarada com o rotulo de ensino 
.. l 'ivre. ~Resultado: o estudante, filbo da Bahia, por exemplo, era alumno 

ela Facu ldade tlo Recife; mandava matricular-se por pt·ocurador, e só 
lá apparecia em Ouluhro, para alinhavar os pontos elo programma. 

' fazÚ. 6 exame, em qu.e, como reg;a geral, era approva.do . Esta: espec ie 
· ele ' ensino ~ livre. é indígena, é or'igmariamenie brasileira: não sabemos 
· deHa e'rn Óutrà parte. . --1 
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O projecto, dizemos nós, mantém c desenvolve aquell es principias;. 
mas, estabelecendo o exame ele es tado, ora transige, offerecendo solu
ção conciliadora ao problema da liberdade profissional, ora os fer e, 
ciesconh.ecenclo a regalia constitucional que têm os Estados em materia 
de ensino secunclaritl e superior. A transacção es tá patente na _çlis..,., 
pensa -elos títulos ou diplomas para o exercício elas profissões liberaes. 
Antes não o fizesse; antes manli.vesse firme e decidida a doutrina, 
universalmente acceita, da exig·encia claquellas provas ele habilitação; 
antes se apoiasse na pratica ele todos os povos, na Cons~ituição Suissa, 
que a consagra, no prbprio Lastarria que não a condemna, e em 
nosso Estatuto Fundamental, interpretado nes te sentido pelo Poder 
Executivo, pelo Poder Leg· isiativo e pelo Poder Judiciario ela 
Rep ublica. Esta questão, assim como a outra da regalia .. esta-.. 
dual, foi. , victoriosamente eluciclada em discurso ele grande senso 
juriclico, proferido ha dous annos nesta Camara pelo ·nosso hon
rado collega Felix Gaspar . Sendo assim, nem o projecto .devia 
firmar o exame ele estado sobre aquella base condescendente, nem 
podia exigil - o dos diplomados por faculdades officiaes -nos Estados. 
Estes, segundo a Constituição Federal, têm com a União attribuição 
cumulativa para legislar sobre o ensino secundaria e superior. Podem, 
portanto; conferir ·gTáos e expeclü· diplomas livremente. O unico limite 
que lh es poderia ·pôr a União era denegar-lhes o valimento fóra elo 
Es tado, ou para o exerci cio ele cargos federaes. No tocante á instrú - . 
cção secundaria, tem sido completa a usurpação .do Governo Fe.cleral; 
elle não se tem contentado com a fiscalização elos respectivos insti
tutos, fi scalização cujo direi to se lhe não pó de denegar, desde .que ali i 
t\e habilitam alumnos para as faculdades federaes; elle os traz suj eitos 
aos seus progt·ammas tardios, e até ás minuclencias dos seu horarios. 

Convém, entretanto, reconhecer que o projecto salva habilmente 
e&La difficulclacle, constituindo as universidades com elcmf:lntos fe
cle:raes e es tacluaes, e por isso lh es altribuimos em outro logar o 
caracter federativo. Desde que os Estados concorrem á formação elas 
u niversidades, fi ca por ce~· to modo reso lvida a ques tão: elles se sub- · 
meUem á propria autoridade. 

Mas os insti tutos de propriedade e iniciativa particular? A estes 
r.ão .:1mpara nenhum preceito constitucional; a sua existencia só en
contra defesa e apoio no principio da liberdade ele ensino. Os ele instru- : 
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cção secund·aria, embora equiparados, pÚ clerão naturalmente a razão 
de ser, maximé aquell es que, nascidos do abuso e a elle affeitos, não 
puderem resistir ás contas que lhes vão tomar as universidad es. Não 
é um mal: ell es estão condenmados na op inião. Quanto, porém, aos 
el e ensino super ior, a isenção ele fiscalização com que os dota o pro
jeclo é uma nspecie de homenagem do pão de Loth á vi ctima . .Seria 
mais logico e liberal deixai-os viver ; alguns o mer ecem; mas com l!ma 
r es tricção ap enas : que sejam seriamente vigiados por prepostos un i
versitarios. Mais verdade, mais seriedade nos julgamentos, e elles se 
habili tariam a res tituir á sociéd&de, melhor preparada, a nossa juven
tude, · á qual não se poderia applicar o espirituoso remoque elo Sr. La
visse, fallanclo elos bachareis fran cezes: des jetmes gens chw'ma,nts, 
mais infú ·mes et vides: rapazes encantadores, mas enfermiços e ôcos. 

Do qu e temos dito ácerca ela clecaclencia ela instrucção secundaria 
entre nós, infere-se logicamente a contestação formal que· oppomos 
ao cli&positivo elo projecto que dá á Uuiversidacle elo Rio .Janeiro a 
I 
faculclacl e de "organi zar mesas de exames de -preparatorios nas ·Cap i-
4aes dos Estados, ern que não houver Universidade". Não, nunca. 
Heformar o ensino no Brasil e consentir na ·conlumacia deste peccado 
mortal, é não· r eformar nada. Bem es tamos vendo que, aclmittinclo a 
dualidade el e typos el e exames (el e madureza e parcellados ), seria o 
proj ecto fatalmente obrigado a manter os 'legunclos naquelles Estados, 
pois que sem · isso ficariam elles ele porta fechada ao preparo no.s es tu 
dos ele humanidades. Mas .o remeclio propost~ é droga notoriamente 
venenosa, c a solução do caso é esta : cr eem os E·staclos os seus gymna
sios modelados pelos gymnaios universitarios, e tenham as univer s.i
clacles os '{) lhos sobre ell es, nomeiem-lh e fiscaes, mas fiscaes ·que não 
façam elo cargo emprego publico . 

Ao lado des tas disposições, em que di scordamos elo proj ecto, outras 
h a, e são muitas, que merecem todo o nosso applauso; exemplo: a 
creação el e escolas profissionaes pelas univel:siclàcles, e a feição nova 
dada ao ensino livre em todas as faculdad es. A necessi dade de desen
volvimento do ensino profissional neste paiz não precisa el e clem.on
sl;raç:io. Estamos, porém, ·avezados a dar-lhe carac ter acaclemico, 
apezar el e não fa ltar nos respectivos r egulamentos a phrase sacramen-
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tal do "ensino eminentemente pratico". Isto andamos escrevendo a 
torto e a d ireito, ainda quanrlo se trata ele materia absolutamente 
theo l'ica. 

A corrente elas icl éas é pelo ensino pt·atico; a nossa habitual 
cxaggeração elas causas vae logo pondo abaixo toda a th eoria. Não; 
nis to é que elevemos imitar os am ericanos. E lles não proscrevem os 
ideaes ela sciencia . nem o cu!Livo sc ientif ico propriamente dito, onde 
clle eleve existir, mas sabem dar aos seus innumeraveis in sti tutos pro 
fiss ionaes o caract~r effectivamente praticá. Assim, não faz em acade
mias de commercio, mas fundam escolas de commercio, cursos com
merciae;:;, ou esse significativos b1tsiness coUeaes, ·que tanto diz~1m 

do nome quanto dos fins. São centros de aprendizagem, nos quaes se 
sen te, se vê, se faz o commercio ao vivo em todo o seu mecanismo 
profissional, e dos quaes nem saem caixei t'OS academicos, nem nego
ciantes de béca. 

Disto prec isamos para o commercio, para a agl'icu ltura, para as 
al'Les e para as industrias, sem nos deixarmos .dominar da orientação 
exclusivista, segundo a qual tudo no ensino deve ser technico, pratico, 
pt·ofiss ional. A reacção contra semelhante preoccupação começa . a 
arJparecer, e é em doc~m1ento ang·lo- saxonio que vamos buscai-a. 
Diz um notavel professor ingle.z: "A nec-ess idade de descentralização 
nesta esv hera ·ela vida nacional é considerada hoje s0berana, e recen
temente a mun ifi cenqia parti cular tem dado logar a poderem se fun
dar diversos collegios e univers idades nas províncias, especialmente 
nos grandes centros manufacture iros, o que ha de concorrer para 
iniciar uma nova éra de educação supel'ior no Imperio britannieo. 
Mas o perigo actual não provém tanto da confusão de uma univers i
dade com uma escola, quanto de sua contaminação pelo espírito 
technico. ( The No?·th - Ame?"ican Review, September, 1903) . 

E' uma bell a institu ição germanica a elos cursos livres, equipara
dos e funccionando em linha parall ela com os cursos officiaes. Pagos 
pelos alumnos, elles constitu em uma elas bases da prosp er idad e ma
terial e scientifica das universidades allemãs, assegurando o bem es tar 
dos professores, estabelecendo entre elles a concurrencia na luta pela 
sc iencia. E ' um vig·oroso incentivo e estimulo para os que têm merit o, 
e ao mesmo passo um conectivo e um castigo para os preguiç-osos e 
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incapazes. Não é de origem ethnica ou fundamental, não está no san
gue da raça; é das instituições que se podem tran plantar de paiz 
a paiz. As daquella outra natureza, não; no querer imitai-as perde-se 
tempo e esforço. · · · ,j · r ;:.(· ·1 

O Sr. Le Bori acha preciosa a instituição, c lhe tece os seguintes 
gabos: "Nossos visinhos descobriram o segredo de obrigar os profes
sores das faculdades a se interessarem pelos seus discipulos. A for
mula é muito simples: são os alumnos que pagam aos professores, 
e como para cada genero de es tudo h a mui tos professores livres, o 
alumno vae ao q~c melhor ensina. A concurrencia forl{a o mestre a 
occupar- se cuidadosamente dos seus cliscipulos. E lle sabe que sómcnte 
quando houver r euniclo um grande numero dellcs, c p1,Jblicaclo traba
lh os pe soaes, poderá ser chamado ao po to ele ti tu lar el e uma cadeira 
importante, cuja principal i·cncla em todo caso consistirá nas retri
buições pagas pelos alumnos." 

E accrcscenta, parecendo escrever para o Brasil : "O professo r 
das nossas faculdades é um funccionario de vencimentos fixo s, que 
não tem nenhum interesse de caplivar o espirito ele seus ouvintes." 
Entre nós ha felizmente excepções de honra. 

A este systema de ensino faz - se, entretanto, aqui a objecção de 
que o alumno não abandonará o máo cathedratico pelo optimo doceu.te 
livre, porque aquélle será o seu examinador. Não; segundo o mcca
nísmo do projecto, nem mestres nem discipuJ.os riodem saber de ante
mão qual a composição elos jurys de exame. Um embaraço mais serio 
lhe eJlXergamos, e o diremos aqui para esclarecimento da Camara. 
O ensino livre na Allemanha haure g-rande parte ela viela na fonte 
ele yontribuição elos cstuclante·s estrangeiros. a niversidacle ele Ber
lim, por exemplo, ha clous mil alumnos estrangeiros; nas outras uni
vers idades, em grandes ou pequenas cidad es, observa-se o mesmo faolo 
e não é só alli; na Sui ssa ell e se repete, e ainda agora lêmos que 
o anuo passado nas quatro univm:sidadcs belgas, numa população de 
5. 000 es tudantes, f iguravam mil es trangeiros. Nós não podemos contar 
com esse elemento; mas nem por isso devemos esmorecer na excel
len te tentativa. 

Dispõe o § 1 o elo art. 12 que o "reitor poderá ser um professor 
em actividade, um professor jubilado, ou pessoa extrq,nha ao en ino", · 
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A Com missão não dá o seu apoio á parte final deste dispositivo; · e do: 
mesmo modo pensa em relação ás novas denominações de :'profes.sor 
ordinario e extraordinario", 01·eadas no art. 10. Parece-nos mais acer -. 
tado e mais vernaculo manter as antigas denominações de "lentes 
catheclraticos e subs titutos". Aquell es vocabulos não nos trazem, em 
ljng·uagem corrente, a accepção com que figuram no org·anismo univer- . 
siLario ·allemão. 

Uma injustiça consagra o § zo do art. 112. Diz elle : "Os actuaes 
auxi-li ares do ensino que _ houvCl~em prestado provas de capacidade, 
em concurso, para os cargos que exercem, serão declarados docentes 
livres, com todas as r egalias que a estes ç,ompetem". Trata-se, ev iden
temente, de preparadores nomeados por concursos. Ora, desta classe 
sah iram muitos elos mais distinctos lentes actuaes ela Faculdade · ela 
Bahia; a·os preparadores nas mesmas· condições deve caber, na reforma, 
pelo menos, o accesso ao posto de lentes substitutos. 

De alguns pontos mais, como a jubi lação ele professores, e ele 
outros ele menor monta, pod er ia occupar-se a Commissão, si já não 
fôra mistér terminar. E lla o f-ará no debate do projecto, offerecenrlo 
lh e as emendas e modificações em que accorcla1:em os seus membros. 
E por emos remate a este fastid ioso trabalho, trazendo á Camara. breves 
considerações a proposi to elos · vencimentos marcados pela tab·elJa do 
projecto aos lentes e substitutos elas universidades. 

Quando o nosso honrado coll eg·a Augusto ele Freitas, tão provecto 
jurisconsulto, quanto parlamentar clistincto, sustentou nesta · Gamara 
a iclé? ele que os lentes dal? facu ldades jurídicas deviam ter remune
ração inferior aos elas facu ldades medicas, ouviram-se murmurios ele 
toda parte; entretanto, S. Ex. defendia uma causa justa, e devia ir 
mais longe, aff irmanclo que, até dentro das ultimas, um lente el e clínica 
medi ca ou cirurg·ica, obrigado á lição cliaria no hospital, além. elas tres 
semanaes na catheclra, não póde perceber honorarios iguaes aos elo 
lente, por exemplo, de páthologia geral. Isto é ele praxe em ou tros 
paizcs, e o Dr. Alfredo Brito, na Memo1·ia Hist01'ica citada, pondera 
a este proposito: "Si qu izerem attender á rigorosa equidacle na orga
nização ele nova tabella, desde que os vencimentos elos professores ele 
cursos theoricos fossem elevados a 9:000$, os que têm laboratorio a 
seu cargo deveriam perceber 10:800, e os de clinica 12:000$000." 

Mas não sabemos si a Camara propenderá para esta op-inião o que 
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sab13mos é q~1 e o projectv f ixa vencimento iguaes para Lodos os lentes, 
com v~ntag·em maior para os ela Uni~ersiclacle elo Rio (9 :000$ para 
estes, e 7:800$ para os outros ) . A Commissão proporá a igualdade 
para todos; e quanto aos substitutos, não é pos ive l que se mantenham 
com .o ming·uaclo vencimento ele 4. :800$000. Segundo pensamos, não 
eleve ser o seu papel reduzido "á ubslituição dos· lentes nos seus impe
dimentos temporarios", mas obrigados aos cursos comp lementares que 
lhes forem designados, e a auxiliar os trabalhos praticos e as demon
s.Lracções experim entaes na_s cadeiras que o exigirem. Nestas concl i ~õe 

lhes propol'emos o vencimento ele 6 :000$000. 
E aqui está o nosso parecer. Lançado sem preoccupação ele ne

nhuma especie, será ell e um trabalho sem valia, mas é obra 'ele con
scienc ia e de bôa vontade. N·acla presumimos clell e; a experiencia nos 
ens ina que em materia ele reformas, como esta, nada satisfaz a todos, 
porque cada qual tem o seu plano, ou, pelo menos, a sua idéa, que 
julga vencedora. O que nos está, porém, bem dentro ela alma de bra
si leit·os é que o nosso ensino carece ele lei, porque não tem nenhuma; 
es tá á Lôa, sem orientação e sem regra. Ninguem lh e é senhor, nem 
Rervo. E' um verdadeiro cão sem dono, si a Camara nos conscnt'3 a 
crueza da phrase. Nesta situação, traz- lh e o projecto Gastão da Cunha 
alento e vigor, viela e lei. A Commissão app laucle a sua in iciativa, e 
pede á Camara que o adapte, convencida ele que bem merecerão ela 
Pat1·ia o Parlamento e o Governo, si, como fizeram para a outra, lan 
çarem os fundam entos desta verdadeira avenida intell ectual, aberla 
de norte a su l do paiz, para reerguimenlo, florescencia e expansão 
da sciencia e das lettras brasi leiras. 

Sala das Commissões, 2 de Julho ele 1904.. - Saty1·o Dias, Pl'esi
denle e Relator. 

Addil'ivo ao voto em sepa·rado sob·re o p1·ojecto n. 157, de ·1 903, q1te 
instittw cinco universidades no B1·asil 

De accôrclo com o que deliberou a Com missão, em sessão de · 25 
el e Julh o ultimo, offereço á discussão as seguintes conclusões sobr e o 
ensino superior e secundario: 

1.." A Commissão adopta o regimen universiLario para o ens ino 
superior , em ittindo o voto ele que seja elle applicaclo desde já ás facul-
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dades federae , ás quaes serão conferida as regalias da personalidarJe 
jurídica e da autonomia admini Lrativa, didacLica e disciplinar. 

2 . • A Commi ão entende que, ainda quando a Camara resolva 
confiar o ensino secundaria á direcção universitaria, deve ell e ler 
organ i:.~ação independente, sob o regimeu de estudos seriado , em cursos 
gymnas iaes, ficando extincto o Lypo de exames parcellados, e em vigor 
o yslema de exames de madureza para admissão dos alumnos nos 
cursos superiores da Republica. 

Sala das Commi ões, 17 de Agosto de 1904. - Satyro Dias. ( · ) 





SENA DO FEDERA L 

SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO (1908) ··' 

O Congresso Nacional decreta: 

Aet. J . o Os corpos docentes elos in ti tu tos de insteucção superior, 
profissional e technica, até aqui sul:Jordinaclos ao Ministe~· io da: Jústiça 
e Negocias Inter iores, inclusive o Gymnasio Nacional, para os effeitos 
da peesenle lei, são todos emancipados da lutela governamental êla 
Un ião, afim de aclquieirem absoluta autonomia didactica e passarem 

. . . 
do regimen official a ser os nucleos de universidades investida cada 
[]ual ele personali-dad e ci-vil. 

§ -L. o Ficam creadas, como corporações de mão morta; cinco un-i
versidades sob as seguintes denominações : 

A- Do Rio de Janeiro; 
B- De S. Paulo; 
C- Da Bahia; 

( 
D -De Mmas Geraes ;· 
E -De Pernambuco. 

J • •• 

' . 
: : :-~ . ', •, : • . ' . • . . • ' I 

. : 

§ 2. o A Univers idade do Rio de Janero cemprehende os . institutos 
aqui menc ionano~: 

a) Facu ldade de Medicina; 
b) Escola P.olytechnica; . 
c) Gymnasio Nacional; 
d ) Instituto · Oswaldo Cruz. 
Por acto do Poder Execu tivo será incorporada -a ·esta Universidade 

alguma das faculdades I ivres, de sci enc-ias sociaes . e jurid.ic-as,. eocisten
tes, na Capital dá Republica,- na hypothes:e de ·se .·prestar ·a -eSsewasso, 

Pl-ojecto 



.1êó 

ou outra de origem popular que se forme com pessoal idoneo, a juizo 

do Governo, pai"a o mesmo fim, 
Extincto o Bymnasio Nacional, com seu privilegio official. o corpo 

docente se orgit'nizará,~ por acto do Podei· Executivo, em Faculdade de 
Letlras, e bem assim a respeito elo Instituto Oswaldo Cruz, cujos func 
cionahos grad~'itdos terão preferencia no corpo· docente da Escola de 
_Medicina Comparada, annexa ao estabelecimento da Saude /·.Publiea .. 

§ 3. o Quanto ás outras universidades, creaclas pela presente lei, 
fica• á· cl iscreção elos g·overnos estaduaes compôl- as, tomando por uu
cleos bs institutos nesta data emancipados ela tutela ela União, porven
tura, incorporando ' facu ldades ou escolas ele origem estadual ou muni
cipal, mas nesse acto desofficializaclas, ou outros estabelecimentos ele 
ens ino leigo, creaclos por assoc iações civis .sem caracter rel igioso., 

§ 4. o A's universidades é atlribuicla, como corporaçõ-es de mão 
morta, a personalidade jurídica, para receber doações e legados, e 
mais' m'oclos ., ele' adquirir 'beris .. de 'fortuna, mas sem à liberdade ele 
aH•énal-os sin'ão ' com annuencià elo Governo Federal · ou do Govi:mio 
·Es'ta'dúal, conformt:l a: jmisdi'Cção em que a Uriiversiclade :estiver · c6m-
p'reh'8ntJí:da. · · '· 
,,., .. ·Tain'beni ê da attribu.ição dá Universidade a gerencia do seu patl;i 
rrió'nio; í;'ob a vigilancia dó Governo Federal' 'ou elo Estad'ual; assiln 
como o lançamento ele taxas de matricu la e de exa:m•es -e mais ~molu:.. 
m'etitos por· dip lomás e certidõés ; tlevenclo ella· àrrecaclar toda:s as 
quantias afim de prover á economia ele cada uma elas facu ldades ou 
'escolas elo seu conjunto. 

Cada Universidade publicará os seus estatu tos na fa lira official, 
.depo is de ai:n;ovados pelo Governo Federa~! ou pelo Governo E-stadual, 
:como cumprir, afim de terem execução. 

§ 5. o As faculdades ou escolas do conjunto universitario terão 
c-ada· qual os seus estatutos, sem dependencia da · app~ovação ·de go 
verno, m~s com absoluta autonomia, em tudo quanto f~r concernente 
á instrucção que ministrar, e mais a respeito deis seguinté's assurriptos: 
provimentos das vagas occurrentes de lentes ou professores e ·auxi- . 
liares elo ensino, matricula inicial dos cursos, por ·exames ére admissão 
ou certifi cados pe hab ili tações, e assim ·t:amben1 em · maÚri-a ' ele' 'regi-
meTi --escolar como entender cotiveú!ente. - -

·§ - 6 . • A ·Universidade 'é ·administrada ·l?or um conselho, Gompbstó 



1Sl-~ 

dos directores das faculdades ou escolas, sob a presi'dencia do reitor 
que personifica a Universidade para todos os eff eilos de direito civil. 
Q r eitor ela Universidade elo Rio ele Janeiro é de confiança elo Governo 
Federal, emquanto não se mudar a Capital ela Republica, e os r eitoces 
elas outras universidades serão da confiança elos g·overnos estaclu aes, 
como couber a nomeação de cada um. 

§ 7. • A fac ul Jade ou escola do Qonjunto universilario é r eg ida 
pela congregação respectiva, a r espeito das materias exaradas no § 5• 
eles te artigo; c no tocante á econom ia interna é administrada pelo 
cl irector, eleito biennalmente pela congregação, dentre os lentes effe
ctivos. 

§ 8 . • Os diplomas ele capaciclacl e serão expedi elos pelo director 
ela facu ldade ou ela escola, em nome ela . respectiva congTeg·ação, com 
a rubrica elo reitor da Universiclaele; mas não conferem privilegias 
para o exercício de profissão moral, intell ec luaL ou industrial em pre
juízo dos dip lomados por outras facu ldades ou escolas de caracter 
leigo creaclas ou subsid ia das pelos Estados, embora não sejam do con
junto universilario. 

§ 9 . • Aos func.cionarios elo corpo docente e do corpo adminis
tra tivo ele cada um dos institutos que são subordinados ao Ministerio 
tia Justiça c NP.gocios Interiores e passam a ser emancipados, a União 
garan Lit·á as r egalias moraes' e materiaes, a que tiverem fe ito jús, 
& lhes continuará a paga~· os venc imentos que contarem na data ela 
presente lei ; ficando, porém, todos na obrígação ele pres tar serviços, 
cada funceionario no cargo da facu ldade ou escola para o qual tiver 
sido nomeado off icialmente. Uns e outros, entretanto, poderão ser • 
li cenciados ou postos em . disponibilidade: pela congregação - _os 
docentes; e p elo director - os funccionarios da administração. 

Al't. 2 . • E ' o Poder Executivo au torizado a fazer uma emissão 
ele apolices, juros 5 o/o , papel, bastante para patrimonio de cada i.tm 
elos referidos institutos ele ensino, emancipados da tutela da União; 
increvendo uma certa quantidade desses títulos da divida publica em 
nom e ele cada qual, como fonte çle renda proporcional ás suas des
pezas materiaes na actualidade. 

Paragrapho unico. A cada um desses ins titutos serão transferidos, 
por acto do Governo Federal, os edifí cios em que se acharem com 
todo o material de ins tallação, ou outro estabelecimento que melhor 

' ' 
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"lh e pareça; assim co1uu será assegurado ás faculdades e escolas, com 
quanto desofficiali zadas por esta lei, o seu exercício docente em hos
pital, laboratorio e óutt'OS Jogares de ensino que lhes eram franqu ea

- dos, ou venham a lh es ser attribuiclos pelo Governo F edera l no 
execu Lar esta lei. 

Al'L. 3. o Revogam-se as disposições. em contrario. 
Sala elas Sessões, 27 ele Dezembro ele 1908. - E1·ico Coelho. l' ) 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBH.O (19'17) 

A Cominissão ele ConsLitui ção e Diplomacia examinou o proj ec Lo 
que declara el e utilidad e publica a Universidade de rvranáos e sobte 
ell e passa a emiltir seu parecer. 

O proj ec to está pres tigiado pela assignatura de 11 Senadol'es e 
foi justificado ela tribuna pelo illusLre Sr. Lopes Gonçalves, que a 
proposito leu trechos da Mensagem do Governador do Estado apresen
tada á respec tiva Assembléa Legislativa no corrente anno. Fazem-se 
nessa Mensag·em referencias elogiosas á Universidade, ao seu clirecLor 
Dr. Astrolabio Passo, á r egularidad e elo ensino e á frequencia e apro
veitam ento elos alumnos, durante o anno passado, nos cursos ele direito, 
agronomia, pharmacia, odontologia, obstetrícia, sci encias e l ~ttras; 

etc. A matricula, no corrente anno, nos diversos cursos, subiu a 233 
' alu~nos, sem· incluir a Faculdade de Sciencias e Lettras, que se 

achava em reorganização, para ser adaptada ao programma do Collegio 
Pedro II, quando foi apresentada a Mensagem. O Estado e o município 
da Capital subvencionaram a Universidade, que foi fundada em 1909. 

Este rapido resumo elas demoradas referencias da Mensagem do 
Governador do Amazonas basta para demonstra1' a utilidade da insti

. tuiÇão de que trata o proj ecto. 
Já. tendo. o Senado approvado projectos declarando de utilidade 

publica a Aca:demja de Altos Estudos e outros institutos de caracter 
particular, não pócle negar seu voto ao que se refere á Universidade 
ele . Manáos, que Lão util tem sido ao ensino superior elo Estado elo 
Amazonas. 

(*) NãÓ tPv ~ aml~reento. 
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E' este o parecei' da Commi são. 
Discutindo este parecer o Sr. Alencar propoz que a Commis íto 

apresentasse emenda ao proje<;to declarando que eja Lambem consi
derada de uti lidade publica a niversidacle elo Pacaná, e o Sr. Mendes 
ele Almeida propôz que fica se o projecto assim redigido: 

Artigo un ico. São consideradas ele utilidade publica as universi
tlades de Manáos, do Paraná, de S. Paulo c os institutos congeneres, 
sem preJUIZO da legislação vigente sobre ensino secundaria superior; 
revogada as disposições em contrario. 

Sala elas Commissões, 21 ele Setembro de 1917. - F'. Mendes de 
Almeida, Presidente. - José Enzebio, kclator. - Alenca1' Gnünw·ães. 

Projecto do Senado n. 18, ele 19 17, a que se refere o parece?· supm 

O Congre o Nacional decreta: 

Art. 1.• E' considerada de utilidade publica a Universidade de 
Manáo . 

Art. 2. • Revogam-se as di posições em contrario. 
Sala das Sessões, 17 de Setembro de '19 17.- Lopes Gonçalves. -

Arthw: Le·m.os . - Eloy de Sottza. - Seabm. - Dantas Bm'l'eto. --; 
Costa Rod1'igues. - Ett(Jenio Jw·dim. - Wal(1·ecto Leal. - João Lyra. 
- Sow·es dos antas. - Pires Jr'erreú·a . 

~a sessão de 3 de Outubro {• encrn·ada, sem debate, a 1' discussão. 
Em 4 é approvado o projecto. 

, ESSXO DR 21 DE NO\'EMBRO 

A Comrnissão de I n ·Lnwção Publica, Lendo examinado o projeclo 
n. 18, ele 19 17, que declara ele utili clacle publ ica a Univers idade de 
Manáos, e achando- e ele perfeito accôrdo com a op inião emiLlida a 

Proj ecto 

Parecer 
da Commissão de 

lnstrucção 
Publ ica 
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1·r speito pela Commissão ele Constituição e Dip lomacia, é Lambem de 

pal'ecer qu e o all ucliclo pl'ojecto eja approvaclo. 
Sala das Commisões, 20 ele NoYembro de 1917 . - Jos é ,ll ur t inho, 

Presidente. - Seabm, Relator. 

Na sessão de 23 ele Novemb·1·o é encerrada, sem debate, a 2• dis

cussão . E' approvaclo, em 26 o projecto . Em 28 é encerrada a 3" dis

cussão e approvada a reclacção fina l e a 7 ele Dezembro é o pro,iecto 
remetliclo á Camara elos Deputados. 



., - .: 
,. . 

CAMARA. DOS DE.PUTADOS 
{' .. ; __ .. 

. . 
. SESSÃO .ÕE 20 DE DEZJ~MBRO (19 17) 

A Co mmissão el e ConsLi Luic;.ão e Justiça, Lenuo em vista o projecto 

do Senado que cons idera el e uLilir.lade pub lica a Universidade de 
.\lanáos, no E Lado ri o Amazonas, é el e parecer que seja o mesmo 
approvado. 

Sala das Commi ssões, l7 de Dezembl'o de 1917. - Cttnha Machado, 

Presidente. - Celso Bayma. - Maxirniano de Figttei1'eclo. - A1·nolp ho 

Azevedo. ·-- G1tme1·cinclo Ribas. - .liello F';·anco. - Pntdente d~ 

M01·aes, vencido . 

P;·ojecto n . 420, de 1917, a qtte se 1·e{e1·e o pa1'ece1' 

(Do Senado ) 

AeL ig·o uni co. E ' consid erada el e utilidade publica a Universidade 
de l\la náos; t'evogaclas as r.li spos içõe · em contrario. 

Senado F ederal, I I ele Dezembro ele 19 17. - Urbano Santos da 

Costa A;·aujo, Presidente. - José Ma1•ia Metello, 1 • Secr etario. - J ljSé 

Joaquim Pe1·eim Lo bo, 2" Secr etario . 

Na sessão de 21 dP Dezembr o, entra o pr ojecto em 2" discus!'líi.o. 
Voram l irl~s e approvaclas as segu intes em endas: 

N. 1 - Accr escente-se onde convier: 

Arl. E ' igu almen te considerada de utilidade publica a Univer-

sirlaele elo Paraná. 
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Sala das Sessões, 2·1 de Dczembt'O de 19 ·17. - João Pernetta. -
!\ /.berlo de A breu. - Lttiz Bm·tholom eu. 

N. 2 - Onde convi er : 
Ig·ual favor seja concnelido ao Instituto Commercia l Min eiro, com 

séde em Juiz de Fóra. 

Sala elas Sessões, 2 :1 de Dr zembro de 1917. - João Penido . 
N. 3 - E' igualm ente r econh ec ida como instituição de utilidad e 

publica a Escola Livre de Engenhat·ia, el o Recife. 

Sala elas Sessões, 2 1 el e D.ezembl'O de 19'17 . - Balthaza1' Pereim. 
- Costa Ribei·ro. ( · ) 

(*) P endem de parecer . 



SENADO FEDERAL 

SESS.:tO DE 28 DE NO\"EMBRO ( 1917 ) 

Foi presente á Commissão riP Constitui ção e Diplomacia o pro- Parecer 
da Commissão de 

jec to n. 30, do Sr. Alencar Guimarães e outros, r econhecendo e ll ecla- lnstrucção 

rando de ul.ilicl acle publica a Uni vers idade elo Paraná. Publica 

Consider ando materia iclentica, qual a elo projecto n. 18 do 

Sr. Lope Gonçalves e outros, relativa á Universidade de Manáos, e 

reconhecendo a sua cons titucionalidade, a Commissão já teve oppor

tunidade de pronunciar-se a respeito, propondo, até por emenda, que 

a Mesa do Senado não acceitou por contraria á disposição do art. 141 

do Regimento, que o favor concedido a esse instituto ele ensino supe

rior fosse extensivo aos seus congeneres no Paraná, S. Paulo e outros 

Estados da União. 

Assim. não sendo o proj ecto ora em es tudos mais que a reprodu

cção ele parte da alludicl a emenda, de sua iniciativa, é a Commissão de 

parecer que seja ell e approvado em 1' discussão e, postPriormente, sub

metticlo aos demai tramites regimentaes. 

Sala da Commissões, 27 de Novembro de ·1917. -F. Mendes de 
A_lmeida, Pre iclente. - José Et,zebio, Relator. 

Projecto do Senado n. 30, de 1917, a que se refere o parecer supra 

O Congresso 1acional decreta: 

Artigo unico. E' declarada el e utilidade publica a Un iversidade el o 

Paraná; revogadas as disposições em contrari o. 
Sala rias Sessões. 23 ele Novembro el e 19'l7. ~ Alencar Guimarães. 

- Lopes Gonçalves. - A. hulio do J)?·ost:t. - Çtcnh(). Pedrosa . - Scabrq,, 

Projecto 
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- José Euzebio. - Ribeiro Gonçalves. - Gonzaga Jayme. - Dantas 
Bm·reto. - Gttilhenne Campos. - Raynwnclo ele Jltli?·anda. - Xavie?· da 

Silva. 

I 
Na sesscio de l o ele Dezembro _é ené,b_ryaclã, :;se-111 clüb~·'L'c, -:.<1 1'-- cli.S-

cussão. Em 7 é approvaclo o projecto. 

SESSÃO DE 6 DE AGOSTO (1918) 

A Commi são de Justiç,a Leg·islação é de parecer que o Senado, 
á semelhanç,a elo que .fez em relação ás universidades do Amazona';. ·e 
de S. Pau1o, approve o projecto n. 30, ele ~1 917, que reconhece como 

·instituiç,ão ele utilidade p"t1b lica a Universiclacle elo Estado do ·Paraitá. 
Sala das Commissõe , 1 de Ag'osLo de 1918. - Epitacio P.essoa, 

. Presidente c ·Relator. - Aclolpho Gordo. :_____ Gene?·os·o· Ma?''tjues~ 

Na sessão de 10 de 'Agosto é. en-cf)rrada;. sem· .debate, ·a· 2' .diséussão. 
Em 12 é approvado o projecto. 

- N-a sessão de 13 ele Dezernb1·o é encerrada, sem debate, a 3• dis
cussão. Approvada a rcdacção a 19,_ é o projecLo remettidn á Camara 
,dos Deputados. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSi\.0 DE 23 DE AGOSTO (1918) 

Reconhece de 1~tilidade pub l ico a Universidade elo Paraná 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreLa: 
Artigo unico. E' r econhecida de uti lidade publica a Universidade 

do Paraná; revogada as clisposiçõe em contrario. 

Senado F ederal , 22 ele Agosto ele 1918. - U1·bano Santos da Costa 

Araujo, Presidente do Senado. - Manoel de Alencar Gt~imm·ães, 1 • Se

cretario . - José Joaquim Pe1·eim Lobo, 2" Secretario interino. 

SESSi\.0 DE 9 DE . SETEMBRO 

Sobre o. proj ecto do Senado, vindo á Camara, "qu e reconhece · insti- Pa recer 

Luição de uLiliclacle publica a niversiclacle elo Paraná", a Commissão da ~~;;;;:~~~ã; 
de Constituição e Justiça, não obstante se achar na Commissão ele Publica 

Finanças, ,já com parecer de La Commissão, em es tudo, um projeclo 

rlefininclo o qu e ~P el eve entender por "uti lidade publica", á vi ta ela 

liberali dade com qu e, a este respei to, se tem proced ido, tanto aqui como 

na outra Casa do Congresso Nacional, é ele parecer que o mesmo pro-

jecto seja adaptado. 

ala das Commi ssões, de Setembro de 1918. - Cunha Machado , 

Presidente. - Mo1'ei ra Bmndão, Relator. - Mello Franco. - Ve1·is

. simo de Mello . . - Ma.1·çal Escobar. - Tw·iano Carnpello. - Arlindo 

Leoni, 
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Na sessão de 13 de Setembl'o é encerrada a 2·· discu são, sem de
bate. São offerecidas emendas. E' appl'ovado o projecto salvo as 
emendas. 

Ernenclcts ao JJI'Ojec to n. · 2 l1 A., de l8 18 

(2• discussão) 

N. J - O Congresso Leg·islativo, considerando que o al'L. 23 da 
lei n. 3. lt54, de 6 de Janeiro de 1918, conferiu o direito de nomeação 
pat·a os carg·os do substitutos do ensino aos candidatos approvados 
e classificados em segundo Jogai' por maioria absoluta de votos, em 
concursos já realizados na fórma dos arts !13 e 47, do decreto n. 11.530, 

de 18 d e Março de 19 15, e que não lives em tido voto algum para inha

bi litação; 
Considerando que já se fizel'am nomeações em virtude desse dis-

positivo e, finalmente; 
Considerando que, ao fechar-se o ·exel'cicio de 19 18, l'icàriam em 

direi Lo á nomeação candidato approvados nas condições requeridas, 
pelo facto ele clesappareccr aquelle dispositivo com a lei orçamentâria, 
a que está incorporado, o que importaria visível de ig·ualclade ele tra

tamento: 
Fica extensivo aos canclÍclatos que já se achavam nas condições 

expressas no art. 23, ela lei n. 3. 45!1, ele 6 ele Janeiro clr 1918 e ainda 
não aproveitados, o mesmo direito á nomeação, pela fórrna all i insti
tu'icla. 

Sala das Sessões. - Costa Re(Jo. 

Justificação 

A doutrina do art. 23 do orçamento vigente veiu dar solução a 
uma disposição ela lei n. 11.530, ele 18 de Março de 1915, que tem 
regulado os concursos nos estabelecimentos de ensino secundaria e 
superior. Em virtude dessa lei a congregações votam não · sómenté 
sobre a appro'vaç&.o como sobre a classificação elos candidatos. Destes 
sómente o classificado em primeiro Jogar pócle ser o nomeado. 
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Tem-se discutido a inexístencia ela classificação, mas a prova de 
que esta obedece a uma disposição regulamentar é que nos concursos 

uilimamenl.e r'ealizaclos ella continúa a ser feita ela mesma fórma qu e 
nos primeiros effectuados sob o reg·i men daquella lei. 

A cloutr: ina elo art. 23 veiu dar um oh,iectivo ao tr·abalho de ctus
si(1:cuçcio, conferindo ao classificado em seg·undo Jogar o dire ito á 

nomeação, independentemente el e novo concurso. De ~·acto não é raro 

o caso de estabelecer- se. a duvida por oecasião dos julgamentos enl1 e 
dons candidatos que se equ ivalem, apurado o valor f inal das cl ifferen
tes provas. l\1as, querendo restringir o favor, a doutrina do artig·o 

mencionado exigiu maioria obsolv.ta de votos e que ncio honvesse nm 
só voto para inhabilitaçcio. Esta limitações approximam consid era

ve lmente o candidato approvado em segundo Jogar elo que o foi em 
primeiro. 

Por outro lado o facto ele Ler havido nomeações de ubsLituto, em 
virtude do disposit i o elo art. 23, requer que a sua dbuLrinà seja app lí

cavel aos raros outros que e_xisLem nas mesmas condições. Ha pouco, 

tendo ocro!Ticlo a vaga ela cadeira ele geogr'aphia do Internato elo Col
leg it> Prclro 11 , o subsf i luto foi JWornovido a cathedrati co e nomeado 

·ubstiLuLo o candidato que :fóra classifi cado em . egundo Jogar, ron1 
a limitações do art. 23 . Tendo a. umiclo o cargo ele ubstituto nelle 

se conservou apena 1.7 dias, porque, vagando a eaclPira elo internato, 

passou a catbedratico. Não é possivel qur o mesmo clisposi ti v o qu e 
deu a catheclra de professor ao candidato classificado em egunclo 
logar em geogeaphia não possa nomear um simp les substituto ciP. 

ou tra di ciplina pelo fa cto occasional el e occor.rer a vaga um dia ou 

mai depo is clr findar- se o exercício. 
1. 2 - At'Ligo unico. Em vez de "E' reconhecida ele utilidade 

publica, etc.", diga- e: "São reconhecidas de utilidade publica a Uni

versidade elo Paraná e a Faculdade de Direito de Pelotas " ; revogadas 

as disposi ões em contrario. 
Sala das Sessões, 13 ele Setembro ele 1918. - Bol'bosa Gonçalves. 

N::t sessão de 16 de Setemlwo é o projecto approvaclo em 3" clis~ 

cns.' ão com emendas. 
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SESSÃO DE 19 DE ' SETEMBRO 

Redaoção final das em endas da Camam ao pl'ojecto n . 2 11 A, de 1918, 
do Senaclo, 1·econhecendo de utilidade pt~blica a. Un·ive1·sidade do 

Paraná 

Ao artigo unico. 
FiBa extensl.vo aos candidatos que já se achavam nas condições 

expressas no ar L. 23 ela lei n. 3 .1!54, el e 6 de Janeiro de t 918, e ai nela 
não aproveitaelo13. o m"esmD direito á nomeação, pela fórma ali insti
tuída. 

Em vez ele "E' reconhecida de utilidade publica, etc.", diga-se : 
"São reconhecidas de utilidade publica a Universidade do Paraná c a 
Faculdade ele Direi to de Pelotas." 

Sala das Commissões, J9 de Setembro de 1918. - Monteim de 

Sou.za. - Vicente Pimgibe. - Pe.clro Co?Têa. 

E' approvada a redacção final. 
O proj ecto é devolvido ao Senado. (*) 

( •) Pende de parecer. t 
Vide ainda sobre regimen universitari.o volume zo da '~nstrncção Publica, in 

f ine. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS.~O DE 18 DE SETEMBRO ( 189!tl 

C1't!a o Ministerio da _ lnstnt cção P11bUca e B e/Las-A!'tes 

A Commissão de In trucção Publica v em propôr á Camal'a urna 
medida a qu e julga encontr a1· , ao menos ao pr imeiro aspec to, uma 
grand e maioria hostil. 

Todavia, a Commissão cumpt'e o seu dever em indagar do sue
cesso e insucc(,ls, o que pó de vi r a ler a sua iniciativa. Esse é de lodos 
o mais falliv el dos crilerio. Basta-lh e como desencargo de consciencia 
que tique archivado o · seu t_entamen para que, quando não agora, pelo 
menos el e futuro, possa faz ee-se-lil e jus ti ça. 

··i, porém, uma cou a ella lem o direito de pedir aos seus coll egas 
é que estud em com a maior appli cação este projec lo, de fórma a pode
r em dar um voto conscienc ioso e olidamente fundam entado. No par e
cer, que ora lh es é apre"enlaclo - bom ou máo - não ha 11ma linha 
siQu er da faranclulag·em t•h elori ca. Ha aeg·umentos, apresentados o 
mais singelam ente que e podia conseguir. E ' possivel que nenhum 
delles tenha valor; mais é l.JL'ec isamente is to qu r a Commissão c! r. eja 
cru r cada um do seu ca l legas es tude e e.xami ne. 

Tt·ata-se da creação de um . 'lini teei o da Ins tl'Ucção Publica r. 

Dellas-Artes, ao qual devem incumbir uni ca e exclusivamente O!'l 

a sumptos que entenr:l em ro m o seu fim e não, como ao antigo, ramos 
el e serviço publico de natureza inteiramente diversa. 

:Para anedar em começo uma das obj ecções, fi ca dito desde já 
qu e não se pretende instituir uma grande r epartição cheia de r mpre
gos, ninho buroceatico el e papelaria e afilhados. Bem pelo co.nlrario, 
a Commissi[o empenhou- e em e t' da mais r estricta parcimonia, apro-
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veitando O pessoal existente E l:lÓ E UNiCAMENTE GOlll O ORDENADO 

. DO M!NlS'l'RO ACCRESCEN DO A D.GSPEl(,A. 

De resto, era facilimo condescendet· em quaesquer reslricções no 
terreno das despczas materiaes, porquanto o intuito ela creação é tão 
nobre e Lão util, que todas essas condescenclencias não o podem ames

quinharr 
__,· .-.,_/' -~ 

O estaclo do ensino publico neste ·momento é o da maior anarch ia 
possível. :\ão que faltem bons profcs ores; não mesmo que deixe de 
haver ]Jt·ogTammas e re&ulan;.eul.os muito :·azoavei;. mas do que ha 
a mais completa ausencia é de \1~idad·e do ·ê,}.sirio; é'"~l e systematização 

ordenada c logica, de applicação do mrLhorlos verdadeiramente peda
gogicos. 

E é necessario para isto um ministro. Não um ministro que, exce
dido ·por tmballlbs Crc 'otüta na'L-ureza, preste ap'cnas' ' 1t · cousas ele 
itbLt'Ul)~·iio Ulila attcnção ·' ini:cn;i:riiWmte ··e .ine·rftca-z · deixe · correr á 
revelia o lJlle lt a de capital, para occupar-se apenas ·com .- bag;atell as 
de expediente, de que cg.ütlquer amanuense cla · sua seceeLaria entende 
mais do que elle: o cp]ü c faz· preciso é, ao contrario, nm'a··atten~ão 

persistente e vigilante, armaÍ:la de um forte poctel' execuli o, que ,;in
terfira rlirectamente, não só na sDpedicialidacle· ·elos progTamnias·, 
como mesmo na sua applicaç:ão pratica, nos methodo. ; na economia 
intfma do en i no. ·Carece-se · 'de uma autoridade · superi6r;· ·que possa 
vêr do · alto os interesses· geràes da instrucção: interesses ~actõrtàes 
e· mesmo alguns internacionaes, que sô p·octeri1 ser api·eciadó!i pdr :qü'erri 
saiba despir-sr dos l)l'C'COllCfli tns é in Ler esses mesquin hos de cada 
congregação. 
,_ ·· E' certo que êsta icléa ela ·intervenção do Govúno na economia 
intima elo 'cn ino encontra uma g-e'l'al repugnanci'a. E é forçoso convir 
que essa sepugnancja se Justi fica. 

Justtfica-se pelos precedentes, por que até aqui, todas as vezes 
que ·essa interv.enção se deu, foi deploravel. Ministros, como eram· os 
ela antiga pasta elo Imperio, por onde corriam os negoc i os da ins'tru
cção, assobel'bado de Lt•abarllo, escravizados ás exigencias poli tic~s, 
-quando vo ltavam, por acaso, vistas distrahidas p·ara esses· assumptos, 
era sempre para sàtisfazer· u m capr icho, · co ll ocar um afi lhado, perse-
?ui-r um desaffec to: · 

/ I . ... --, 
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Es as iutervençõc , tanto mais· i LTilanles quanlo mais cxlcmpo
ranea c inju LificaYci , deixaram rescnlimenlos amat·gos no profes
sora-do. Dahi a anlir ahia inslim:tiYa com que se aco lh e 4ualquer 
proposição tendendo a augmentar a pt·crogativas elo Governo em 
maleria de ensino. Pouco a pouco, pelo repetido prole Los do lentes, 
as altribuiçõcs qur rm Lodo os paize. cab m ao Ministt·o da Instru
cção Publica [oram pas ando ás corporações docentes. 

·em (JOgiLaL' já aqui do uso que c a coeporações tem feilo de 
tão largos e altos privilegies, cumpre fazer vêr como é erronea a intel
i i ge ne ia que se dá ao principio de autonomia do profe ·sorado, no qual 
se pretende enxergar novo motivo de repu! a ás i nl r t•vcnções do 

Go verno. 
A autonomia do profeso;OL' aher,ng·e a pena o direi lo de ensi na r 

livremente as sua opiniõe · scienlifica . O E lado não tem dogmas, 
quer em religião, quer em ciencia. Que em biologia, pot· exemplo, 
um professor seja polygen-isla ou monogenisla, acceite a selecção ua
Lural com o seu consectarios ou a immnl.abiliclarlr ela r:>penes 
- é o eu ui rei to. Nem se comprei! nde qu , tendo a mais 'ulg·ar 
probidade se ientifica, e leva se a diYulgar doutrina , que julga~ e 
falsas . Esta liberdade, que já existe no ensino primario e ecundario, 
ãe um pat·a outro em maior e cala, mai ainda se dá no en ino upe
rior, cuja na lu reza e methodos são mui to d iYersos. O alumno que fez 
os estudo preparatorio preparou-&e paea aprender poe conta pro
pria; deve Ler o raciocínio bastante desenvolvido para discernir o que 
lhe parece justo e o que lbe parece fal o. A paete do lenle é apenas 
a de um orientador. De in Lmcção pt·opriamente pouco lh e é pos ivel 
ministrar. Todos sabem que em muilos rur os superiores o profe%ot· 
escolhil cada anno uma prquena parle da di cip lina que lecciona e a 
expõe longamente. Fica aos alumno. n cuidado dr estu darem o ecsLo 
por rsforço proprio, _ervin.do-se apena. como exemplo ela liçõe. pro
fe sadas. 

Vê- e, pois, que a autonomia do lcnle pócle it· muito longe, nes a 
parte do nsino, quer na escolh a da materia a explanar, quer nos me
thodo de expo ição, lida com e piriLo já desenvolvidos, por sua ez 
rapaze de> ba LanLe liberdade e indepeclencia. 

Apezar disto, essa liberdade tem lim ites. O poder publico, que 
paga, tem o direito de interferir, em certos casos, no methodo e nas 
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touLrinas peofessaclas. Comprehen le alguem que o E laJo, com a sua 
t:oncepçfio actual, bu1·gueza e cap ita li sta, pcrmillis e, a um pt·ot'essoi' 
oficial de economia po lítica prégai' o socialismo ou principalmente o 

anarchismo? E no me.thoclo: é p r acaso admissivel que cn 1 uma elas 
no sas Jaculclades de medicina se consentisse a um pt•ofessor de ana

tomia, inimigo ela vivisecção, clemonstral-a unicamente em Lheoria? 
- Certo que não! A inter ferencia elo Govemo impun ha- . e pat·a fazer 

cessar esse abuso. 
Mas es tes exemp los, que no ensino superior são raro , no secun

clario são vulgares. E ' bom medir a importancia decisiva do curso 
preparaLorio, o cur o a qu e dantes se chamava ele lwrnanidades, como 
a exprirr;lir que era ell e que preparava !J omen::; com pl etos, promptos 

JJara esco lherem por s i na scienc ias, nas bellas-artes ou nos officios 

o seu caminho . 
Ah i os erros ele methoclo são fataes. 
I-Ia alguns - e elos ma i · co mesinllos -;- de qu e, sem exagget·o de 

expressão, se pócle dizer que são assassinos. Assass ino das mais be l! as 
e 1'ecundas intell igencias, mot•tas em f!Ól' pela estup idez de processos 

rotineiros e irracionaes. O homens elo nosso tempo aincla encontram 

aulas dr portugue~. ele latim, ele linguas vivas, de geogt·aphia c ele 
historia, anel e se ensina -Lu do de cót'. O ideal é sabr r a grammati ca, 
as regrinhas de synLaxe, a.- es taLi tica de população, o m1m I'll exac lo 

de ki lometi·os quadrado· de cada paiz, a data certa em que occorreu 
tal ou qual baLalba, La! ou qual nascimento ou morte el e rei - t.udo 

ele memorial l sto, que na Europa já passou ha muito , entre nós é 
ainda, apezar de tudo, u habitual. 

Pois não tem o Estado nos seus co tlegios, não o direito, ma· o 

dever de intervir immecliaLamente, pam eeprimir essa· faltas? para 
Pxigie que se ponha em pratica methodos racionaes de instrucção? 

Certo que sim. Trata-sr de um Pnsino ele j'1·equencia nhr ig·atoria, em 
que o alumno é forçado a scgui l' os mcthoclos do proressoi'. 1!;, s i es es 

methodos conduzem a uma cl fo1·mação intell eetual , que pócle er iere
mi.ssivel, é indispensavel reagir contra ell es. 

De de que o Go\'et·no ins titu e um ens ino, ell c faz-se fiador, 
perante aquelles que lhe confiam seus fi lhos, ela sua bondade; assume 

t:ara com elles os mesmos enc::trgos de um director zeloso cte co llegio 
particular. 
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Até hoje, pelo simples· sy Lema dos concut' os, o que se oiJLent 

são lJOmcns insLt'uidos nas dis~iplinas que vão eus inae. 

Nem emlJI'C, poi'Pili, Lendo cmboea a maior illustração, os que 

&~s im são providos nos log·arr-.· do magistc1·io, podem se dizer 1JI'Oj'cs

so l'es. lia a!g·un mesmo, que Lêm a mais decidida negação por c~sa 

l:aiTCira. Cumo, enLreLan Lo, uma vrz dada a nomeação, não lla a menor 

Ji ca lização elo en ino, a falta de uma auLOI'icladc que in Lrrvetlha nos 

mcL il odos cscolaee faz com quu um peof'essot· ruim nem se cot·;·ija, 

nem mini ·Lre a insLl'ucção precisa ao. alumnos. 

P a1·a citar um só exemplo, ues La Camaea, onde l1 a um gTandc nu

mrro de cx-alumnos elo Coll cgio ele Pedro lJ, basta lcmhral'-lhes 11111 

vc lll o lente · le feancez que -durante 30 annos peeLencleu ensinae a [nella 

I ingua, fazendo-os clccoear ele ponta a ponta uma grammaLica ele sna 

co mposição, inçacla el e eiTos. Na au la, a intcuogação Jazia-se, 11ilo 

pe la designação elos assumptos, ma prlo numel'O de orclem do. para

f;Tap hos! O icleal era poder rcsponclrr sem uma JJCs itação a pci'gunLas 

rlrsLa ordem: "Dig·a-me o parageapho 247?" E o alumno que clrsfiava 

r;alavra lJOr palav 1·a a mencionada I'Pgi·inha, tal qual como pstant 

esreipta, Linha a nota 01Jtimul E trinta greaçõcs de c Luclantcs pas

saeam por esLc supplicio. 

Para isto, não vale a pena que o E Lado c faça cclucaclor, tanl.o 

mais, quanto La! cau sa não é nrm insLrucção, nem muito menos edu 

ração. J~ ' um pl'ocesso mccan i co clr aleijai' i nlclligencias infantis. 

A auLonomia rio profc sor levada a este ponto," em uma aula de 

ferqncoc ia ohrigatoria, num insLi Lu Lo offir ia!, que drvc srr o modrlo 

proposto ao ensino livre, é um absurdo quo se condcmna a si mcsn1n. 

Si o poclce publico eleve se dcsinLrrcssar por semelhanLo J'ót·ma da 

maneira pela qual é ministeado o ensino, mais vale qu9 se limite -

quando muito - a subvencionar as escolas parLicularrs. 

E não se venha ohjecLar o vexamo dos profrssorcs njeitos i.! 

mlrrvenções rxLranhas . 

. Ninguem dirá, ele bôa fó, que se perzc mais no Bt·asil do que ''111 

:F!'ança a a lta rlign iclade elo mag isLorio . O s.on lw patriotico da 1'r1wnclu: 

rlcncansa Lodo sobre o rns ino publico. E para o ensino publico foi que 

ap11ell aram cslaclisLas como Juli o imon, Spul ler, Paul Bert e Juli r1 

Feny - o minislTos 1Jac/agogos, segundo Já os chamam - p:11'a 

canso! ir! ar a Lere e ira l1 0]1llhl i c a, fawndo-a rcs istit' aos embaLes do 
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ri-w naechi smo c do clericali smo reui1idos. Mes tres, a quem se co nfi a n, 

tarefas como es tas : co nso lidat· as in. I itui ções e preparar as vi c toeias 

fu Lu r as da Palria, estão i mplici Lamente i nves Liel os ele um sace rd o0 io. 

E ·'sacenlo io" escreve- se aqui, não 1·omo t e1' i110 bonito de dec lama

ção, mas como fun cção soc ia l muito effecLiva e mu ito elevada, ele que 

lodos t~m co nsciencia c vivrm d iaJ' iam enlc a prestar e0 11 Las á Nação. 
De 1·es lo ninguem ig·no1·a que a pedra de Loqu e [Jara di s Ling·uir 

os republicanos dos que não o são é lá a l r~ i milit:w e a le i rscolat. 

Essa é a p latafot'ma eleilo r·a l co nstante. E ainda nas ultimas eleições, 

de Outubro ele 1893, nenhum Deputado hoL!ve que se pudesse furtar 

a manifestar-se nas uas ci t'eulares sobre es. es dou.· pontos. Ma i· 

uma vez a obt'a ingente a que pt' incipa lm entc Paul Berl .Julio Fe tTy 

ligm·am os eus nomes LriumpiJOu rm Lod o pai z. 

P oi. bem, esses professores sobt'C cu ja palavra assenta a estab i

lid aele ela Republica e a mais al ta aspiração ele vindouras glorias, esses 

professores, cercados das mais elevadas llisl incções, não se enchem 

de tolos melinrlres pela inleevenção official. P elo con tt' uio cCl·Los do 

seu valor, são muitas vezes o primeiros a so li citai-a. ('I ) f!; essa 

inlr.rv enção, que se pratica diariamen te, procura apenas unifot'm izar 

~ ensino, procura apenas impeimi r a todo ell e o cunho, não só el e 

uma inslmcção, como pri ncipalm ente ele uma verdacleil'a c!l uca~;ão 

nacional. E é isto que faz a sua força, a sua inconteslavcl sup eJ·ior i

darle quer na Ft'ança, quet' no outros paizes onde se dá. 

Hoje, com o a lto influxo que as icléas exercem, r a in. tm cção, 

principalmente a super ior, que mai s decisiva influ encia rxc t·cc snhJ'll 

certas rvoluções . ociaes. E' na mociclacle cs ~ndiosa que r ll as rlcsabt·o

clla.m e começam o seu cami nho, em uma idad e em que as icl éas crys

lalizam-se fa cilmente em scnlim en lo . Que o d iga a un idarl c a ll em5., 

aspiração nascida e alim enta da nas academia da an Liga Con ferirJ'a

~'ão. (2) Qur o rl iga a uni rlarlr italiana pec.paefU-la tamhrm na morirlade 
academica, antes de ch egar, pela força ·de um grneral tl'iumphanlr, 

a con tiLuie-se em facto. Sem isso, qu r valeeiam os feitos de at'mas, 

sempre precarios, violencias que outras v iolências bastam para apa-· 

gar? E ' o qt1 e compre henrl e acLualmente a Au s LI' ia-Hungria, que 

(1) V. como ·3xemplo: Enquêtes et rlocnm.ents ,-elat;,fs à l'ense;'}nem.ent S1 t1J é 

r·i.en?·- LV- Doctorat en droit ·- Rafo rme ·- 1894 - pag. 49. · 
(2) V . Duthoit - L'ense ign~ment clu_ droit dans les université d' Alle

mngne - 18 ~3 - :->a.e-. 234. 
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retalh ada por um co n flicto terr ivcl de raças diversas, rstá appellando 

co m toua a encegia para a selecção Ol'ti/"iciul Lia cclucaçãoJ comu o 

pencesso unico que pócle fundil-as. 
Claro cs lá que es as intervenções não são as mesmas nos l.res 

gl'áos ele ensino . Minimas no super ior, rcsc.em de fr equencia nos 
uuLt·os clous. E comprcl1ende-sc qu e deve ser assim mesmo, pelos mo

t ivos j á expos tos. No primario c sccundario, o alumno está submeLLid11 
aos pL·ogTammas e methodos do peoJessoe, obrigado á frequencia e, 

ele mais a 'mais, não Lem ainda o sui' fi cLe nte desenvo lvimento inLrl
lrctnal para reag·ir contra enoneas impressões, que, por acaso lhe 
. cjam ministradas. 

O clesve lo elo Governo é inclispensavel. 
Na França, a vo lumosa co llecção rle circulares clu Ministerio ele 

Jnstrucção Publica é um repositorio ele pedagogia pratica, onde se 
ac l1am clebaLiclos quasi Lodos os pontos, qu er de a!La .instrucção, quer 

pL'i ncipalmente ele espíri to e mcthodos ele ensino. 
~ ão que os ministros desçam a uma inquis ição vcxatoria c r.xpe

çam t•egrinhas para cada cousa. Desde, porém, que uma duvida se 
procluz ou que uma di:ffi cu ll aclc a·pparece, em vez Llr SE\L' resolvida 

cmpirwa.mentc, pelas convenienc ias de um ou de outro, a auLOt·iclarle 

supeL'.lOL', que centraliza as Teclamações c C]uc, por isso mesmo, e.,;lá 

mais no caso ele vêe do a lto, ele um ponto el e vista supei'ior, onde sr 

encontra a me lhor solução, intervém. 
J•: ' bom dizer, porém, que a autonomia elo professorado, encam i

nhari<J. sempre para os grandes objectivos nacionaes, não clcsapparrre. 

O seu campo, bastante vasto, é o poder competente o primeiro a man-
1,!· 1-o com ze loso cuidado. Bastaria citar aqui trechos de eirculat·rs 

de Ju lio Ferry para vêr-se com quo intcllig·enc ia isso se faz. 

J•;, a par desse trabalho superior, que miseria o expediente elo 

Mini ste ri o ele Iil s lrucção Publica no Brasil! Gravemontr, o l\Jini stro 
passa os seus dias a cl ec irlir s i o professor X ou Y já romplrtou o 

tBTl1lJO para a vitali ciedade, ou si pó ele reL i raL'-Se clur::mtc as féeias . .. 

li:s tas soluções mesmo, qu são el e corriqueiro expediente, podiam i-.cr 

:eita. com faciliclaêle, o que es tá bem long·e clB suceecler . 
Duranle o tempo em que o Ministro se en trega a esse inglM.io 

srrviço, cada escola superior ou secundaria regr - sc a seu bel-praznr. 

Pa sam-se cousas ' incríveis em algumas clcll as, sem que os min isLl·os, 
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maLerialmenle incapazes rl e da1' v azão a Lan Lo Lrabalh o, po sam cogita i' 

el os meios de remed iar os i ncon vcnienLrs que apparecem. 

Exrmp los não Jallam . lfa um, cnLI"ctan Lo, qu r rxccdP Lodos. Que 

1·r,jubi lrm os qur drsejam a dP CP il l. l"al ização ahso luLa dn Pns i11o: 

r.•al'ecc qm· nfio sr p<Ír if~ lrva1· mais l nng-P a au tonom ia das ro ngTr

gaçõrs . .. 

O caso l1 esLe: a Escola PolyLee l111ica Jo i rc fOI'malla rm 22 clr 

Nnvrmbl'O dP 1890 pol" Benj amin CnnsLanl.. O l"r.gn l amrnLo allr1·ava 

comp lrLamcn l e, qure o pl ano ele estud os, qu er a pal"l r ad mi ni sl1'a l iva. 

Do plano ile esLnclos nada sr ri i l'}t aqui. Da otrLm tnu· l r r·onv(• Jn ,·rt·n J·

c:a,· apenas que augmc nl ava as vanLagrns mal l' l' iars do twnl"es. Ol'atio , 

pr inripaln 1rnlP 110 que di zia 1·cspril.o ás g' l'aLi fi r;açõrs . 

Ora, esLa pal'le não podia deixar de ageada1· : - e por i sLo foi 

l ogo posLa rm JWaLica. Mas o plano de rns ino não Lrvc a me ·ma ve n

tura : ~ c por ic; l o l ambem, srm a mcno1' autor ização rsr ,·i pLa, selll 

mna pü l'f.aria qual qnr 1·, CJ 1alqurr av i so, qu al qtl PI" milro aclo dn 

C:ovPt'nO, a tungJ•rgação rle l ihrl"ml sobr1·anamrnLe não u ptll· em exr 

r;ução ! Deliberou e cumpri u . N:lo deu a menor sati s fação ao Podr 1' 

Exl'euLivo; não l he rxp li cou de Jórma al o·u ma o que es Lava c o que 

não r.stava Jazrmdo. - E ass im está vivendo lw qtL((tro armas u rna 

PSC<Jla ofi ic ial, paga pelos cofre. elo Estado ! 

Jslo clá a mecl icl a ela profunda anarch i a do ensino publi co. Pouco 

importa saber si o p lano era deLrsLavcl. O que i mporl.a é a conf>La

fação ele que um insliLuLo rlr rnsino pub l ico pórl r a:sim manLrl "-!"( ' 

rluranLr l:111fn tr.mpo, rm for·mal rlesohrdi cncia :'t lei, accei Lanclo clr l la 

nniranwnlr. o qnc hrm lh e apraz, r Rem que o Pnrlr1· ·lt:xrru Livo sa i lJa 

011 possa l'eduzi l -a á obecl i cncia! 

E aprr.ar cir, que . r trata rlr uma r . cola qu e está a rl ou s minul tJS 

rle cl islancia rlo Minislerio rlo TnLrrior, r força convir .qnr o m ini slc·os 

não Lêm culpa. Si a sua attrnção se d i rio ir para ahi, falhará em nu li'O 

110nLo. O r.xprcl i entc, mesmo o mais tr ivial , P. enor me: Só al guem qu e 

tivesse a virLuclc qur a Tgrcja allrihu r a San l.o 1\ n Lon i n de sr.r 11no 

e ubiquo, capaz rle c Lar rm varias pontos ao mesmo l.r.mpo, conse

guirá fazrr obra uli l. Vrncer a rot ine il"a indolcnc ia ele Lres . rcrr La1'ias 

,: rl r. va1· ias congTegaçõr.s es ralf"al' ia o l rgAnrlar io Hm·cu l rs. D ali i, os 

lão pe,·doavc is clef'cuiclos fl o Porler Publi co, vicL ima ele nma cl rLes l aYc l 

m·gan i zação. 
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Só assim se exp lica Ulll verto numero tle factos, vomo por exemplO 

es te outro. O reg·ulamento que Benjamin Constant expediu para o 

<lymnas io Nacional r eduzia a au la ele l-listaria a um anno só. estas 

condições, deixou um só pt•ofessor, commum aos dous estabelecimen

l,os, i ntcrnaLo c externato. De reforma em reforma, chegou-se, porém, 

á actual, fei La não se sabe porque, onde se restabeleceu o curso de 

lli toria em Lres anno . Mas, como o Poder Executivo panicc ignorar · 

que continúa a haver um só professor, é a ell e ainda que incumbe 

fazer as Ll'es aulas elo externato, na rua Larga de 8. Joaquim, e as 

Lrcs au las elo internato, no Campo de S. Christovão - a cinco kilo

me tro~ de clistahcia! ao passo quo outras maLerias menos sobrecal'l'c

gada têm maior numero de lentes ao eu serviço. 

' i a administração assim revela o seu absoluto desinteresse pelas 

causas do ensino, as congTegações acertam o passo pot· essa fóm.a. 

J~ é deste modo que, pouco a pouco, tem clesapparecido i ntei ramenlc 

a acção co llectiva ele· as corporação docentes: dentro clclla ·, cada 

proJcs Ot' faz o que quer. As propostas do lente ela cadeira ão sempre 

accei ta , não porque ejam empre· as melhores, mas porque ninguem 

se sente apoiaclo para reag·ir contra certos abusos c demais n inguem 

está d i8posto a abril·· um prececlenLc com que ma i tanle pó de vi r á 

ser cerceada a sua propl'ia liberdade. 

O resullado é que aos poucos certas co ngrcgaçõt!S Lém legcnerado 

[t·ancamenLc em soc'ieclacles de ·occo1'1'us nwltws ... Os livros, que 

qualq uPr el os soei os faz, são logo adaptados . . . quando não tilcganJ 

t '. sl'l.' pt·opostos vara pt·rnl iu . .. Pot· o<.:eas ião das gratifiva~·ões acld iciu

naPs a sucir il a il c ael1a srmpt'l! o sociu nas melhores condições para 

:.' <'ccbe l-as. . . J!: tlli lu lll<J is vae assim ... 

Ot·a, si isto ueeotTc na l'iscalização directa elos ·crviços o!'ficiues, 

,·a lcu iP-sc u que va1• pela dos institutos livres,· fiscaliza~ãu que não 

(· feita por cn tprcgudos L' Pmunrl'ados, c im pot· ciclaclão , a que gra

< iosamentr c rlá essa incumhcncia. Como. pois, exigit' que ella se fa<;a 

rut n 1·igc t·, w.tamlu a ser tomada a sério, con ·ti tu iri a um trabalilo 

tnuiln unrrosn, muito pesado, muito cheio <Ir rrsponsal ilida<les? Pur 

. i~so clla ,; o quP r: uma simp lf's fot·malidacl<', rm que pal'a tnl'!lal-a 

ma i vã, tem- se i nteomrt tirlo a politicag·em local com a sol i citação 

de nomeações absolutamente incapaze . Ha officio dos fiscaes rle 

'~:xames de preparatorios no Estados que, sem o menor exag·gero, 
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11oderiam com vantagem ser corrigidos por um alumno de esco la pri

maria ... De um delles, um elos min is tt·os elo Interior recebeu li a tem

vos este lclegramma: "1 ão 11a aqui quem possa exam inat· physica c 

chimica. Quer V. Ex. que apezar disso e abra banca el e exames?" -
F: o Mini tro precisou decidir ste caso grave! Julg·ue, porém, a 

Camara: Si e tes são os fiscaes, o que serão os :fiscalizados? 

E' evidente que desta maneira não vale a pena haver instrucção 

official. .,.1 • 1 <~'~ ": 

A algun hygicnistas repug·na que a policia faça o exame regular 

elas prostitntas. E UJTta elas razões apresentadas, pudicícia á parte, é que 
não ha org·anização po sivcl capaz ele imped ir a cliffu ão da syphili s 

c das molestias venereas. Pois é aqui o caso. Si o Estado não póllc 
fiscalizar uti !mente c La prostituição do ensino, não a pó ele g·a1'anl it' 

limpa ele s,vphi li s, abandone a fiscalização: qu e cada um abra wa 

rotula e venda a instrucção que lhe aprouver. Não ha, ao menos, 
lesponsabi lir\acl c publica. 

Este é - apregôam alguns - o ideal dcmocratico: a ·ins lrncçãu 
liVI'P, inteiramen te a cargo dos particulares. 

E' um lado ela questão, que merece ser estudado, apezar ele que 

a maioria rios qui' fallam em tal ou o fazem pol' impl es imitação, 

acl'eclitanclo propôr-nos por modelo o que julg·am que se passa nos 
Estados-Unidos e na Ing·laterra, ou o repetem por ouvil-o dizer aos 

adeptos ela doutri na positivista. 
Destes uJLimos, h a pouco que fali ar. E' certo que os posi ti vi tas 

reciamam a liberdade inteira elo · ensino. Mas, a par clella, reclam am 

lambf'm o seu conscctario log·ico: a lib.enladc de p1·o{issões . Desrlf' (]UC 

o J:i:slarlo não tem um mo.clelo elas ·ico, um ideal ele medico, rlc arlvo
gaclo ou ele cngenheÍI'O, formado nas suas aeaclem ias, é natural que 
permiLla a quem qu;z L' o livre exercício dessas pro fi ssõe . E' a con

sequencia que dahi dccone. Uma vez que se pócle ser medico poe uma 
faculclac\c qualquel'; uma vrz que não l1a, por as im d izer, uma (órmn 

official para cada carreira, o que quer dizer o diplonw? 'Tão bom 

><erá aqucllr que c obtiver ao cabo ele oilo aonos ele rsturlo acmarlo 
rm aulas, c enfermar ias, co mo aquellc que fôe conferido pn l' uma 

mesinha ele pé-de-gall o, onde invocados espir iti stamente d ignem-se 

comparecer. responrlrnclo por pancarli nhas, os espíritos dos c idadãos 

Hypocl'alcs c Galrno. .. on outros qnacsquer menos illustre que 
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!'agrem o inv•Jcante medium-vuraclor. E' as im que o não-posiLis(as 
entendem a co usa? 

Si é, comecem pelo mais faci l. A Camara está elaborando o Codigo 

:Penal : peçam que clell e se ·upprima Lodo o capitulo que diz respP''.o 

ao ex rcieio il legal das profissões, sendo, porém bom não esqt, ..,cer 

a ox'J.)e t·iencia da Tng·latetTa a que o Medical Act poz termo. 

Mas lia m esmo um ponlo cueioso, que nos parece muito desprr.

zall o. A Jog ica eleve ser inf lexível. Os que acceitam a li berdade do 

ensino, para qur. a med ida sej.a rad ical, clévem chegar a ·uma propoHta 

CIUC ai nela 11ão vimos formulada: pois que e quer a suppressão im

medi ata das faculdades de cJ.ireito c ele medicina, · poeque não se quer 

t' suppl'ossã.o immediata elas esco las militares? Si a iniciativa partt 

C'Ll lar basta para umas, deve bastae para as outras . .. Um gmpo ele 

meclicos pôde co nst itui!' uma academia ele medicina e dar dip lomas; 

um grupo de officiaes pócle constituir uma esco la militae e dar pa

tentes. O Es~ado, que se uti lizaeá elos medicas de um a quando prev iSal', 

admitl irá o off iciaes da oulra quaudo tambem vier a ter vagas. Por 

que ra~ão o clip loma ele cng·enhe iro civi l poderá ser conquistado c·m 

qualquer parte c o ele engenh eiro mi li tar só o continuará a ser nas 

esco las oft' iciaes? Si a organi zação actual o impede, é porque não cs tú 

fcdta ele accôrdo com estas icl éa . Mas uma pequena reforma bastará 

pa t·a cheg·armos a semel hante ... pt·ogresso. 

Cu sta a crêt·, en tretanto, a lev iandade dos que vivem a pt·uoàt·-nos 

r m Ludo c por tudo o moclelo dos Estaria . Unidos, se m a mrnor aLLe lt

Çlilo ús condi çõrs de me io c raça.' 

Quando levassem os mui Lu !unge essa tenclencia ele imitação a uma 

r·aça Liio diversa, c ll eg-al' ia mos no maximo a s c uma var icatura itTi

bO I' ia. Não nos par r.ce qu e el eva see esse um ideal, quando Lemos o 

nosso, tão log ico, tão natural e, a pae disso, t~o nobre e elevado. Lati-

110s, o que nos incumbe r ·assumir·mos a ll cgemonia ela Amer iea do 

Su l, não pela espue ia fal si fi cação do nosso g·cnio etc hnico, mas a nLes 

pr la culLura r avig-oramento elas snas virtudes peoprias. Não quer isLu 

dizer qu e não el evam os reag-ir co nLra os defe itos, conservando-os tam

brm zelosamente, como s i l'osse1Tl um pall'imon io ele raça. l<;ssa eeacçiío 

~1ão é, porém, obra apressa(ia ele clua~ ou Lres leis, em forma l con

f l'a(licção com a indo! e elo povo. Tem ele se e mais lenta, tem de foe

mar - se aos -pou cos, por crystall i.zações u çcessivas, na mas9a intima 



- 186 _,.. 

c~ profunda rlos costumes populares. O trabalho unico, que pórl 

2-pressar semelhante rc ulLado, não é a supprcssão da ctlucação naüio

ftal, como P1'Cconizam alguns, mas brm ao contrario uma educação 

especial, forte c meLhoclica, que ·possa ag·ir poderosamente sobru a 

Nação como um proce so de cttltnm intensiva. 

o problema que nos occupa aqui, é ele .facto irrisorio c louco 

querer que um povo a que fallece iniciativa para as applicações mai 

immcrliatamcntc uteis e rcmunerativas, possa encontrai-a, de um cl ia 

para outro, para as mais eles i ntercssaclas l Ni ·Lo, si pretendermos 

imitar os Estados Unidos, seremos a rã ela fabula, querendo compeLir 

com o boi. . . Temos quasi quatro seculos ele vida, depois do desco

brimento, e somos o que somos, em :frente do collosso do Norte, qnr 

a Europa tem r respeita. . . E quereremos arremedai-o?! 

De resto. não é muito exaclo, segundo apregôam, que a grandP 

Repub li ca se desinteresse do ensino. Si a União não faz muüo, não 

se p'ócle clizre o mesmo elos Estados que têm levado o seú zelo aLó um 
ponto, ainda hoje clcbaLiclo e censurado por grande. numero ele esta

distas modernos: a instrucção superior gTaLuita. 

Sobre o modo por que ó lá reparlicla a in trucção, pódc- c lêr 

esle trecho, que o explica: 

"Um fundo especial que tinha o nome dr Union slolr 

deposit funcl e pertencia á ConfecleJ'ação, Lendo ficaclo sem 
cmprrg·o · em 1835, foi repal'Lido até a concurrenc ia dr I 00 

milhões rnt1·r os diversos Estados da nião. Foi com o JWO

duclo da rlistrihuição desse fundo, a applicação de Laxa. 

locaes, donativos c outros rendimentos ainda que · e acabou 
por ronsiiluit· o fundo escolar ele cada Estado. E' assim qll r 

nos Estados 1 niclos a in Lrucção acabou por tornar-sr gC J'al
mentc gTatuita em Lodos os seu gráos. Quanto á i nsprcç.ão 

elos serviços escalare , clla rscapa nesse paiz á acção g·ovr-J·
namental ; só aos Estados é que incumbe c r rncargo. Assim, 

cada um clcllps crcou um sy~tema de organização prdagog·ica, 

que cliffcl'r flp Estarl~ a Estarlo, como é faci l ele vêr. pcrcr,t·

renclo a consLitu içõcs c leis que os r gem." ( L) 

(1) H. FJ ervi<'u -· Le5 ministres - 1S9a - pag. 336. 
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~ i u !'orma um observadot' mais reBenlc ai nela: . ( 1) 

"Cada un1 Ll o · Estaclo no momento em qur t•nLt'a na 
União", é segundo a lei dotado de terriLoeios cujo t·endimrn
Los devem sCt' empeegaclos· no en i no. A c_xtcn. ão ctr · ·cs tl·t·
riLorios excede a 20 .000.000 de hecLat·cs. Além da contrihui
ção rlírecla de "csco lari clacle", o total elas co nLt'ihuiçõe l'lll 

proveito elo en ino é ele cer·a ll e 500 mi lh ões." 

Em 1862, em pl ena g·uerra ele .secces ão, o Congresso voLou a l('i 
cuncedenclo favores enormes ao en ino superior. 

Não é, po is, verdade que o poder pub lico se dcsinLeres::;c dessu 
· ramo el e se t'viço. O que h a tão sómente é que a direcção es Lá em 
grande parte na mãos do Estado . E é logico que a sim succecla. 
quando a e Les incumbe até a fm·mação do direito civi l, o que fc li r.
mente nã.o occorre entre nós. E a unidade de insLrucção e a uniclacll' 
dr~ O ieci Lo são os dou :facLores moraes mais euerg ico ela co nsti Lu ição 
das nac ionali dade modemas. 

F.m Lodo caso, .i á o apo logi tas do ensino livre podem vêr r1ur 
a j otervenção do poder é tão gTande, qu e permi L te chegar á. graLu i
c;acte ela in trurção superi Ot'. E .' Loclavia, ningurm ig·nora que a muni
f icencia parLicu lat' aos csLabelecimentos ele educação ·hega a ser nos 
Estados t Tniclos um verdaclr ieo spo1· t. "Considera-se qw1si como mwl·

m.al Cf11 e 11111 h omem, (!ozrmúo ele 11ma (fnmcle { o1·tuml , ·inor1·a SPm l ei'· 

l eito ulaum donativo de inlPI'esse gct·ÇJ l. Qrwlqu e1· ventledol' de porr·us, 

lfm(l!Jll C1' clescobrido1· ele { onl e:s ~l e pe ll·oleo Oll rr1wlq uer f eliz rwc11l11-

,.t' il·o lJOSSlfirfOI' {/p 'l lfll.a mina c/P (1'111'0 011 de 1)/'Utll , 1lf'OCU/'(( I'Ci /'i?Hi f' r• 

noúililul' o 'VIt /.gw·icüu lc d 11 Sll (l J'itrnezu corn (I CJ 'eação r/r• ti'IH co lli'(Jiu 

11((1'11. scil'nr-ins qv.e cllc ?wn ca o~H· ' níleu c ele (/tte nwilus vcze:s cheao 

11. ignoi'W' o nome:· 

Pócle-se comp a1'a t· o 11l'as il eii'O co m um povo qut· Lem lars cos-
1unw.? ParPer qur não ... l.G ntrr nós (qur não somos" como a gTan.l1• 
Rcpuhli ca uma nação ondn ll aja muitos millionarios) o Lypo elo ll unH'Ill 
ri co, o co mm cndaclOI' ignoran tr , dota quando muiLo ordens lt·l·ccit·n ~ ... 
E i 'Sil mesmo com gl'and P pa l'eimo nia ... 

('1) O . LaUt en l - Les universilés des B'tats-Unis et du Canad ·, - 18 !11 

- pa~·. 8. · 
(2) L cmy-Bcauli et• - L 'état moderne et ses fonctions - 1890 - pag·. 26U. 
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~las 'para que se veja r;omo o mal (si é um mal ) não oecone só 

em um ou out ro paiz, m as em touos, aqui vae um quadeo com a co m

pal'ação das cl es pezas de instrucção publir;a em Hl7 2 c 1882, la L·g·u 

v eriouo, que p1·esta- se bem. ao conl'routo. Ao lado uell e deixamos tanl 

bem a comparação para as despezas com obras publicas no m esm o 

in terval! o. 

A approximação das cluas indi ca~ões tem um gTande a lr;alH:C : 

Despczas cu1n a l nstl' ucção !Jublica e as Obras Pnul'icus em m ilhves 
de f'I'Uncus ( 1) 

Estuau$: 
1872 

F'rançu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

lnglatcrra. . . .... . . . . .... . . . . 37 

A.ustria. 

ILali a . ... '18 

Rnssia. . . . , .. .. .. .. .. .. .. .. . 33 

1802 

176 

15S 
30 

41 

66 

1872 18\12 

83 200 

3~ 50 

16 

'1 24 143 

1 0/f 190 

Como se vê. a progressão cresecnLc elas verbas de instrucção r 
eonstante e enorm e ! Ao passo que a de obras puhlilJaS em toclos os 

paizes, á exeepção 'de um, não attingc ao dobro em Lão largo espaço 

:io Lemp o, nem um só ex iste onde a ele ins lrucção não c li cguc a sc L· 

pelo menos o dobro! 
Na Jnglalerra r quas i o quintup lo! na Inglate r1'a, o povo de inic·ia

J..iva e acção .. . Em 1833 foi qu e o r<.:stado votou a hi as prim e iras cles

peza::;, no valor ele 20.000 libras, reso lvendo-se a abandonar o sau 

primitivo systema. No anno ele 1893 j á o seu or çam ento ~l e in s l.rucção 

;lomportava a bagatela ele oito milhões de l·ibtos cs ter·linns, ti os quae:; 

rtFnos nm dtw !clo a clona:t ivo. particu lares. (2) 
Ond e foi que os apolog istas do livre ens in o vi ram app li eado o 

'úll sys tema oom vantagem ? Os povos que passaram poe clle eoLão 

ubandonancl0-o a passos lal'g·os, c.omo s i senti 3sem necessidade el e re-

(1) M. Block- L'Europe po li tique et socü1\e - 1892 - pag. 93. 
(2) Sir John Lubbock - Le •·ôle soci.a! ele l'i.nstnoct1.on 1lD1JtO!cvi•·e - Revtie 

de socio l10gi.e, l er voh1111e - 1893 - pag. 148. . 
Mrax Lec\oerc - L'éc!, ,cation cbes cl.q,sses moyennes et àü·tgeantes en AlL[/Za

tçn·" - 18 94 - PH.!?. 208, · 
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:Juperat· o Lempo perdido. Os Estados .Uniúos e a l rfglaLeLTa :ão l}xcm
pl os magnífi cos: cada dia as. verbas CL'C c;e m, c;ada dia S<' r<'con lwcc 
como a in iciativa palti cu lar é in ufriciente, apezar de Loclos u- .· cu· 
esforoos. 

Para medir, todav ia, co mo ella cheg·a a ser grande c inLcllig·ente · 
na Ing·laLeeea, é su friciente co nh ece t· o prpdigioso movimeulu i'<)iLu 
em pro l dos altos con l1ecimentos de erudi çãO -e sciencia pelas univer
s idad es el e Cambriug·e, Oxford e Londres e que hoje está t•cpet·c;m·L in Llu 
nus Estados Unidos c na Belgica. 

Com o camcter religi oso que o ing·lezes sabem clat· a Ludu (c• núH 
uem mesmo á ré!ig·ião ), "mi sional'ios" scienLificos partiram IJCiu vaiz, 
divulgando pelos operarias elas minas, pelos proletarios mais ignorau
Lc , o resultados ultimas ela ma i refinada erudição e ela mais alta 
sc iencia! Seria preciso expô t' aqu i em detal he o que é o Unive1·silu 
li .JJtens·ion Movem.cnt para co mpl'ehencler-se quanto é veedade i m a 
p!Jrasc ele um illus traclo escriptor, que a Escolu Liv re de Scicncios 
Políticas tlcleg·ou para es ludal-o e que vo!Lo u dizendo: Cc I.JUe 'I IO!i 

voisi111i ont crccompli naus scmblc tenir du m.e 1·veületts . .. " ( I ) Não e 
cl1 ega a imag·inaL' que, em malel'ia de insteucção, a ini ciativa padi
cu lar possa iL' mais long·e. ]!::, no ent1.·etanto, é lá precisamente que 
o Estado - não à prio·1·i, em nome ele th eol'ias - mas bem c devida
mente depo is da melh or expe1· ienc ia na mais apta das raças, rstá Y OI-

1 anelo a traz. 
Let'Oy-Bcaulieu, no seu vo lume acet·ca elo Est·aclo Mocler11u, ncnia 

i11s ip ida sobre 011 mcrilos cada vez mai':; discutíve is da li vrr co lleur-
1 euciu, lame nta-se em vão por essa in cv iLavc l marcha ria:; eou::;a:;. K 
no r mLanto. que exemplo ma is eloqucnto qu e o ela PI'Opria Frall~~a·! 

,\ iui viat iva particular tem se mostrad o incapaz de produzie um \' a~lo 

mov imento el e instnwção, qu e1· no ramo pt·imat·io c ccu núario, quer 
no super io1·. Só a IgTeja Catholi ca, com a sua poderosa organ izaç-.üo. 
pàcle enLl'a t· em campo. As in t itu içõe particular·es onrl e acliuiam os 
g-randes capi tae necc sar ios para tão clispet1cliosa installação du pnsi11o 
nwclm:no - tão dispencl i o a c tã.o pouco remuneraclo t·a? _\ qui rstú a 
!':;Lat is tica ploquentiss ima elo rms ino pe ivaclo na França rm Lr<'s Lialas 
l• ~· m tli slanl.cs, ab1·ang·encl u um peeiodo ele 15 •anno : (2) 

(1) M. B loclt- Op. cit.- pag. 420. 
í)l) Max Lecrec ~ L e r õ le social d es un iversi tés - 1 92 - pag. 57 . 



Gollegiuo leigos; 

187G . .... . ........ .... ...... .. . . . ....... . 

1877'.' '. ' .. . ..... '.'.' ' .. ' . ..... .. . ' . . . 

1891' ' . '. '' ' ..... ' .. ' .. ' ' ... . .. ' .. . ' ... . 

Gulleg iu1; ·<·0lesiasLiL:us; 

1876 .... '. ,·, . .. . .. ' . ............. ' . .... . 

1877 .. ...•.. ' ..... ' ''.' .. . . ' ... . ...... '. 

j 891' ' ' . . . ' ''.' ''.' . .. ' '' ... ... . ' ... ' .. . 

l'htmeJ·o de 

co lleg io:; 

494 
302 
250 

300 
3l.t9 

352 

,Ynmei'O ele 

al·umnus 

31. 241) 

20. 17 ~ 
J5.tl 5 

46 .8 10 

50 .085 
51 .287 

l'\ão se pôde queeer clucumcnto mais caL!J egoriuo. Em 1876 o nu
mero ele co ll cgio leigos excede o ele religioso , ma já o numero ele 
alumnos destes é muilo maior. Em 1891, Lanto o numero ele esiabeli
mcntos leigos, como o ele alumno que os feequentam, desce a meLacil'. 
ao passo que as instituições religiosas crescem sempre! 

TsLo, pelo que diz respeito ao ensino secundaria; quanto ao supe
riot· ainda é pcior. O proprio Lcroy-Beaulieu confessa-o no cu livro. 
J.;ntll u iasmaclo começa por proclamar: "Um mct'ito inconi.Pstavcl que 
nó t ivemos foi o ele inLrocluzir a lihcrclaclc elo ensino sup et'iot·. " Qur· 
r c. u llaclo I ovo, porém, essr tenlamen? 'E il r accrcscen La logo: " li . 'r.sL 
cn'r\ chPz non tles nnivct·siLés lihrcs, m;rml 1111 cru·ucte1·e con{ essioncl, 

i! ost vt·ai; ccrLaino á recuei lli ele. clotalions d'ot'ig·inc privée mon~anL 
a 14ou 15 mi lli óo deft·ancs". ( I) NaBelgieaa'\ tniversidacloli·vre (2 \ 
ele Louvain é calholica. 1a Suis a, onde o osLabclocim eTi.tos elo cn ino 
superior, rmhora a caego elos canLõr.s, são largamente subvcnc ionacln:-; 
pelo Estado, em vietucle lo al't. 27 ria Con titui ção, a Univcrs ill adr· 
quo pôde llispen. ar essa ubvcnção foi a de Friburg·, recenLcnwntr• 

l: ITari:J. "sn us le contrólc l'l lu ha11te 1JI'Oll'ction rln J-Wpe". (3 ) 

Na Ttal ia, além elas universidades rears mantidas prlo EsLad·• e 

( 1.) Leroy-.Beaulieu - Qp. cit. - pag. 268. 
(2) La visse - La vie ,politique il. l'étrange r - 1890 - pags. 71-72. 
(3) Marsauche La Confederation helvetique - 1891 - pag. 91, 



rlas qualeo ouleas su ·Lenl.ada · prlas com muna., J'estarn apr>nns ·un'i?•eJ'

sir/f/de pont-i{ ica es. 

Fól'::t dahi, mesmo um cn ·i no como o rlc sciencias .iuridicas c 

snr:ians, em que cll a mar cli a na vangua l'il a do p 1·ogl'csso, só f. pl'nfcs

,.,ado !'111 um i llSl i lul n livrf': n f n. li luto rlr Scif'neias RociaPs, dr l<' ln

I'Prtça. ( I ' . 

,\f'i na l, r· , aliil ' rl c um monnpo l in pal'a cal! i!' rm oull'O: O monn

pn l in dn l•:s l ailtJ lrm ao n~rnos a \'::ti!Lag·f'm dr Sf' l ' lihPI'fll , dr• l)f'l'n1itl i1· 

a livl'r· cxpnssão dr )odas . as qpini õ.c::;, arr passo fllH' n ria ·lg t·rja (! 

lyl'ann ic·n. p~::;a com a fnl'ç;a elo::; dogmas. 

l Jma eirrum::;tam: ia, f!IIC se pa1•r,cr csquccPt', é qur o prinripio ria 

libcrdarlc c.l1 ensino cn1 com·llrl'r'nC'ia c·om a inslt·ttcção of't'il'ial jú l';d 

a·mv lamrn l f' ·expcrinwntarlo no nosso paiz, ao menos para o · curso 

:=;rcundario. E o qu e valeu rssa. cxpe1·i cncia cac!a um pódP dizer, 01JPZUI' 

r/r Cf'll r' latins us (ac'ilillnr{f'S nwtedues cslovarn r/.o larlo tio ens ino 7JUI'

Iiculru·. J\ o paf;;SO fJII C ô::; a!t1mnos elo anLigo Cn!lpg·iu Prdr·o 11 E' l'am 

olw igailos a· cursar, anno por annn, di eipl i nas ilividiclas em var·ias 

srlr· irs, ns esluclantcs dE' col lcgios p1·ivarl o · Linilam a libcerladc rlc f'azre 

os prf'paraLorios m qualqu ee Ol'clem c qualquer espaço LIP Lernpo. 

l<'oi a rlpoca los l iveinhos lie "ponLos", que, clecoraclcis ele um a ouLr·o 

rxtrr mn, habi l itavam immccliatamcnLc pat·a o exame. Os co ll cg ins par

licu lart•. amal'ravam o alumno ao bai1co ela aula c faziam-no ing·Prie 

a Inda p1·e. sa aquella sricneia Jeila, cnl 11pinclo-o co m cll-a, cr ,,anrlo-o 

)·ara o exame, como sr erva um perú, mcLlendo-lhe á foi'Ça mil ho no 

papo, para nm janl.ar clr apparaLo! 

Eis o qur foi (o qur. foi e o qur (\ apr1.a1· ria ' cxigem ia aclual 

ele conformiclarlc rl e progeammas -com o C:ymnasio Narinnal ) o rnsinn 

IJI'ivarln·: l. m ramo rle nPg·oeio c mais nacla. 

Dr rPsto , era faci l rlr ·pr ver esle rr ulLado. Uma vrz qur se appli

qnPm ú cu l Lu 1·a rlo cspiriLo " meLh odos analogos aos da incluslria Pl'i

varla" (2) , só podem vir rrsu!Laflos ·clp rlnus genr'I'OS: 011 o pJ·rrlominio 

rias se i tas rel igiosas, ou o inclusl.eial ismn elo rns i no. 

O preclom in in elas sri l.as f'Xlll ira-sr hrm. Os rrl ig insns, que d[(o 

(l) Dutlloit - l~ · ers eignement clu clroit et deR sc iences politicpH'!S cl:tns les 
universit d'Ila lfe - l894 - pag. •. 

(2) Leroy-Beauli eu - O. cit. 
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dinheiro pat'a a fundação da universidades, não têm em vista, rle 
modo alg·um, a cu iLut'a inte ll ectual elos que a frequentam; o que ellrs 
qur. t· rm é fazer p t'oselylos, é oppôr ao esp ír i to do secu lo o espil' ilo 
src lnrio . K uma obea ele reacção. 

A não sr l' isso, ca hit' -se-h a no indu. le iali smo do ens ino. As facul
rlar!PS serão !"eira · de exames, onde os dip lomas hão ele er venrli r.lo s 
a quem mais r!Pt'. Então, ·s im, será o Lt' iumpho, a apotheose da livrr 
coricurt·encia: a facu ldarle que vend er mais bat'ato Let'á mais fecgu f
ze.· ... Os ·l ~s Larlos Uniclos já LiveL'am clisso magn ífi cos exemplos. J•; o 
Ht·asi l, eom a peq uena franqu ia ele ensino que possue, é natural qur 
o,; vrnlia a lrt' Lambem muilo em breve ... 

O a h uso nos Estaclos Un i los peecisou ser energi camente repr imido. 
Toí.los se t·ecorclam rle facu lctact es, como a ele Phi laclelphia, que expl•r
t.avnm diploma pam o mundo inteiro. E, pouco a pouco, qu ee o 
Govemn ria Un iã o, quer o elos Estados, têm sido forçados a inlet·vit•. 

Dr mais, r ev id ente que ninguem cogitará el e emp!'egat· capitaes 
- si o emprega t· - i não em esco las profissionaes: fabricas ele nle
riiros, de advog-ados, ele engenh eiros. Dentro elo programma dessas 
cscol~,s. saerifi car-sc-ha lambem por dispendioso c inuLil, Luclo o 
que não Jôr immediatamente, brutalmente pratico. E' o que . e tem 
vi ~ to nos paiz·es -que tentaeam essa exper iencia. ( I) Os meclicos sceão 
c·u l'aJorRS (ou curand eiros) ; os advogados, rabu las chi canistas e os 
cngenheit·os sabeeão mais ou menos o que sab o "mestt'e de obras" 
pOI'Iuguez, Lypo nos o elo constructor ignorante ... Quem fundará urna 
(acu lrlade de lettr(IS, genero de estudo que não dá marg·em a profissão 
alguma? Quem abrieá uma instituição semelhante ao Collegio de 

F'rrmça , onde, lado a lado, professal'am Henri Taine, Ernesto Rénan 

f' o . t' . Laff iLte, hercteiro e successor de AugusLo Comte? co ll eg· io onde 
c proprio Comte tanto procurou obter rio Guizot a carleit'a de Historirt 
rins sciencias phusicas e mathematicas. 

Nós não faeemos a nen hum hom em ill usLrado a injur ia ele suppôr 
qu e achat'á inulil toda esta parLe elevada da sciencia, que embora ele 
applicação menos immerliatamente praLica, r rxactamente, não só a 
mais nobre, como a mais fecunda. 

(1) V. C. Schut?.enberger - De la ré forme de l' enseignement supérieur 
- pn~. 20. 
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E lutlo i slo desapparecrl'ú. De cacla sc i encia ha ele en inae- c tão 

s(ímenle o qu e Jut· de app li cação immecliaL<>. 

A bem llizet', essas f ah t· icas não proetuz ieão homens de C"ienria 

I' sim apenas homens ele al'tr, manipu ladores, Jar.crloees ele certo. ofJi

!'ios: o nfricio ele c· ut·at· (ou mal.a l' ) g·cnte, de ganhat· cau ·as, ele. 

D e toclns eslcs rmp t·egos o qn l? pl'rr!omilla t·[t ha ri r> srt· o dr advo

gado. 1•: !'• fac i I C'o mprr.hrn<l ct· a l'azãn: [l at·a install at· uma aula clr 

dir·f>iln hasla un1a c·acleit·a, nma mesa c um IJacharl?l. Destes tt·rs I'Pqui

siLos, n nlt.imo não carece ct' el e mu i to büa quali daclr: para o qur 

vai ser o tal ensiuo. pouco srní. pt·rrisn . 

. \ s facu lrladcs ele clil'eilo, sob e se abençoado regimen, v[LO cog·n

nw ll at· pnl' Indo o pa iz, rir aceêlnlo, al iús, com o flllC já rst.ú sll ccedrndn ... 

I ~ aronlf'crt·ú cs lr easo com icn: os posiLivislas, cng·u litl ot· e: fpt·ozes .Ir. 

hachat•cis, l rl'ão conLr ihuiclo para a pro li feração da C'asta . .. r aliúF; 

lia casta chegada ao u l timo geáo ele cleg·enel'ação . .. Tcremo. cnxur 

l'ari as amazonicas I e bachaeel ismo bat·aLo. . . E rli z- sc aqui : " hal'alo" 

srm a menot· intenção clr clesrcspeilo aos Juluros juristas à l a mi/111/f'. 

Comp t·r lwncle-sc que, desde que se applica á instnwção os pt·ocessos 

da inrlusi.J' ia, o que se· el eve ap ecg·oar como maior merito ri r uma facu l 

rlacle é a moclic iclaclc de prrço das ua factm'aS ... 

Este c o quacl t'O. Felizmenlc, pot• oea ao menos, não pat·ecr fl\lfl 

c, Porlrt· Leg·isl ativo estej a t'C olviclo a entrai' pol' semelh ante· caminho. 

:\•fafi a pt'Ppag-ancla incli ct·eLa, sem ha. c c srm estudo, a pt·opag·anrla 

ria clm;o l'fi eiali zação elo ens ino vai l'azenrlo o seu cam inho gTaças ao 

tlf'scon hcrinwnLo absoluto do que se passa nos onLJ'OS povos. 

Pat·r>c·r, rl e facto, que estamos rli spost.os a rJat' J'azão áqur.ll r mora

lista inr l'éclu lo, apregoando que as unicas f'xpericncia qu e ralam no 

animo rios individuas ão as prope ias, poequfl as out1·as não lilrs 

srrvem de narla. Os exemplos ahi estão, decisivos r r loqurnt.rs, exrrn

plos ele povos activos. aurlazcs, cheios rir. iniciativa c qnr apeza1· dr 

tudo viram - se fot•çados a vo!Lar all'az, de um caminho f!llC J'rrnnllc

reram set' eeraclo. 

·fesmo, porrlm, sem atLencler em especial a esse caso i olarlo, o 

que es tá em discussão no munrlo in teiro, o que abala a li3uropa, o que 

agita a Amerira., o que accenrle e111 Lodos .os csp iriLos a interrogação 
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anciosa do que va i ser a sociedade futura - é a tremenda, é a pavo
J'usa bancaJ' t'ôLa rio principio da Jivl'e concurrencia, que e quer appli

t:lll' ao ens ino, no momento exacto em que cll e es tá demons tl'andu o 
·cu pouco valor no tcl'l' eno qu e 11 1c ca pr opl'io; no terreno da inclu s-· 

tria ... 'J'amhem a l1 i os economistas o apl' cgoaram co mo a panaeéa 

sa lvadoJ'a. E fui ellc, coiJ'Clanto, qu e prec ipitou a medonha cr i c soc ia-

li sta, de que nos avisin hamos, trans idos de susto de incerteza. 

1•: que cxtranlH'za não l'az ouvir con cntcm cntc apreg·oal-o paea 

um uso tão d iverso veios proprios que não duv idam aconsclli ar a 

sua vio lação m outro, qu e é o eu mais natural c legitimo. Liv J'C 
rn ncuJ'J'rn · ia pa1·a o cns i no, proteccio ni smo para as alfand cgas! Li vre-

. r.nncuJ 'A nc ia pat·a o ens in o, p 1·o teccioni smo para a indu teias c a la

voura! Que cnn lrascnso é ste, tão fl agrante c que não p ercebem os 
. cu s dPI'rnsorrs! E' a inver ão de tudo quanto é natural. Povos, qu e 

,iú não peotcgem as inrlu trias protegem ai n la e cada vez mai s. o cnsit~o . 

A ouvi J' c cri os pmpagan rl istas, nós, porém, começaríamos pe lo fim . 

Falta-nos ini ciativa para exp lorarmos um ólo ferac iss imo, para 

ut ili za J·mos a matm·ia p l'ima qu e produzimos e que em ce t·tas inrlu -

Le ias clar-nos-hia immediatamente a p1•imazia commcecial no mundo 

inteiro; havemos de têl-a para os trabalh os des inleres ados ela edu
cação, da fina cu iLura intPllcctua l? E' o con trar io el e toda a evo lu ção 

no J·mal; é uma propaganda que ser ia aprnas louca, i não fosse Lam

bem CJ'iminosa. Criminbsa, porque nos al'l'Crl a do caminho da pro pc
l'icladc; ct·iminosa, porque nos impede a maecll a paea os no os mais 

gloJ· io os desti nos: a hegemo nia ela America do Sul; - ct·imi nosa, em 

summa, porq11 e retarda a constituição ela nossa nacionalidade, qu e 

stí uma fol'le c bem dir igid a edu cação nacional pócle apre sa1·. 

Um cscriplor, qu e foi Lambem um grande phi losopll o, que va le 

r,ucr como economis ta, quf'r como hom em publico, Len cl o s ido um elo 

gTandes cl outrinadoJ·es da democrac ia represen tat iva c um elo mPs

trrs da sciencia econom ica, SLuart Mi l! , reconll eccu bem a verdade 

rlrstc antagoni mo entre a l ivre-concuerencia e a erl ucação. 

ão Lrncl o s irlo sóm en l.c um faz edor el e cs l.aLi sLicas ele gabin ete, 

mas um h omem rl c altas vistas políti cas, cll e não duvidou üscr ever 

mn i Lo rxpl ici t.amentc, drpo is el e demonstrar qu e a 1 ivre- concunencia 

não era app li cavel á. questõe elo ensino: 
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'·]!;', porta'lllo, a ecl~tcuçüv u·mu das cvt~sas, qne, POUI!: .MOL-0 ADMI'l'
'I'IR COMO PFtlNCIPIO, o Govei"ILO tleve distribuir ao povo .. , (1) 

B, quando i::iluart Mil! fallava em ·'yrineipios ", o lJLlilosopllü, .o 
economista e o democrata sabiam bem o valor Lles::;e teemo. De re::;to, 
em 1868, na tribuna ing·leza, ellc constatava igualmente e com applau
sos que, ·'emquanto a acção d~s governos se retira cada dia do com
mercio, das i11duslrias e de todas as e. plleras do trabalho, um campo 
novo se abre dianle della. E' que a intervenção g·overnista produz 
aqui effeiLos oppostos, porque, em vez de sustar ou comprimir o 
Llescnvolvimento individual, ella Lem como objecto e eesultado, quando 
se applica á diHusão elos conhecimentos, despertar as anergias adot:
meciclas e restituie aos ltOmens e aos povos a plenitude das suas forças. 
A iutervenção do Governo na educação prepaea, ao contrario, todas as 
en,ancipações." (2) 

Longamente, Stual'L Mill vê-se Jorçado a aceentuat· o inemissivel 
uivorcio entre o principio da concmTetH:ia indusll'ial e as necessidades 
sociaes do ensino official, iuuitando nesse caso a acção do .l~stauo. Lac;
Larria, o eminente auctor elas Lições i/e 1-'hilosoplliu !'ositiva, insur
ge-se contra essa abundancia de t'll llSidPI'açõcs 1 ara cl1eg·ar a unir
mações tão evidentes. Dir-se-hia qu' o grande economista inglez 
proclll'a uesculpas para uma cxuepção. I ~ LasLarria protesta: "Não 
sendo, pois, nem podendo ser a acção politica extranlla á actividade 
social em qualquer das ordens em que esta se desenvolve, não ha que 
procurar-lhe escusas, por via dr exccpç()es, ju tificando-a pela pobreza 
ou estado de atrazo das populações ou por outras considerações pouco 
claras e pouco comprehencli las ... " E o escripLoe chileno insiste em 
que "emprezas de utilidade publira, Laes como esLt'aclas, estabeleci
mentos de educaçli.o, de beneficencia ou outras emprezas indispensaveis 
paea dar impulso ú sociedade", estão sempre nas attribuições t!ll 

Estado "assim enLee os povos atrazados como entre as nações mais 

civilizad:=ts e ricas. (3 ) 

Cumpre uizer, enLreLanLo, que a cenSUI'::t de .Lastaeria a tual't 
Mil! não é justa no que diz respeito á · educação, porquanto o rco-

(1) Stuant Mill - Economia politica - L. V, 'ap . XI, ~ 8 (Citação do 
Sr. Ruy Barbosa). 

(2) A. Alcorta- La instt'uccion secumdaria - · p.a g·, 27. 
(3) Lições de Política Positiva - trad. de Lucio ele Mendonça ..,- 1893 

-pag·, 195, 
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nomisLa inglez não fez a resLricção a povos alt'azaclo ; bem a contra
rio, por larg·as e altas razões, applicaveis a lodo o tempo, justificou 
a sua proposição, de modo irrefulaveL 

ras Lições de Politica Positiva ha um capitulo digno de lêr-se 
sobre "o Estado, a Sciencia e as Bellas-Artes ", ele onde são extrahiclos 
os seguintes trechos: 

"Si é fóra de duvida que a sociedade moderna Lem interesse vital 
em que a cooperação cspontanea de Lodo os esforços individuaes que 
lhe constituem a existencia seja brm regulada, seja intelligcntr P com
l~ leta, de modo que Lodo. os homens, todas as famílias até, possam 
contribuir e.fficazmentc para a reali:,-:ação elo fim commum, é tombem 

incontestavel qtte deve 1JI'Omovel' tal ·inle1'esse POJ' uma instrncçãa 
capaz ele {o1'11Wr ve1'dadeil'amente cidadãos e collocal-os em condiç(.es 
ele aclqtti1•ir conhecimentos seria:> .. , 

"Não h a, cam cffei Lo, escriptor· que lenha tratado scienLificamenle 
desta questão que não reconheça quão injusto seria e pouco consoante 
ao interesse collecLivo abandonar a instru ção supeP.ior ás forças elos 
particulares em. uma sociedade que, pelo seu estado intellectual, pela 
sua civilização, não estivesse prepat·ada para Li rat· pl'Oveito da sup
pressão subiLa ela acção elo Estado e que se tornat·ia a sim v i cLima ele 
qualquer interesse ele eita, qu e exploraria o espírito ainda pouco eles
envolvido da sociedade e dominaria a sciencia e o ensino." 

"Mas ainda suppondo o clesa1 parccimento elas condições que jus
tificam hoje o empreg·o dos dinhe iros publicas para susLentae o ensin;, 
profissional, com a condição ele não trazer obstaculo algum ao mesmo 
ensino dado pelos parLiculares, e suppondo chegado o clia em que tal 

ensino of{'ícial te1·á ele se1· abolido, o Estado c.omtudo. cleverá ainda 
mante1' o ensino Sttpe1·io1>, pw·a sttstentar· á devida altu1·a o deposito 

das sciencias e estimulw·-lhes o Pl'Og1•esso. Si o ensino profissional não 
eleve ser claclo a expensas elos contribuintes, vi to que tal ens ino não 
é para elles um interesse collecLivo, tal inle1'esse exüte ind1),bitavel
mente para os mesmos contribuintes em q11e haja ensino Sltpe1'1.01'. 

Com effeito a soc(cdacle, por mais adiantada que sejá, e aLtenlas as 
leis ele sua organização actual, não pócle nem manter nem animae o 
trabalho assicluo, penoso e isento de qualquer esti!'nu lo de lucro ou ele 
especulação egoística, que a sciencia precisa para a sua conservação 
e progresso. 
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Foi o que não pe1·cebemrn os que ernúom aclmitUssem em pl'in
cipio a acção elo Estado na inslrucção }JI'inwria, entretanto, clesejal'iam 

que nenhuma tivesse na instrucção scienti{iw, e os que, imptessiona
dos pelos vicias das corpo1·ações doutas o{{iciues, estimal'iarn lJUe a 
\Ciencia fosse cultivada unicamente por associações livres, insLrumenlu 
efficaz do seu tlesenvulvimentu ua auliguidatle, c meio ualural que 
!Jara associar us homens, sómcnt.c carece tla vertlade. 

i\la si tal syst.ema :;ú vudia ser funesto, aLé na atliant.atla .11ut·opa, 
purlj_ue, como ouserva La\ tlleye, tiÚ nus paizes ouue cxtsltram yai'Liuo · 
fortes e ltusLis enlre s1 Iu1 t.J.Ue se fuuuaram uni\ cr::;tuade::; para dír
Jundit· as idéas uesses partidos e assegurar-lhes a supremacia, ao 
pas o t.J.Ue, em Loda paet.e onde nãu existiram yal'Lidos Lambem não 
!!ouve universidades ue especie alguma; si em Laes situações houve 
in Liluiçõc · sust.cntaua · velo parliuu clerical c oulras funuada · vetos 
auversarios tlesse part.itlo, tle SOL'Lc L[Uc a scicncia, tlei.xantlo tle ser 

um eslutlo desiuleres ado, se t.ornava anua tle luLa, lJui::; us professores 
haviam tle regular as sua · iuvest.iga~ões, ::;cgunuo o interesse yolit.icu 
que lhe mantinha o systema e pelo l[Ual a. eol'poraçãu se julga~ a obL'i
gada a pugnar tlominada pela wm icção ·Li e que os seus adversario 

ievavam a ociedade á ruina; si num La! systema não havia margem 
para a ciencia imparcial, e i a moeitlatle ::;ó a pirava a dindil'-Se 
em fracções ineconciliaveis, preparando - e para a guerra civil pela 
gueáa doulrinal, que succederiu nas nascentes 1·epubUcas amel'icanas, 
onde u. sociedade não sabe u.inda yuiut· put· si mesma a sua p1·opria 
uctividade, ailula nos interesse sociaes que deveriam se1· mais extm

nhos ao Estado, e ontle ·não póde haver pal'Litlo mais homogeneu, mais 
J,Joderoso e duradouro do que o que repre enta a tradições coloniae , 
quando apoiado pelo interes e poliLico do que governam? 

Não; nem na Europa, nem na America, a necessidade da inter
venção do Estado, para deixar a aUa sciencia a cargo do cofres publi
cos, não deixará nunca ele ser inte1'esse colleclivo bem. claro e bem,.! 

determinado, po Lo que na America como na Europa eja neee ario 
e Labelecee ao me. mo tempo em toda a plenitude a libet'clacle de ensino. 

Esta liberdade será compatível com aquella necessidadr, uma vrz que 
c. ensino superior, pag·o pelo Estado, quer durante o pct'ioclo da leansi
ção, quer na situação normal que é licito esperar, po a rivalizar com 
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" ensino livre, servir-lhe ele modelo, excitae- lhe a en,1u lação e forta
·lrcel-o." 

Citações, como es las, rl e lwmens ela es laLUJ '::t intell r.ct ll a l e moral 
ele SLuart l\1ill e Lastal'ri a, consignam-se aqui, não paea impôt· au to
ridades, mas paea que, ue enco ntro aos thcoJ·i saclo res liv 1·escos, se 
possam oppõr homens ele estudo e expcriencia que além elo seu altís
si mo valor como pensadores, tiveram a cxpel'i encia da vida pub lica, 
conh eceram a Humanidad e, não só com o H maiusculo rias personifi
cações abstractas, como além di sso com o h minuscul o ela exisLencia 
corriqueira e banal de todos os dias. 

LasLarria tem ainda ouLms pontos especiaes, dig nos el e fixaJ"rm 
a nossa attenção. 

Em primeiro !ogar, é um positivista, que abre o seu I ivt"O dizendo 
que "quanto á philosoph ia e aos processos pm"a formar a dou trina 
scientifica da política, segue sempre Augusto Comtc". Com a sua nitida 
compre hensão, elle, porém, pôde vêe bem a verdadeiea accepção elas 
palavras elo Mestre, e em vez de procurar deduzir de li as cone! usões 
geomeLricas, como não as comporta a so iedacl e, tirou apenas altos 
r.r incipios clirectores. 

Em segundo log·ar, trata-se ele um americano. Fi lh o do Chile, 
começou pela carreira elo magisterio. Mais tarde, acred itado pemnte 
0utros paizes ela .America do Sul como representante · cliploniatico ele 
sua patria, teve occasião de vêt· de perto, ele sentir e comparar . as 
necessidades des ta parte elo nosso continente. E es ta consideração 
eleve pesar extraordinariamente, diante das declamações ele escriptores 
europeus, que fa ll am 1 ara outro pub li co. 

Mas de um modo ou de outro, partirlarios e adversarios ela eles
officialização elo ensino têm de reconhecer esta verclade: po is que, 
bem ou mal, nós temos um ens ino official, emquanto ell e clueae, deve 
ser o melhor possível. Ora, actualmenLe r ll e é má.o; f. , sobr etudo, anae
ohico e desorganizado. TsLo basta paea justi fi car a medida qu e Pb ta 
commissão propõe: 

E' necessaria uma au tor idade superior, a ttenta e competen te; r 
incli spensavel que haj a alguem qtP, como em todos os paizes cultos, 
centralize com in Lel.ligencia e aptidão todos os esforços feitos em favor 
do ensino. E esse alguem não basta que seja um funocionario ele se
gunda ordem, um inspector g-e~ral , ou outro car go analogo. 
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Torna-se preciso um minislró especial: primeiro, porque a sua 
pasta ficará assim desligada de outros interesses poli ticos e ser- ll1e-ha 
possível reg·el-a com grande inrlrpr.nr1Pncia; clepoi , porque só um 
secretario de Estado, privando na inl1miclade lo Presidente ela Repu
blica, pócle contrabalan ar, quer a grande força de que dispõem as 
congregações docentes, onde não raro abundam honwns pol íti cos, que 
gozam de forte influencia, quer os abu os dos proprios alumnos, cujos 
fHtPS al amr·nlP collnrar:los são muitas vezes os protectores dos peiores 
desmandos. 

E' bom entender- . t', enLreLanLo, qur tudo quanto sr disse contra 
o ensino livre foi apena. eontra essa medida tomada em abso luto, na 
ausencia de qualquPr fisca lização rio Estacto r mesmo até sem a sua 
inLr.rvenção na concessão ele diploma 

Seria uma icléa reL['OgTada querer tolher de qualquer orte a inicia
tiva particular onde liaja a virtude de vêl-a produzir-se. O que se 
nega é que ella pol' si só baste. O que sr nega é que ella po sa supprii' 
a, i nLervenção elo poclet· publico. o que ainda não conseguiu, mesmo nos 
paize mais aptos para este Lentamen . 

O papel elo E Lado será apenas o de fiscal, sem por fórma alguma 
abafar, quer o impul.so elo particulares, quer uma certa libe1·dade na 
popria escolha elas discip linas. 

O esesncial é que n Podpr Publico possa firmar urnas grandes 
linhas geraes, dentro da. quae variaçõe diversas possam procluzir-f'e, 
sem que essa varierlacle quebre a unidade da educação nacional. 

De resto, a par ela acção do Estado, a concurrencia elos particula
res é um es timul ante; só pócle Ler effeitos salutare , desde que, não 
lhe J'e, tando, pela activa fiscaliza ·ão claquelle, o direito ele baixar de 
nivel, só lh e restar o rir subir e aperfriçoar-se, anasLanclo pelo seu 
r.xemp lo as reformas offi ciaes, quasi semprP moro as. 

E é necessario que os professores, os direcLores de estabelecimen
tos rle rrlu ·ação offieial os fiscaes, aos quars se pedirá um cumpri
mento exacto do devee, sintam-se apoiados fortemente pela autoridade 
do Mi11isLro. Não lhes póde ba Lae o seu apoio actual, prestado sem 
a mnor conseiencia das questões, e tão precario que l1a La a soli citaçi'io 
indisCJ'eta ele qua lquer ami"'O politico para vir a faltar completamente. 

Na França. em 1886, . graças á arLiva vigilaneia rlas autoridades 
e colare . de ·J7 .295 alunmo. que c uhmcttrrarn ao exame para .o 
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bacharela to de estudos secundarias, só foram · approvados 7 . 076. 
No Brasil nenhum lente teria coragem para levar até esse justo ponto 
o preciso rigor. E faria, de facto, muito bem, certo de que nem ao 
menos o apoio contra as aggressões materiaes lhe seria dado pela força 
publica. Que o diga - após. tantos outros exemplos - o que occorren 
ha pouco na Faculdade de Medicina da Bahia, com um lente que tem 
a vellcidade de querer ser justo ... 

Não ha, portanto, que cogitar ele ideaes futuros de officializaç_ão 
ou clesofficialização do ensino. Não ha mesmo que cogitar ele econmias 
-porque, em materia de instrucção, só h a duas a fazer: ou esta, ou a 
suppressão absoluta das verbas de todas as escolas. Como estão ·sendo 
empregadas, rle nada valem. O projecto realiza, pois, uma grande con
veniencia publica: uma verdadeir-a economia, fazendo que rendam o 
dobro ou o triplo do que estão rendendo quantias mal empregadas. As 
escolas que nós temos servem, em geral, unicamente para impedir que 
tenhamos escolas . A affirmação parece um paradoxo; mas sob a sua 
apparente contradicção, é a verdade pura. 

E', pois, preciso um ministerio especial. que possa dirigir e valo
rizar o que nós temos em materia de instrucção. Em alguns casos. bas
tará um pouo de intelligencia e autoridooe para fazer surgir um 
rndcrD'so movimento. 

Quem ouve fallar entre nós no Museu Nacional? Pois não hasta
a vontade forte de um ministro para reorganizal-o sobre bases ana
Iogas, embora em outra escala, ás da grande instituição franceza? Quem 
vira desenterrar os thesouros, que temos no Arehivo Publico e Biblio
tbeca Naeional: manuscriptos preciosíssimos, que nunca :foram publi
cados e que esclareceriam poderosamente pontos obscuros da nossa 
historia? Quem viria reerguer o ensino das Bellas-Artes, tirando ao 
menos a sua unica escola rln canto escuro e sem luz em que veg-etn. 
sem ter, nem siquer por amostra .. uma só aula que disponha da aceom
modação preeisa? 

Quando se conhece ele perto o estado cl s diversos estabelecimentos 
de ensino, faz pena vêr esperdiçar tão loucamente sommas que aliás 
não primam por elevadas. - E é quasi com espanto que se encontra. 
por acaso, um estabelecimento como o Instituto de Musica, modelo 
digno de ser imitado pelas"•mais cultas nações, organizaç.fio perfeita, 
séria, digna elos mais altos louvores. Mas, ao passo que precisamente 
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esse ensino, que deveria ser ele segundo plano, assume tamanho valor 
pela sua bell a perfeição, os que deveriam ser decisivos para a con&ti

tuição ela nossa nacionalidade, os que deveriam illuminar vivamente 
o paiz, enchendo-o ele · homens competentes e compenetrados ele sua 
missão patriotica, vivem na sombra, sem valor . . . 

Uma objecção que geralmente se faz á CJ'eação do ministerio que 

propomos. r. a no pouco serviço que o futuro ministro terá não suffi
cicnte, segundo alg·uns para justificar uma repartição á parte. 

A objecção é curiosa e errada. Curiosa, porque não parece que o 

ideal do ministro seja um pobre homem debatendo-se entre montes 
rlr p-apeis. Errada, porque, ele facto, traba:lho não faltará. 

O principio da divisão elos ministerios não é a abundancia material 
de serviço; só póde ser a especialidade das funcções. E ninguem dirá 
que alguem que entenda muito, ou de guerra, ou ele marinha, ou de 
direito internacional , ou de finanças, ou de viação e obras publicas, 

ou· ele organização ela justiça, esteja ipso facto habilitado nas questões 
de educação, cuja importancia scientifica, muito característica e muito 
elevada, pensadores como Herbert Spencer e outros tão expressamente 
proclamaram. 

Demais, ao passo que .nos outros ministerios a parte material, a 
parte, por assim dizer: m ecanica do expediente official será muito 
maior, inteiramente pnl'parada nas respectivas secretarias, no de 
instrucção, ao contrario, quasi todo o esforço tem de partir da inicia
tiva inMvidual do ministro. 

As questões mais simples, ell e tem de as estudar por si proprio, 
formando opinião pessoal, não ·por simples comparação coin as leis 
vigentes, como é o caso na maioria dos papeis qúe transitam pelas 
repartições, mas por analyse cuidadosa e reflectida. Mesmo, porém, na 

parte material não faltará o que fazer. 
De que at.é hoje essa parte não tem sido grande é illogico concluir 

que não o será ele futuro, quando é isso precisamente que se argúe 

de defeituoso. 

Si bastasse dar a um ministro o tempo material de assignar o 
expediente, a pratica nos es tá demonstrando que é possível fundir as 
secretarias do Exterior, Justiça e Negocios Interiores e Fazenda, sem 

atraz.o el e papei:s. E é de esperar que ninguem che"'ue a esta conclusão. 
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E' por tudo isto que a Commi ão rle In Lrucção Publica vem 
apresentar á Camara o seguinte projecto: 

PROJiijCTO M1WEIROS E ALBUQUERQUE 

O ConoTesso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' éreado o Ministerio tia In trucção Publica e Bellas

Artes, ao qual incumbe a rrgulamentar e fiscalizar os institutos de 
instrucção secundaria, upl?rioJ' e Lr bnica, centralizar e publicar todos 
os dados estatísticos ou clr outra ordem que possam inLere sar o ensino 
publico no Brasil. 

Art. 2. o Ficam desde logo olJ a jurisdicção do Ministerio da 
lnstrucção Publiea c Bellas-~\rtes. além de outros que ao Gover·no 
par-eça util accrescentar, os seguintes rstahrll?rimentos officiaes: 

a) -E cola ele Medicina do Rio ele Janeiro; 
b) -Escola de Medicina da Bahia; 
c) -Faculdade de Direito de S. Pac~lb; 

d) -Faculdade de Direito do Recife; 
e) -Escola Polytechnica; 
f) -E cola de Minas de Ouro Preto; 
g ) -Escola Nacional de Bellas-Arte 
h)- Gymnasio Nacional; 
i) - TnstitutG Nacional ele Musica: 
j) - Instituto Benjamin Constant; 
k) -Instituto dos Surdos-Mudos; 
l ) - Bibliotheca acionai; 
m.) - Pedagogium; 
n )- Museu acionai: 
o ) - Archivo Publico; 
p) -Imprensa Narional· 
q ) - Dirwio Official. 

Art. 3. o Fica o Governo au torizarlo a expedir regulamento para a 
constituição proVi•soria rla nova secretaria. Para e lia aproveitará o 
pessoal da DirP.ctoria de Instrucção Publica do actual Ministerio da 
.Justiça e Negocios Interiores, di pondo. on sobre a divi ão ou sobre 
0 serviço cornmum aos clous Mini Lerios, da Directoria de Contabili
daclf' e pe oal subalterno, caso se reconheça melhor ou funúcionar o 
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novo Mini. LPrio em outro Pdifirin nu fica no me mo em que ac!u'll

nwnte e'lá o rla Justiça e Nrgocios Interiores. 

Paragrapho unico. O nnico augmento 'Cle clespeza será dos venci

mPntils rio Ministro re pectivo, repartindo-se a consignaçõe · dr "exlJP· 
cliente". "o hras" e "pvenluae ", conforme as co nYrniPnria . rio ervi n 

puhlico . 

. \1'(. ~ . " li;' rrPado um Con Plhc, Supérior de Tnstrucção Publica, 

nue será ouvido préviamrntr sohJ'P todas as morlificaçõrs ele caracter 

JWI}agogico CJ1.l~ o GovPrno pretenrla instituir . 

. Parag-rapho uni<·o. O Conselho Supremo, rujo regulamento srr;:\ 

Pxpeúiún pelo Govrrno, rompôr-seha rJ p dou I Prços rir profe or :; 

r•leito. prla r·nngrrgaçõP dos institutos ele rn ino, . ob a dependenC'ia 

elo Mini. Leria de In !mcção Puhliea e Brlla -Ar·tes e um terço decida

dãos ele alta capacicladr nomeado pelo respec tivo Ministl'o. 

Arl .. 5." Revogam-se a di posições em contrario. 

Rio de Janril'o. 17 ele Retembro ele 1894. - Oscw· noclo'IJ, Prrsi 

rlentP. - MedeÍI'ns P Albuq?tPrq.Jle. Relator. - F1·erle l'i~:o Botges . -

Luz Det i. - Perei1·n L!JI'a - .José Ame1·ico de Mattos. - B1·icio 
Filha, (') vencido. 

( •) 1 ~ão teve andamento. 
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RELATORIO J. J . SEABRA (1904) (*) 

JNSTRUCÇÃO PUBLICA 

Refo>·ma do e11sino secmlll c"·io e s?we>·io>· 

Ao Congresso Nacional não sobejou, infelizmente, tempo para, em sua ui

Lima sessão oràina•·ia, occut ar-se deste mom ntoso assumpto, para o qual fõra, 

aliás, desperta à.c sua atten~:ão pela Mensag(;m presidencial. A questão ãcha-se, 

''ois, collocada no mesmo pé em que a enco ntrei quando r edigi o relatcrio oio 

anno passado; no mesmo pé, digo mal, porque em materia da instruc~:ão publica 

parece que caminhamos para trás; cada anno volvido representa um passo dado 

em senlido cont1·ario á evolução natural a que deveríamos obedecer, e este ft\cto, 

Ring-ular P estranho á vrimeira v ista, encontra r azão de ser na situação pre~una 

e afflicliva <tue actualmente atJ·aves a o ensino no Brazil. 

Nada direi da instrucção p1·imaria, collocada, como se acha, fóra da alca<l:~ 

do depar·tamento da publica administr ação a meu cargo. Reco nheço, todavia, 

•tuanto deixa ella a desejar, e lamento sinceramente não se tenha ainda esta

belecido a oLrigatoriedade do nsino lll'imario, ao m enos na capital da R epu

l,lica, onde o numero de ana l phabetos avulta, em flag•·ante contraste com o 

nosso grão de civiliza~:ão. 

A instru ·c;ão secunclarin, en ll~egue f.L iniciativa p::t rticula r e oulr'ora flores~ 

cente entre nós, começou a definhar· d sde o dia em que a politica e o favor in

tervier am na const itui ção e funccionamento das mesas de exames de prepara

torios. Este desf a ll ec imento fo i-se accentua ndo pouco a pouco e nestes ultimos 

annos aggravou-se sobrenu1neir·a com o •·egim n da equiparação de col!egios. 

Posso asseverar de modo geral, salvando honrosas excepções, que hoje já se nil.o 

estuda conven ien' tement huma nidades no Brazil, e não vejo mui longe o tempo 

em que com difficuldade se encontrará entre nós quem possa ensinar o l atim . 

ó grego e talvez mesmo a historia e a geographia. A preoccupação dominante no 

m oço que inicia seus estudos prepar a torios é obt r certificados de exam es no 

menor prazo el e tempo possivel , para o que mprega todos os recursos imagi

naveis. 

Si , porventu•·a, na c idade onde es~uda em um da do a nno, os examinadores 

se mostram algum tanto exigentes, elle emigr a para outr.a.s cidades, onde tem 

certeza de obt r app1·ovação facil. E assim se constituem , nas épocas de exa

mes, estas car avanas de estudant es com direcçl!.o a certos e determinados Esta

dos, onde tornou-se publica e notoria a benevolencia dos examina dores. 

Sem habitos de es tudos, com 'as faculd ades intellectuaes incompletament~ 

(• ) Dr . José Joaquim Seabra, Ministro da Justiça e Negocios Interiores : 
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desenvolvidas e baldas dos necessarjos conheCiJnenlos basicos, chegan1 os alu

·Jnnos aos cur::;os superio1·es ern c.onclições precarias para realizaren1 estudos que 

demandam um preparo prévio, ele que elles carecem. 

Viciados na obcecante preoccupação do ex:otme e do diploma, pr·ocuram por 

n1eio de con1b inações, par eles, férias exü~aordinarias, etc. , encurtar o anno le 

ctivo e dest'ane restringir a materia dada, sobre a tJUal dev em versar as pr& 

vas finaes. Por seu lado, os pr·ofessores, n1esquiuhan1ente ren1unerados, nece& 

sitando procurar fóra do n1agislerio 111~.::-ios de subsistencia, sen1 e1nulação netl\ 

estimulo de especie a lguma, não podem ter o en thusiasmo o amor da profi" 

são, que são indispensaveis garantia~ elo successo do ensino superior. Lutarrt 

com a falta de a ux ili ares, con1 a po1Jre%a. dt:: material, com a deficiencia de ins· 

tallaçõeg. A pcsquiza scientifica, de~tinacla a fazer progredir os conhecimen·co·• 

humanos e descobrir algo em beneficio da colleclividade e da pa.tria, e, antre 

nós, uma perfeita chimera. E como de ixar d ~ o ser, ~i não po::;suimo~ vert.~ad~i

ros la.boratorios, os que existem sendo ac&..nhados e d~sprovido::, db todo :::i u.-; 1 ,._ 

cursoS'! Na Faculdade de Medieina do Rio de Janeiro, por exemplo .. segur.do es

fou informado, o professor dE: bacteriologia lecciona a cerca ae 150 estudant,R, 

clb;pondo apenas de u1n n1icroscopio: en1 id~ ntica& c ircuntstanciaq se encontra o 

ensino de anatomia pathologica; os professores de c liniea não teem junto âs 

respectivas enfermarias um laboratorio (pequeno qt•c fos>•e 1 par· anaiyses ch i

Plicas e investigações n1icroscopicas. No G-y1nnasio Nacior:al 13 f• •Jill n1!1is 1ol·te: 

r·~tzão no~ collegios equ iparados, o& g&.tinete& e labora.torleo :le hi.atoria. natural, 

pl1ysica e chimica são ridiculos; no entretanto, supprimi.:ta, como foi, a cadeira 

de physica nas Faculdades de Medicina. é com os couheeimentos adquiridos em 

preparatoriOS que OS alUlYlllOS teem de enfrentar a ltOS estt.dOS rle biolog-ia . nPa!

mente, é para deplorar esta solemne ficção, a <Jue entre n<•s s'l tW. o pomposo 

nome de en~ino pratico. 

,._;ii" rareço av ivat· mais as feridas (/ne estão paLentes aos olhos de tt-dos . 

(• estado de inferioridade e decadencia em que se encontrr.m a. instrucçJ.o se

cur,dnri:. e superior no Braz'il ~ de ordem a causar sé,· las a ppn:hEóiiSÕ'lS &. t·:)dos 

quunllls se interessam pelo bem-estar e prosperidaà.a r]) povo, pelos progre!isos 

(ie sua· civilização, pelo aug-n rento da riqueza publica, basE:a.do no ri.esenvolvl

rr.en'll progressivo do cornmercio e dto. indu tri a , e pelo futuro da nossa demo

CJ·acia. 
Ning-uem de bôa fé poderá negar a influencia preponderante exercida pel'l. 

instrucção publica sobre o bem-estar, a prosper·idade e a civilização de um po

vo. Exemplo edifican te nos é fornecido pela Suissa e pela Hollanda, dous ml

mlsculos. paizes, tJUe inquestionave.rnente devem á. diffusão elo n~ino e ás con

quistas da sciencia o gráo de prosperidade e I em-estar de que gozam, a força 

moral que possuem e o logar elevado e· independente que occupam .entre as pri

meiras potencias do mundo. 
A importancia e o pre~tigio das nações modernas ha ele se aquilatar pelo 

g:ráo de cultura que nellas existe. Foi só depois de ter mandado seus [i lhos s

tudar nas capitaes européas, depois ele ter fundado universidades, multiplicado 

tl·scota·s, vasadas' todas nos moldes occiclentaes, que o Japão conseguiu impor-se 
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á. altenção do mundo, perdendo o car acter de nação semi-baruara e alistando-se 
triumphantemente entre as g-rand s potencias. 

Melhor do que nenhum outro paiz, cêdo compr ehendeu a Allemanha a in

fl uencia poderosa que sobre o engrandecimento e a riqueza de uma nação exer

('em a instrucção secunda ria e superior. Derrotada em Iéna, procurou logo sub

stitur o territorio perdido pelo augmento da cultura intellectual; e, sem em

bargo da pobreza orçamentaria da P russia naque lla dolorosa occasião, tres uni

versidades foram fundadas, desenvolvendo-se concomitantemente o ensino se

cu ndaria. Findos a lguns annos, os recursos in tellectuaes do povo adquiriram ta l 

impor tancia, que Lord Palmerston definiu a Pruss ia "a country of damned pro· 

fessors . " Foi a universidade, já o disseram Renan e outros, quem deu a victo

ria ás armas allemãs em Sadowa, Metz e Sédan ; foi a univer s ida de quem con

correu efficazmente para a constituição do forte e poderoso imperio da Europa 

centra l ; é a universida de, fina lmente, que, garantindo a s upremacia da industria 

a llemã, hoje por todos r econhecida, prepara e ass gura a v ictoria do imperio na 

luta pacifica que vai travando no terreno commercia l. 

Nas democracia s, mais do que em outra qualquer fôrma de governo , a ne

cessida de da instrucção publica disseminada e bem cuidada em todos os seus 

g r·áos impõe-se de modo inconcusso. Si a massa que representa a opinião e de

cide da popularida de não é sufficien tem ente escla r ecida , não poderá f a zer bõa 

escolha de homens para os cargos electivos, nem discernir e julgar com intei reza 

os actos dos seus mandatarios. ~esta emergencia, ou efla é arrastada cégamente 

pelos ambiciosos ousados, que empolgam-na com o fito de sa ti sfazer Interesses 

inconfessaveis, ou queda-se indifferente e apatbica, sem idéas, sem aspirações, 

sem lu tas, neste es tado de ver.dadeira hibernação social que para as nacionall

dad.,s é já começo de di sso lu ção. 

Por outro la do, é a diffusão do ensino superior, a excellencia dos seus me

thodos, a latitude dos seus r ecursoa que cream os homens de eleva da cultura ln

tellectua l, sem os quaes nação a lguma pôde progredir e engrandecer-se. Si um 

punhado de brazi leiros, tendo á sua frente José Bonifacio de Andrada e Silva 

não houvesse ido ã Europa completar sua educação, o Brazil não t eria procla 

mado em 1822 a independencia; si não fossem os estadistas do 1• imperio, da 

regencia, da m a ioridade, educados a lguns na Europa e dotados todos de instru

cção e..-'<cepcional para a época f: meio em que viviam, não teriarnos tido o 7 de 

a bril e o Acto Addicional, nem ao Brazil teria sido assegurada a hegemonia 

franca de que gosou sobr e os demais paizes da Amer ica latina, constituldos em 

nacionalidades independentes muitos annos antes delle. Sobeja razão teve Mr. 

Chamberlain, qua ndo, em discurso pronuncia do em 1901, disse : "The greatness 

of a natlon is made by its gr eatest men; it is those we want to educate ". 

Todos os paizes cultos da Europa e da America, muito mais adeantados do 

que nós em materia de instrucção publica, preoccupam-se seriamente em melho

r ai-a cada vez mais, não poupando para isso sacrlficios de toda especie. E' que 

elles com justa razão veem que os destinos de um povo, o f uturo de uma nação 

dependem m ais do grão de instrucção que lhe é ministrado do que do poder na

va l ou militar de que porventura possa dispôr em um momento da do. 
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Com a tendencia pacifica que caracterisa a civilização moderna encontra

mo-nos, como já dizia Huxley, deante de urna nova luta !Jela existencia, tr-1-

vada, não entre ind ividuas ou classes de indivíduos, mas en tre esp ~cies 1nf:i is a l
tamen te org·anizadas, entre as nações, luta r enhida e que, uma vez iniciada , ha 

tl r.: prosegu irJ a tê que os n1ais aptos stJbrevivarn, e na qual a. sciencia e o cer~

bro substituem a força e a espada . Os campos de bata lha pa ra esta nova cam

pa nha serão , disse-o r ecentem ente Sir Norman Lockyer, a esco la, a t:niversida

dP, o labora torio e a offici na de trabalho. 

O exemplo da Ing laterra ê n este particula r bastante s ig nificativo para que 

m er eça set· lembr a do. A exposição universal r ealizada em Londres no anno d~ 

18 51 poz fóra de duvida o atrazo da industria ingleza, mormente da industria 

d o; caracter artisLico . Procu rou-se desde logo investiga ,· as causas d!l. inferion

da de ela Gran-Bretanha com respeito ás outras nações do continente, e a ponta

ra m-se geralment os defeitos da instrucção publica e a deficiencia de educaçã.o 

nas artes do desenho. Os poderes publicos não hesitaram um só momen to; mul

tiplicaram as escolas publicas aperfeiçoando neilas , os methodos de Ens:no ; ins

ti t uíram o ensino r egu la r de desenho; fundaram bibliothecas e museus, datando 

desta época a inauguração do famoso museu do Kensing~on , que serviu de mo

delo aos das gr andes capitaes européas e m a ravilha a qua ntos visitam hoje " 

cida de de Londres; cr earam a original institui ção do museu a mbulante (t?·vael

ling m11se1tm) por m eio elo qual faziam circula r pelo R eino Unido todos os e le

mentos de estudo; ·promoveram a r eal ização de exposições regionaes ; organiza

ram inspecções locaes, exan1 es, concursos; dis tribuíram prem iÕs pecuniarios aos 

professor es que melhores r esultados obtiveram no ens ino, etc., etc. 

Com las:; medidas, sabiam ente coordenadas, conseguiu a Inglaterra no fim 

de a lguns ~n nos ig ua lar, s i não mesmo supplantar , sob certos pontos de vista, a 

França, Belg ica· e Ital ia, que no certam en de 1851 se r evela ram superiores a 

&lia . A luta, por ém , continuou r enhida; novos comba ten tes, entr e os qu aes a AI· 

lem a nha, a Austria e os Estados Unidos, surg-iram em campo, bem apparelha

dos, e a Ing-laterra, reconhecendo hoj e e confessando que m a is uma vE!z foi der

rota da , procura investigar o; corrigir· as causae. deste insuccesso. 

Estadistas eminentes, como Lord Rosebery, Chamberlain, Balfour e outros, 

são accordes em proclamar a defi ciencia da instrucção s uperior, os defeitos da 

organização universitaria ing leza como principaes causas dest e a trazo em que 

se encontra actualmentE> o paiz. Sir Norman Lockyer, presidente da B?·itis h As

sociation, no importante discurso pronunciado em se tembro do anno passado em 

SquUtpprt, desenvolveu as m esmas idéas fazendo um estudo comparativo entre 

a Inglaterra e as outras nações e concluiu, com applausos do selecto a uditorio, 

d~~~~strando a urgente necessidade de r eo rganiza r em-se as universidades cxis· 

tentes, amoldando-as ao typo a llemão, ~ de crear em -se m a is oito novas, dota

elas de todos os modernos recursos necessarios a um ensino efficaz e á p e.squiza 

scientifica. Para esta obra de idiscu tivel alcance, accrescentou elle, é mistér 

gastar 24 milhões sterlinos; mas a Inglaterra póde, deve e ha de fazer tal des 

~;eza em proveito do ensino e da pesqulza scientifica, porque nis : o vai a sua 

salvaçãQ. 



Acredito que enu'e nós aquelles mesmos que veem com melhores olhos as 

cousas do ens ino hão de convir que neste particular estamos muito mais atraza

dos do que a Inglaterra, que só com o ensino primario- despende 13 milhões e3-

terlinos, annualmente . Meditem elles, pois, nos seguintes conceitos enunciados 

por Mr. Balfour, primeiro ministro de S. M. Britannica, no discurso que Em 

1901 pronunciou na cidade de Manchester: "O systema de educação adoptado 

em nosso paiz é chaotico, inefficaz, atrazadissimo; converte-nós no ludibrio das 

nações adeantadas, deixa-nos atraz não só dos nossos primos americanos, mas 

da Allemanha, da França e da ltalia. . . Eu não creio que nenhum homem que 

observe a organização de nossas uni~ersidades ou escolas medicas ou outro:: 

institutos de educação possa, honestamente, em seu intimo, dizer que fizemos 

bastante para desenvolve~; a PE)squiza scientifica, dotando-a co·m os custqsos re

cursos de que car ece hoje em dia. Nós, o mais rico paiz do mundo, ficamos 

atraz da Allemanha, da França, Suissa e ltalia. Não é isso uma desgraça? So

mos porventura demasiado pobres ou demasiado estupidos?". 

Dignas igualmente de menção as seguintes palavras de Mr. Chamberlain P.o 
discurso a que alludi : 

"Nem todos podem eleva•-se ás altas regiões da instrucção; mas , é en tce 

aquelles que o conseguem que devemos procurar os homens que hão de levantar 

Lcm a lto o estandarte deste paiz na concurrencia commercial, scientifica c eco

nomica com outras nacões. o momento actual, acredito nada _haver de mais 

importante do que supprir as deficiencias que nos separam daquelles com CJ<IGm 

nos achamos na ma is cerrada concurrencia .. Na Allemanha e nos Estados Uni

dos a instrucção superior tem maior auxilio do Governo e é mais apu rada do 

que entre nós, de onde resulta que em cada profissão, em cada industria, acham

se os logai·es occupados por homens que t iveram <;ducação univer sitaria. ~ü 

estimaria ver chegar o tempo em que, neste paiz, nenhum homem pudesse conse·· 

guir um emprego dos melhores, nas nossas fabricas, officinas ou escriptorlo.; 

commerciaes sem que exhibisse provas de que o seu curso universitario lhe !t

zera merecer o <"'argo offerP.cido .•. E considerando o m eu modo de pensar sühr<-: 

a materia, ninguem SA surprehenderá si eu disser que acredito chegada a époc~. 

em que o Governo ha de prestar maior attenção a taes a&sumptos e talvez El' 

contrar mais dinheiro para impulsionar os respectivos interessês." 

Creio chegada tam!JP.m para. nós a hora de prestarmos um pouco mais cJ.: 

attenção a este momentoso assumpto e de concentrarmos bôa vontade e resolu-
... y:., .... 

ção firme no sentido de uma reforma radical, de uma reorgan ização comple ta 

que attenda ás mais comesinhas necessidades e exigencias do ensino e da inve ~

tigação scientifica e dê aos nossos institutos elementos que lhes garantam vii.!n 

prospera e desenvolvimento progressivo . 

Quasi. todos os meus predecessores neste Ministerio, depois do advento ela' 

Republica, sentiram bem a fraqueza da instrucção super ior e procuraram vir em 

auxilio della adaptando medidas que se lhes affiguravam efficazes. As nossas 

faculdades e esco las superior es foram dest'arte (!Onstante e successivamente r e-' 

organizadas, por vezes mesmo com interva l!o de menos ue tres annos . Esta~ 

npetidas r eform as, ou antes recomposições regu lamentares, · po:: co ou . m esmo 
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"ada adeantaram, e, no d izer das proprias corporações docentes, só servira m 
para anar chisar e ag-gravar a inda n1ais a si tuação do ensino. 

Cumpre· nos, pois, não mis persistir neste systema de retoques e remendos 

que, com ser inefficaz e pernicioso, colloca os nossos institutos de ensino em um 

afflic tivo esta do de incer teza e inquietação, sob a cont·nua ame:<ça de suppre>;

sões e mutilações, indefesos contra a influencia absorvante e nem semp1·a ben~

fica ela po litica, e sem os recursos de que carecem para o seu desenvolvimento. 

Conhecendo de perto este estado, uma das minhas primeiras preo<:cupaçõe:; 

na gestão ela pasta que vos dignas tes confiar-m e foi estudar o meio de substituir 

a organização actual, defe ituosa, ineffi~az e fatalmente condemnacla, por 

outra m a is liberal, em que, constituindo syst ~ma harmonico, se congreguem, 

aperfeiçoados, os elemento~ de que dispomos e cuja diftusão é,. . sem du-..·ida, u.11A 

elas causas de sua fraqueza ou a ntes de sua ~sterilidadtl. ::-<este sen tido aprove i

t ei a bôa vontade e competencia do illu . traclo professor da !!'acuidade de Medi

cina elo Rio de Janeiro clr. A . A. de Azevedo Sodré, que chegara da Europa, 

onde se applicara ao estudo da questão, e encarreguei -o de formul a r um plano 

para a r eforma geral do ensino, tendo err, mira a fundação da Universidade. 

De como desempenhou e ll e a missão que em bôa hora lhe fôra confiada, já 

vos dei co11ta em m eu an terior r elatorio. O seu projec~o foi por mim submettido 

á apreciação das corporações docentes de nossos institutos de ensino secundario 

e superior, que me enviaram em t empo os r espectivos pa receres. Para attender 

a indicações e reparos feitos por algumas congregações e dar m a ior latitude ao 

primitivo plano, julgou o i Ilustre dr. Azevedo Sodré, de pleno accôrdo commigo, 

dever corr ig i l-o e ampliai-o. Assim modificado, foi o proiecto apresentado á 

Camara dos Srs. Deputados, em uma das sessões do anno proximo passado, 

pelo talentoso representante do Estado de Minas dr. Gastão da Cunha, que, em 

eloquente discurso de apresentação, sustentou-o com o brilho, clareza e elevação 

de vistas que todos lhe reconhecem . 

Não é preciso tornar salien tes as vantagens do r eglmen universitario, reco

nhecidas universalmente e comprovada por uma experi encia secu lar, n em tão 

1;ouco a sua super ioridade sobre o regimen das facu ldades isoladas. Todas e.s 

nações - da E uwpa, com excepção ela Turquia, e da America, com excepção do 

Bra~ il . a Persia e o J a pão, na Asia, a doptaram-no. N enhuma cogitou a inda de 

supprilni!-o ; ao contrario, quando em uma dellas se reconhece um desfalleci

mento qualquer da instrucção superior, a preoccupação dominante é logo crear 

n~va·s un.iversicla des . Os Estados Unidos teem 134, a Allemanha 22, a I talia 21, 

a . A.ustria 13, funcc ionando só na cidade de Praga 2, a Hespanha 10, a Sulssa 

5; a: Hoiianda 4-. A França, que durante perto de um seculo manteve o r egim en 

L1t F aculdades iso ladas, acabou por abandonai-o, adoptando o regimen universi

tario mais ou menos como o que vigora na Allemanha, e creando 15 universida

des. A Inglaterra, que possue 13, cogita actualmente de elevar este numero a ~1, 

creando mais 8 . 

Como se vê, por toda parte vigora e fr uctifica o regimen unlver.sitario ; p('r

que se não dará o mesmo com relação ao nosso paiz? Somos porventura mais 
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atrazados em civilização do que a Persia, a Bolivia, o Equador, ou mais ~deo.n

to.dos do que a Allemanha, a Suissa, e a França? 

No emtanto, não é de hoje que entre nós se agita tal questão. A instituição 

do ensino universitario no Brasil é aspi r ação antiquissima, datando dos primor

dias ela nossa nacional·idacle, e que encontrou sempre benevola acolh ida no seio 

elos nossos insti<tutos de ensino superior e entre os governantes, fossem quaes 

fossem suas idéas politicas e o partido a que pertencessem. Desde a assemb!éa 

g ral constitu i nte ele 18 23 até hoje, a questão tem sido innumeras vezes ventilada, 

sempre com applausos geraes, e a inda na Falia do Th.rono com que em 1889 

abriu a ultima reunião da Assembléa Legislativa do Imperio, D. Pedro II suggeriu 

a necess idade ele crea~·em-se duas universidades, uma ao Norte e outra ao Sul. 

Respondendo á Falia elo Throno, disse a Camara elos Deputados: 

"Não merecerão menos, Senhor, a situação da Camara dos Deputados as 

exigencias da instrucção publica, entre as quaes sobresahem, como V. M. adverte, 

a da creação ele escolas technicas adaptadas ás conveniencias locaes e a de um 

systema universitario, constituido por duas universidades e por faculdades de 

lettras, sciencias, etc." 

Eu e~cou firmemente convencido da superioridade do reglmen universitario 

sobre o das faculdades isoladas e acredito que, nas condições aotuaes politico

financiras do nosso paiz, só com a instituição de universidades, vasadas mais ou 

menos nos moldes do projecto Gastão da Cunha, se conseguirâ. restabelecer a 

unidade do ensino, imped indo o seu {lesmembramento, j á em via de realização, 

garantir- lhÇ! uma tal ou qual uniformidad'3 compativel com o seu desenvolvimento, 

fornecer- lhe os recursos materia s de que carece, finalmente, .dar aos membros 

do magisterio, com o estimulo e emulação ir.dispensaveis ao successo do ensino 

garantias e proventos consoantes â. elevada posição que occupam e á nobiiissima 

funcção que desempenham na sociedade. 

Na elabor ação do seu projecto cingiu-se o Professor Azevedo Sodré ao modelo 

allemão, hoje adaptado por quasi toda a parte, modificando-o, porém, em ordem 

e amoldai-o ás nossas tradições, habitas, tendencias e condições financeiras. 

A organização por elle proposta, admiravel adaptação das famosas universidades 

germanicas ao nosEo meio ocial e político, quer no ponto de vista da influencia 

que exercerá sobre o aperfeiçoamento do ensino e o progresso da sciencia, quer 

na parte concernente aos encargos que trará á União, parece~me sal utar e prati

cavel. 

Entre as disposições do projecto destacam-se a1gumas sobre cujo valor e uti

lidade pratica impossivel será encontt·ar duas opiniões antagonicas: - A auto

nomia didactica ou ampla liberdade de ensinar ou ele aprender, garantindo s.d 

Professor completa. indepedencia na organização .dos programmas e na exposição 

das douttrinas e opiniões que julga r bõas -e verdadeiras, e ao alumno inteira liber

dade na escolha do mestre com quem deseja aprend t·; - A autonomia disciplinar 

etn virtude ela qual fica eUmi n<J.cla a infl\lencia àa politica, do favoritismo e asse-
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gur ada aos corpos docentes uma maior somma de força moral; - A instituição 

do ensino livre, ao lado do official, gozando das m esmas vantagens e regalias 

e completando-se mutuamente; não o ensino livre como o possui mos actualmente 

e que de livre apenas tem o nome, nem ·aquelle r epr esentado pela liberdade de 

frequencia ou antes pela permisEão para não frequentar aulas; mas o ensino livre 

como ·existe nas universidades de typo allemão e como quiz estabelecer entre nós, 

em 1870, o preclaro est>adista Paulino de Souza, o ensino livre garantido pela 

sállia e utilíssima instituição da livre docencia; - O processo de provimento 

nos cargos do magisterio, segundo o qual crê-se uma verdadeira carreira, con

servando-se sempre abertas as portas a todos aquelles que tenham real merito; 

os docentes, em numero illimitado, serão nomeados após a exhibição · de provas 

publicas de capacidade, sendo depois promovidos a professores extraordinarlos 

e destes a professores ordinru·ios por merecimento aquilatado pelo numero de 

alumnos · que conseguirem attrahir a seus cursos e pelos trabalhos scientificos 

que tiverem publica do; - O pagamento das taxas de matricu la por aula ou 

cadeira e a percepção por parte do professor das taxas pagas pelos estudan tes 

nos respectivos curso~. meio este efficacissimo Pltra manter um perenne estimulo 

entre os professores officiaes e livres, <JUe se esforçarão por attrahir maior nu

mero de alumnos ás suas aulas; - Fi11almente, a adopção do typo de madureza 

para os estudos e ex:ames. 
Além destas disposições, outras ha igualmente importantes e salutares, vi

sando attender ás condições especiaes do nosso meio. O projecto consagra para 

a Universidade a autonomia administrativa com o correctivo de uma efficaz 

fiscalização por part" do Estado; suprime as equiparações de collegios, e, dei

xando o ensino secundario entregu e á iniciativa particular, subordina-o á Univer

sidade, que organiz·ará os respectivos programmas e verificará as habilJtações dos 

alumnos candidatos á matricula nos cursos superiores. 

Actualmente, no Br-asil, o ensino secundario a.cha-se sob a superintendencia 

dos Governos F ederal e dos Estados; os programmas são organizados pelo Go

verno na União sem au.diencia da.s faculdades e escolas superiores, o que é um 

verdadeiro contrasenso. Não se póde contestar a estreita relação quo existe 

entre o · ensino secundaria e o superior, representando um o grão eiementa~ e 

o outro o grão completo do mesmo ensino. E' de toda a conveniencia, pois, que 

a Universidade desdobre do seu programma a parte elementar de cada um dos 

ramos dos conhecimentos humanos que tem por fim ministrar, e que verifique 

si o alumno que deseja seguir seus cursos superiores acha-se convenientemente 

habilitado naquella parte elementar e essencial. 

Consigna ainda o projecto, entre as suas mais importantes disposições, a que 

se refere ao exame c!e estado para a verificação das habilitações dos profissionaes, 

diploma dos ou não, que queiram exercer as profissões liberaes no Brasil. 

A primitiva idéa de fundar-se uma unica Univers idade com séde no Rio de 

J'anei ro, e á qual ficassem subordinadas as faculdades federaes elos Estados, 

despertou vivos reparos, tendo as corpo1·acões docentes d.estes institutos protes

tado energicamente contra a pretendida subordinação. Instituir no Rio de J'anei ro 

o regimen univ~rsitario como o meio mais efficaz para acuc!ir ás prementes nece~-
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sidades elo ensino e manter as faculdades estaduaes no pé em que se ach am, 

ser ia iHogico, injusto e contrapro ducente. 
Fundar univers ida des iguaes á projectada para o Rio de J anei ro em cada 

cidade em qu e funccionasse uma faculdade federal, seria ir muito além do qc;., 

permittem as cond ições financeiras do paiz. O p rojecto Gastão ela Cunha, a meu 

vêr, de u para o caso a m elhor solução pc;ss ivel: - estabelece uma U niversida de 

completa no Rio de J a neiro e quatro univers idades incompletas com sécles respe

ctivas nas cidades de S. Paulo, Bahia, Recife e Bello Horizonte . Poderia accr e

scentar: e R io Grande do Sul. 
D evo ponderar qu e as denon1inações "completa" e "incompleta" são pura

mente convencionaes; no sentido xi g·oro~o da palavra no ha no mundo uma Uni

vers idade completa, porque nenhuma existe onde ensinadas sejam todas as scien

c ias puras e de applicação, todas as litteraturas, etc. Por outro lado, n ão 

havendo um typo uniforme, um padrão unico para a constituição das universi

dades, cada paiz aclopta o typo 'q ue mel hor lhe convêm. ra Allemanha e na 

Fran ça, por exemplo, chamam-se univers idades completas as constituídas peia~ 

quatro faculdades trad ic ionaes; nós chamaremos completa a universidade com

posta de cinco faculdades, que o projecto Gastão ela Cunha estabelece na cidade 

elo Rio de J a neiro. 

E' fóra ele .duvida que as universidades consti tuídas por uma, duas ou tn:s 

faculdades elevem ser consideradas como instituições transitoria JJ, destinadars a 

se completarem, dentro de um prazo mais ou menos dilatadQ, com os propr ios 

recursos ou com os qu e lhes possam ser concedidos em melhores épocas. Publi 

cl,tas de nomeada têm-se pronunciado contra lt m·eação .de universidades incom

pletas; Martini e Ferraris neste sentido mauife~taram-se de modo firme e deci

dido; verdade é que estes referiam-se á Italia, onde, ao lado de 15 univers idades 

completas, funccionavam seis incompletas ou menores: - as ele Cagliari, Modena 

e Parma com tres faculdades cada uma, as el e Sassari e Siena com duas facul 

da des apenas, e a de Macerata constituída por uma só faculda de. Martini, quando 

Ministro da In stru cção Publica, quiz supprimil-as, fazendo r ever ter em beneficlo 

elas outras as economias r esulta ntes. Guiclo Bacel li , o g-rande estadi sta e professor, 

oppoz-se tenazmen te a esta s uppressão, que qualificou ·de "ope1·a sam·i!ega". "Se 

!e condizioni finanziarie non permettono a noi - disse elle - di proveddere ai 

!oro bisogni .:on q uell a liberal ità che sarebbe nel nostro desiderio, ri spettiamo 

al m eno tutti qu elli ch-e si mostrano veramente vitali, circondi amoli di rispetto e 

di tranquillità ed a doperamoci per q uanto sta in noi a favorirne lo spontaneo 

svillupo ". 

A ultima reforma da in s trucção publica na Italia, promulgada em 1902 pelu 

Ministro Nasi, não só manteve as universidades ·incompletas, como concedeu ás 

faculdades isoladas que a inda ex istiam em Milão as regalias e privilegios unive r

sitarios, creando dest'árte mais uma verdadei ra universidade incompleta. 

A creação de univers idades incompletas entre nós obedece a uma necessidade 

de momento; e llas assegura m a uni.dn.de e uniformida de do ens ino em todo o paiz, 

e com as a ttribuições e regalias que lhes são outorgadas encontram naJ propria 

iliOa elementos que lhes parant m o espontaneo e progressivo desenvolvimento. 
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Yai já um tanto longo este capitulo do meu relatorio; dei de proposito maior 

latitude ás consiclcmções com que julguei dever inicial-o, porque estou conven

cido de quo é este hoje em dia o assumpto mais momentoso que corre pela pasta 

qu e me confiastes. Insisti longamente e de novo voltarei a insistir, emquanto a 

vossa confiança mantiver-me n•este posto e até que uma providencia seja tomada. 

Não nos illudamos. A situação actual .elo ensino secundaria e superior no 

Brasil é alflictiva; não póde perdurar, sem gTave damno para os destinos da nossa 

Patria. Urge, portanto, que cnda um se compenetre ela responsabilidade que lhe 

cabe e envide esfo rços no sentido de minorar e supprimir o mal que nos consome. 

A quest!lo está affecta ao Congr esso Nacional. Da sua sabedoria, da sua pre

videnc!a e patriotismo é de esperar, após reflectido estudo da materia. a adopção 

de providencias que venham reerguer o nivcl do nosso ensino, collocando-o ern 

posição compativel com o nosso g r ão de civi-lização e com as necessidades actuaes 

e futuras do paiz. 

'ão ~rminarei, entretanto, sem repetir, fazendo meus os conceitos emitticlos 

pelo Deputado Fusinato, quando discutia a reforma da instrucção publica na 

!ta lia: 

"La scienza e l'Università che la rappresenta sono i piü alti fattori .diretti 

e indiretti della forza morale e della prosperità materiale delle. nazioni. E' nel 

!avaro silenzioso dei gabine tti e dei Iabornttori che si preparano tutte le grandi 

scoperte che transformano la :Vita industria!e e cl economica dei mondo. 

Chi potrebbe rinunziare ad aumentarne !e difese moral i de lia Patria? ... 

Nobili destini attendono quella nazione che consideri Ia scienza come uno dei 

primi e piü indispensabli suoi elementi di forza e di prosperità. Imperocchê lo 

s~ato dell'insegnamento superiore ê Ia piü tangibile misura dei livello intellettuale 

d'una nazioue. Esso é come il grande tronco che ne alimenta Ia vita dei pensiero, 

ê da cu i dipendono per doppio vincolo tutti gli altri ra.mi clell' insegnamento." 

Sobre os estabelecimentos, federaes e equiparados, de ensino superior e se

cundaria, assim como a respeito dos exames parcellados de preparatorios, e ncon

trareis, nos artigos subsequentes, informações circumstanciadas, e, em annexos, 

não só os relatarias apresentados pelo Sr. Dunshee de Abranches, em virtude ela 

incumbencia que lhe dei, mas tambem os principaes avisos expedidos durante 

o anno findo, r elativamente a taes assumptos. 

RELATORIO J. J. SEABRA (1905) 

INSTRUCÇÃO PUBLTCA 

Refonnet eLo ensino secnndet?·io e stt7Je1·io1· 

)!]m o~ me"~ precedentes relatarias insisti demoradamente nest e assumplo. 

externando de tnodo, talvez, utn tanto rude, n1as franco e sincero, a rn inha iln

pressão pessoal sobre o estado precariQ em que se epc<;mtra actualpwnte a instrll-
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cção publica no Brasil, e indicando os meios que mais e;:iicazes se me a figuravam 

para corng1r e melhorar esta situação, que, a meu vêr, não p6de perdurar sem 

grave damno para o futuro da nossa Patria. 

Para que se me não acoimasse de precipitado e leviano no modo de sentir, 

para que se não suppuzesse estar eu a exaggerar com o intuito de preparar opi

n ião em favor de uma reforma que applaudi e julgo imper iosa e inadiavel, fiz 

c.onsignar nos meus relatorios as opiniões e juizos emittidos, a tal respeito, pelos 

directores dos nossos institutos de ensino, as informa~ões que me foram prestadas 

pelo'> fiscaes do Governo junto aos estabelecimentos equiparados, e as duas minu

ciosas e bem elaboradas exposl~ões que, no desempenho da incumbencia que em 

bõa hora lhe dei, apresentou-me, em tempo, o \Ilustrado Sr. Dunshee de Abranches. 

o processo do nosso ensino es tá feito. Não ha fugir deante da lucidez dos 

factos allegaclos, ela evidencia elas provas exhibiclas, do clamor unisono e crescente 

que de um extremo a outro ela Republica se f az sentir. Nenhuma illusão é mais 

permi ttida, salvo para aquelles que, respirando optimismo, vivem alheios ao meio, 

cégos, surdos, insensíveis ãs impressões que os cercam, ou então para os que, 

obcecados por um mal entendido interesse, não querem vêr perturbada esta situa

~ão propicia de lassidão e facilidades, a qual permitte ao alumno fazer, em pouco 

tempo e sem o minimc esforço. examee successivo& par&. alcanÇAr o cubiçado 

diploma. 

O ensino secunclario está a clesapparecer de entre nós, si é que a inda existe. 

O Gymnasio Nacional, estabelecimento modelo, mantido pelo Govnrno, dotarlo 

de largos recursos orça:nentarios, dispondo de um corpo docente numeroso e de 

competencia f6ra de toda a duvida. ·não preenche, in!elizmente, os fin<;; a que foi 

destinado. O ensino Que nelle se ministra é defeituoso, falho e improfícuo; para 

isso concorr em em l arga escala a sobrecarga dos programmas, a mã escolh a e 

distribuição das disciplinas, e, principalmente, a funesta disposição de lei que 

mandou considerar finaes e vã·lidos para a matricula, nas escolas guperiores, 

exames feitos desde o 2° anno do curso gymnasial. 

Do reiatorio que, em Janeiro do anno passado, me apresentou o Sr. Castello 

Branco, então director daquelle instituto, destaco os seguintes trechos: 

"Na qualidade de director deste Gymnasio, estabelecimento typo, modelo dos 

mantidos por particulares, entendo ser elo meu dever expôr a V. Ex., com maxima 

sinceridade, ainda que rudemente, as causas a que attribuo o r ebaixamento do 

nivel elo nosso ensino e os meios de evitar seu completo anniquilamento. 

Para este estabelecimento, ele gloriosas tradições, hoje em profunda deca

dencin, mas onde o ensino j á foi uma realidade, etc., etc. 

Penso que os actuaes programmas elo Gymnasio necessitam modificação a 

tornai -os mais curtos, assim como melhor distribuição elas materias no curse dos 

annos ele estudo: om ta~s programmas e tantas disciplinas accumulnclas (o 

4° anno comporta o estudo de 11 disciplinas diversas) são, como todos reconhecem 

em pura perda os esforços elos mestres e dos alumnos." 

~i, comg acabamos ge vêr, ensing no Grmqasio Naçional. estabelecimento 
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modelo, aestinado a servir áe padrão, deixa tanto a deseJar, o que dizer do minis

trado nos colleg-ios eq ui parados e do que visa o preparo de al umnos para os já 

famosos exames parcella clos? Referindo-se a este assurnpto, depois ela synd icancia 

a que procedeu nes ta Capita l, escreve o Sr. Dunshee ele Abranches: 

"Seja como fõr, o facto é que devemos procurar sahir, o mais breve possivel, 

C\esta afflictiva situação, porquanto a triste verdade é que todo o edificio funda

m ental de nossa instrucção secundaria assenta actualmente nesta tripode fati

dica: - O mão ensino do Gymnasio Nacional; - o pessimo ensino dos institutos 

equiparados; - o nu l:o ensi no revelado pelos mercadores avulsos de exames 

parcellados de preparatorios. " 

Julg-o -me dispensado ele adduzir novas provas e outros attestados do desca

labro que vai pela nossa 'Instrucção Publica. 

A ques tão está affecta ao Congresso Nacional, cu ja attenção julgastes rle 

ver despertar na Mensagem que lhe dirig- istes em m a io de 1903. O Poder Exe

cutivo tem feito, dentro ele suas attr ibuições constitucionaes, todo o pos~ivel pa 

ra sobrestar na marcha invasora do mal que afflige e consome o nosso ens ino; 

eile comprehende dev idamellte o a lcance e a mag-nitude elo problema , e, formu

lando-o de modo claro e preciso, clama e in-sta por uma solução prompta e sa

ti~factoria. 

O Congresso Nacional eleve es ta r bem inteirado do es ta do de anarchia e in

ferioridade a qu e entre nós chegou a ins trucção secundaria. Esta questão foi 

la rgamente venti lada na ultima sessão legh;lativa, quando em debate o projecto 

tl e lei a di a ndo o exame de madureza, e já anteriormente f-3ra levada de modo 

magistral e completo ao conhecimento ela Camara pelo eminente deputa do ba

h iano dr. Satyr o D ias. no excellen te parecer que formulou obre o projecto Gas

t!lo ela Cunha. A digna commissão de Instrucção _Publica, justamente impressio

nada e _de pleno accõrdo com o relator qu a nto á extensão e gravidade do mal, 

divergiu delle no tocante aos m eios preconisaclos para sanal-o. Consirleranclo 

que o ens ino secunclario, base elo superior, estava sem org-anização estavel ? 

proficua e que era urgente qualquer providencia elo Poder L egis lativo sobre o 

assumpto, propoz ell a fossem inclu iclos em ordem elo dia o projecto José Bon;

facio, r egu lando a equipa r ação ele coll egios a o Gymnasi<i Nacional , e o Cocligo 

do Ensino. 

O proj ecto foi r ejeitado em 3n discussão não tendo sobejado á Camara tem

r.-o para discutir o Coclig-o elo Ens ino e outros projectos pertinentes ao m esmo as-

sumpto que foram submetticlos á sua a preciação. Limitou-se e lla apenas a adiar 

o exame el e m a dureza e prorogar por m a is a lg uns annos a inda · o r egimen ele 

exames parcellados que, ex-vi ela le i anterior, devia desappa recer com o anno 

que se exting-uiu. 

E' pa ra nota r este devota do apêg·o que o Cong-resso Nacional vai manifes

tando pelo exame parcella clo, sempre qu e lhe cabe dizer sobre o assumpto. Não 

creio obede!;a elle a uma -Qr i ntação pecla~o~ica pr emeditada e ll~septada, nem 
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tão pouco a uma convicção intima da superioridade de um r egimen por todos 

hoje condemnado . O Congresso Nacional não confia pr ovavelmente na exequi

bilicladfi' do exam e de madureza, tal qual se acha organizado, e, sem tempo pa ra 

legis la r imprim indo-lhe f e ição nova e m a is consenta nea ás exigencias do mo

m ento, em uma coacção de ultima hora, deante das solicitações prem entes dos 

inter essados, proroga o prazo, na esperança de poder, neste entrem ente, provi

dencia r com maior ponderação e acerto. 

Não é crível, por certo, que os di g·nos R epresenta ntes da Nação a dmittain, 

Em seu fôro intimo, a possib ilida de de uma r eorganização efficaz do ens in.: 

secundaria, ma ntido o exame parcellado, ta l qual se faz actualmente, como pro

va un ica da h abil itação propedeu tica dos a lumnos que se destinam ás carreirai 

Uberaes. 

Ver dade é que outr'ora, na vigencia deste r egimen, o ensino secund:j.rio fl <> 

resceu entre nós; mas, s i assim foi, deve-se á imparcialida de e isenção dos exa

tnlna(J.ores, professores officiaes, a lhe ios ao comn1ercio do ensino, e, sopretudo, 

rc sabia disposiçã o de lei gar a n t indo a validez dos certifica dos de exam es ap'IO'

nas pot· curto pr azo de tempo, o qu e obrigava o a lumno a continuar o estu do 

elas m a ter ias em que lograra approvaçã.o, até completar a séri e de p repa.r a to

r ios n ecessarios á matricula. 

Si o Congr esso Nacional, por ém , deseja - como a muitos parece indub ita .. 

vcl ins istir n a pref er encia votada pelos e>xam es pa rcellados, entregue então e 

ju lgamento de lles aos professores dos cursos superiores, r estr inja o prazo ;1 ·~ 

valide?. dos certifi cados a um ou dous a nnos, no maximo, e t erá r emovido, de 

certo, muitos dos inconven ientes dest e m a lsinado r egimen. De facto, o m a lo r 

mal não está no exame parcel Íado, em si, mas no modo por que ,é feito, " no 

ensino a r etalho a que fatalmente obr ig·a . 

Entre as· causas apontadas como jus tificadoras da decadencia do ensino s·J

cundario, o r egimen da equipa ração de collegios parece ter s ido a que mais im

pressionou a commissão de Instrucção Publica da Camara dos Deputado~. Unto 

assim que, solicitada a indicar providenci a~ no sentido de reerg u er o niV•3l de;;:;se 

ens ino, se limitou ella a pedir fo sse incluído em ordem do dia o projecto .los(• 

Bonifacio , r egulando a equiparação. 

Sinto di ssentir, n es te pa r t icu lar, do modo de ver da dou ta ce>mmissão . Os 

collegios equipa r a dos funccionam entre nós ha m eia duzia de ~n noK apenas, não 

entrando em linha de conta, já se vê, o Ins tituto H enrique Kopkc, prim Eliro que 

obteve a r egalia, estabelecim ento modelo, dirig ido por um educador em cr ito, que 

se t em consagrado com abnegação e acrisolado amor á causa do ensino. Antes 

das primeiras equipa rações, concedidas em 1899, já o en sino secundaria se oacha 

va completamente anarchisado; já o q ue er a dado no Gymnasi·o Nacionn l se 

revelava fraco e improfícuo, como decla rou o respectivo clirector no r !"ln.torio 

e.pr f\sen tado, em 1897, a este Ministerio. Desta época para cá . o ensiP•) não rn•)

lhoro u naqu elle Ins tituto, tendo, ao contra rio , neiorado, como dizia o u ltimo ·'li · 

rector. Ora, s i funcciona m a l e defeituosam ente o esta b elecimento m odelo, des· 

tina,do a ~~rvir de typo, como exig·ir c:x;ç llencias àos rlue lhe são Ntllil'ar~u l c·:o'? 
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I'or outro la do, si o r eba ixam en to do ni ve l do ens ino secumla ri<:l depetõdt!Sse 

apenas do mã o funcc ionamento dos collegios equipa r a dos, nã o haveria mistér um 

acto do Cong resso Nac iona l supprimindo-os ou diffi culta ndo-lhes a o::;anizaçao; 

ao Poder Executivo, incumbido de faze l-os fi scaliza r, sobeja riam r e,,m·sos dentr•) 

da propria lei vigente para cha m a i-os a o cumprimento do dever. 

Dizen1, e eu não estou longe de acreclitar, qu e a ins trucção secu•darin., foi, 

em tempos idos , bem comprehendida e consoantemen te mini s tra da entre nós. A 

concepção, porém, que della se fa z hoje é completam ente falsa e erronr::1.. seJJ. 

r.orqu e os nossos legisladores tenha m olv ida do o ponto de v ista dynamico. is to ~. 

as exigencias novas creadas para a educa ção pelo progr ess ivo e cons ta nte evol

ver da sociedade, seja porque os nossos educadores, em s ua g ra nde m a ioria , se 

tenha m preoccupa do mais com a pa rte propri am ente commercia l do ens ino. 

No Brazil cons idera-se ainda a ins trucção secunda ri a como uma simple~ 

pa ssa gem obrigada para os qu e se destinam ás profissões liber aes; e, como a o 

transpor o limia r dos cursos superiores se exig·e do candida to a exhibição de 11m 

certo uum ero de certificados de exames, tra nsformao-se o nosso ensino sccun

dario em uma per fe ita indus tria destes cer ti ficados . Destina da a pena s a um gru

po socia l limitado, cons tituído pelos fu tur os dou tores e bacha r eis, nã o tem a 

nossa instrucção secunda ri a o caracter de generalida de e expa nsão consoa nte ús 

Pxigencias da época, não a proveita nem fornece o conveniente preparo a esse 

outro grupo socia l, ma is numeroso a inda , representa do peios qu e se des tinam 

ao commer cio , á industria , á agricultura, ao fun cciona li smo publico, etc . 

Ainda 1nesmo lin1itada á funcção prepa r a toria da s carreiras Jiber aes, nã:J 

obedece ella a este pr eceito bas ico e saluta r , qua l o da connexão in t ima, o el a 

estreita re l aç~o que deve exi s tir entre o ens ino secundar io e o superior, r epre· 

sentando um o grão elem enta r e o outro o gr ão completo elo m esmo ensino. Nes

tas condições, á s F aculda des e E scolas superiores ca bia desdobra r dos seus pro

g ra mmas a pa rte elementa r de cada um dos 1·amos dos conhecimentos huma nos 

que teen1 por fin1 ens inar , e outros in1 v erificn.r s i o a ltnnno que s e propõe a s e

guir os seus cursos super io res está ou não co nveni entemente ha bilita do na qu ella 

parte elem entar e essencia l. Era, como se vê, a subordinação do ens ino secun

daria a o superior, a ver ificação ela competenc ia intell ectual e do prepa ro prope

cleuti co do alumno por m eio de um tribuna l estra nho ao magis terio secunda ri a, 

n subs titui ção, portan to, do actua l r eg imen de exam es de prepara torios por ou· 

tro organizado e presidido pe los professores dos ins titu tos de ens ino superior. 

Esta icléa, capita l a o m eu ver pa r a fig urar em qua lquer pla no ctue v ise r eorga

nizar de m odo effica z o ensino secunda ri a , cons ig na da já em a ddi t ivo a presen

t<tdo ao nosso pa r lamento em 1895 pelos tl eputa dos Adolpho Gordo , Aug u s to de 

F1·eitas e Frederi co Borges, fo i consagrada no projecto Ga stão da Cunha, ins ti 

ttl indo o reg· iJn e n univ ers ita rio no Brazil. 

Mas o ens ino secunda rio não pôde nem deve ter como unico objec tivo fo rne

~er a ha bilitação propedeutica n ecessaria á m a tri cula nos cursos superiores ; e, 

so>mpre qu e se mantiver elle a ds tricto a esse mistér , ter á deturpa dos seus ver

<;ladeiros . fin :;; <LS~entará em uma or~aniza ~;ão defe ituosa e improfícua , :Refe-
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rindo-se ao assumpto, disse, com muita propriedade, o Sr. Léon Bourgeois, a n· 
tigo Ministro da Instrucção Publica em Fra nça: 

"Tant que l' ép re uve de fin d 'études séconda ires conti nuara á être regat·dée 

comm e la clef des carrlêr es, le but de l'enseignement sécondaire, que es t la for

mation généra le de l'esprit, sera perdu de· vue et mjJJe préoccupations étrangêres 

au bien de cet enseignement influeront sur son organ isation, fausseront son 
cara têre." 

O principal escopo da instrucção sec.undaria, é, ninguem o contes ta hoje, a 

formação g·et·al do espírito do adolescente, o desenvolvimento systematico e pt_:p

grassivo das suas faculdades inte ll ectuaes - attenção, m emoria, observação e 

raciocínio . E li a deve, pois, representar com relação ao cerebro o mes~o pape l 

que a gymnastica co m relação ao corpo. Esta robustece, desenvolve e vivifica 

todos os mu sculos, dá v igor e agi lidade aos membros, pEormittindo áquelle que 

della fez uso systematico e bem dirigido adqu irir força, destreza e resistencia 

para todo e qualquer trabalho material que as vicissitudes da •'ida lhe reservem 

no futuro. Da mesma maneira, o joven, dotado de instrucção secundaria so lida 

e bem orientada, levará para qualquer e~pectalidade a que se queira dedicar um 

Eo~p ir i to esclarecido, faculdades penetrantes e aguçadas, que lhe permitti r ão fa

zer , em poucos dias, o que outros, sem ig·ua l preparo, consumirão a nnos para 

consegu ir. 

O e ns ino secundario deve, de modo gradativo e bem coordenado, descortinar 

ao espírito do adolescente todas as perspectivas, .descobrindo-lhe todos os hori

zontes, exercitAI-o na observação e comparação, fomentar•lhe a sagacidade na 

rxperienciaf habitual-o ao raciocinio1 ensinar-lhe a f!xpressão, educar-lhe a m e

moria de conset vação, tudo isso fornecendo-lhe a maior som ma possível de conhe

cimen tos uteis e indispensaveis, não a esta ou áquella profissão, mas á vida 

commum. 

Com ta l objectivo, tornam-se caracter essencial e necessar io da instrucção 

secunda r ia a genera lida d e, a extensão ; visando .desenvolver a intelligencia por 

meio de um exercício apropri a do, que lhe dê vigor e fl exibilida de, por m eio de 

uma disciplina sã e delicada, robusta e subtil, energica e engenhosa, deve ella 

ter tendencias um tanto encyclopedicas, dirigir-se ao conjunto, sem ater-se forte 

& exclusivamente a a lgumas das partes, ser mais superficial do que profunda, 

circumscr ever-se a um a esphe ra mais pratica do que theorica, não formar espe

cialistas , n em bachareis capazes de disserta r eLe o.nni re so·ibili et qui bttsdam 

aliis. 

Não m e parece, pois, razoavel que se ex·ij a de um adolescente, cujo espirito 

estâ se formando, conhecimentos profundos e muito especiaes de phys ica, de chi

mica, de m athematicas, de botanica, zoologia, miner alogia, m ecanica, astronomia, 

etc.•; tenho por inuteis e a b·avancadoras as subti lezas de grammatica, bem como 

o maneio de litteraturas classicas antigas no ensino das linguas vivas, o qual 

deve ser feito de modo pratico, em ordem a permittir que o alumno comprehenda 



224 

bem o que ouve ou lê e faça-se entender todas as ''ezes que necessitar expr imir-se 

e mum destes idiomas; tenho por consumido em pura perda o tempo que o prepa

ratoriano consagra ao estudo do la tim e elo grego, por mal empr egado o esforço 

que elle despende para r eter na occas iã o reg ras de g rammatica, decl inações, s ig n i

cados, etc., conhecimentos estes imiteis para a vida pra tica e destinados a serem 

esquecidos dentro em pouco tempo. 

J á bem afastada ficou a época em que se considerava o g rego e o latim 

como a arcabouço necessario de uma bõa cultura; hoJe .representam apenas uma 

especialidade, cujo cultivo eleve ser r eservado a amadores eruditos, dotados de 

vocação para taes estudos. 

Penso que deve ser banido da instrucção secundru·in o ensino da hi s tor ia , 

como tem s ido feito até hoje; é tempo gasto sem o minimo proveito aquelle que 

o alumno consome e m decora r datas, em reter de m emoria estas fatigantes e po r 

vezes fa ntasticas narrativas de guerras, conquistas, intrigas, supplicios, assassí

nios, massacres, as biographias de r eis, de principes e tyrannos. A historia ou 

hn ele ser s imples chronologia ou philosophia. No primeiro caso, ê inutil e preju

dicial, tornando-se nio raro de effeito moral funestissimo quando consagra a 

g lorificação da violencia contra a fra que:<a, da impostu1·a contra a ve rdade. Como 

philosophia, ella não está ao alcance do espir ito juvenil ; deve ser reservada para 

um curso superior de Ie ttras. 

Porven tura não será mais util forn ecer ao joven estudante, po r meio de bõas 

r eproducções graph icas e succintas explicaçCes, noções exactas so b1·e as obras 

pri!fi>lS de arte (eséulptura, pintura e architectura). atravez dos seculos, do que 

atravancar-lhe a memoria com as vicissitudes das guerras do Peloponeso,. com 

os incidentes occorridos durante a famosa g uerra que a casa d'Austria sustentou 

contra os turcos? Não lucrará mais o alumno em ter urna idéa aproximada sobre 

a Venus de Milo, o David de Migue l Angelo, as madonas de Raphael e de Muri llo, 

a ronda nocturna de R embrandt, a ceia de L eonardo de Vinci, a basilica el e São 

Pedro de Roma, a cathedral de Cologne, etc., etc., do que em saber qu a nta s 

mulheres teve H enr ique VIII, ou em que a nno se exti ngu iu a dynastia dos Mero

ving ios, ou ainda o que occorreu no reinad<> de Philippe Augusto e por que, após 

a cer mon ia do casamen to, este re i m a nifestou subita repulsa por sua esposa, 

joven princeza dinama rqueza? 

O proprio ensino da h istoria patria carece ser refund ido, simplificado, r edu

zido aos principaes acontecimentos, ás circumstancias que in fluíram sobre a 

constituição .da nossa nacionalida de, sobre a nossa civilização. 1 enhurna vantagem 

resulta do estudo de rninucias e detalhe~. de datas e nomes, a não ser que se 

que ir~ . como diz Fouill"ée, imita r os allernã.es, que fazem do ensino da historia 

uma escola de m entiras, em que o fim pntriotico justifica os m eios. 

O ensino da geographia deve ser igualmente s implificado e f eito de accô rdo 

com os novos methodos. Não será de muito maior proveito para o adolescente a 

instrucção civica bem ministra da, em ord·em a avivar-lhe o pa triotismo, a inte l

ral-o sobre os seus dever es como cidadão, a desenvolver-lhe certas qua lidades do 

caracter, como a disc ipl ina, a iniciativa, o esprito de soli dariedade, a perseve-
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rança, a vontade, etc., do que o estudo, a mofinado r e inutil de filigranas de geO· 

graphia, como, por exemplo, os nomes de todos os affluentes dos ·rios Amour e 

Brahmapou tra? 

Subscrevo, de intei ro accôrdo, os seguintes conceitos de A. Fouillêe : 

"Ne faltes apprendre aux élêves que ce qu'ils ont besoin de ,·eteni1" soit a u 

point de v ue indivWuel, soit a u poi nt de vue social, ou ce dont i ls ?'e tiencl?·O?tt au 

moins tme iln7J?"éssion estltétiqtte et m01·ale. Tout le reste n 'est pus seu lement inu

lil e, ma is nuisible, indiduellement t socialement. Dês lo rsrce qui ne s'adresse qu'à 

la mémo ire et doit tõt ou tard être oubli é, est mauvais par essence. e dites pas 

la quantité de choses n écessai r.es à apprendre est déjà plus que suffisante pour la 

elevelopper et même pou r la fatiguer." 

Para que o ens ino secundaria possa corresponder vantajosamen te ao cLeside

?'<ttnm a que se propõe e lhe foi traçado pelo movimento evolutivo da sociedúde 

e pelas exigencias sempre crescentes da luta pela viela, é m istér abandonar os 

seus antigos methodos e adoptar outros mais adequados aos novos des ígnios. 

O ens ino das sc iencias physicas e naluraes, por exemplo, ministrado pelo m ethodo 

mnemonico é defeituoso e não tem o alto valor educativo de que goz!l- qua ndo 

dado pelo methodo experimental, unico capaz de bem conduzir o espírito do 

alumno a observar com attenção, a comparar com justeza, a reflecti r com calma 

e a raciocinar com acerto. 

Os inglezes e americanos comprehenderam a dmirave lmente a importancia da

quelle ensino, fuito sob o influxo do que elles chamam metltoa ot ?'edicove?-y. 

Todavia, não convém perder ele vista que os mesmos metbodos nã.o podem nem 

d vem ser uniformemente applicados á edrucação de todos os a lumnos; elles hão 

de variar segundo a índole, tendencias e outros attributos peculiares a cada um ; 

por isso mesmo, penso que o ensino secundaTio, sobreh1do nos primeiros annos do 

curso, deve se r mais individual do que collectivo . 

Com a orientação a que obedeço, tenho para mim qrue, em m ater ia de instru

cção secundai·ia, tudo está para refazer entre nós, desde os methodos de ensino 

até a escolha e conveniente dist•·ibu·ição das disciplinas. 

Não será, pois, com a extincção dos co llegios equiparados, nem tão pouco 

com a instituição pura e s imples do exame de madureza, que havemos de impri-· 

mir feição nova e profícua ao nosso ensino secundaria. 

Força é confessar que o nosso professorado, extra -officia l em sua maior ia, 

está civiado; educado na escola antiga, encontrando franca hostilidade a qual 

quer muda nça, por parte dos a lumnos, dos pais e dos proprietarios de co llegios, 

não procurou ell e corrigir-se. Si deixarmos de parte os m áos professores, que são 

legião, para só atten tarmos para os bons, h avemos de convir que estes têm o 

g rave def eito de se rem excellentes especialistas, de cons iderarem a materia que 

leccionam como a mais importa nte, de descerem no ensino della a detalhes e 

m in ucias inuteis. Salvo r a ras e honrosas excepções, elles desconhecem uns tantos 
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j:lreceitos essenclaes de psychologia qu e dizem respeito á meninice e adolescencia 

e são, via de regra, máos pedagogos. 
O processo de pt·ovimento no magistet·io adoptado no nosso Gymnasio é incon

veniente e nocivo; faz-se a selecção por concurso, ton1ando-se como unico cri

teria o conhecimento n1ais ou menos profundo da materia; consegue-se, não ha 

duvida, esco lher e nomear um estJecia lista notavel, conhecendo a fundo a materia 

que va: · leccional', m as, n e1n sempre, um bom professor que saiba ensinar ele 

accôrdo com a moderna pedagogia. 

Estou éo llvencido ele que melhor professor de ens ino sacunclario seria aquelle 

que, conhecendo as necessarias regras da pedagogia, estivesse habil itado para 

leccionar, sinão todas as disciplinas elo curso, ao menos a maior parte dellas. 

Seria de indiscutível convenienci.a, a meu vêr, q1.1e em um col legio ou gymnasio, 

tres a quatro professores, no ma>.:imo, tomassem conta ele uma turma de 15 a 20 

estudantes e acompanhasse-a desde o inicio até ao .fim do curso, ministrando-lhe 

·o ensino integra l. 

Os precedentes reparos mostram que carecemos. antes de tudo, de reeducar 

o nosso professorado, de constituir escola ele professores; de ha muito reconhe

ceu-se entre nós a necessidade de educar e preparaar convenientemente o pro

fessor primaria, e para isso foram CI'eadas e di sseminadas por todo o Brasil bôas 

escolas normaes; a tarefa commetticl~. ao magisterio secunda rio não é certa

m ente menos ardua, n em menos difficil. 

Uma reforma radical e completa, visando não só os methodos de ensino, 

como o~ habitos, tenclencias e orientação elo professorado, não poclerá ser conse

gu ida em meia duzia ele annos, nem tão pouco em virtude de disposições pre

cisas de lei regulando a materia. Emquanto o ensino secundario es tive r ã mercê 

de actos e. decisões em anadas do Parlamento ou do Governo, impossível será 

conseguir-se aquell e desicLe1·atum. 

Acredito que o m e·io mais acertado para chegarmos a elle é deixar <t instru

cção secundaria entregue ã iniciativa particular, desofficia lizar o Gymnasio Na

cional, entregando-o ã d·irecção e superintendencia de uma corporação composta 

de professores dos cursos superiores. Esta corporação nada mais é que o cun

selho univers itario. 

A universidade a utonoma e independente, sem ligações intimas com a política 

e o Governo, poderia exercer real fiscalização e benefica influencia sobre o ensino 

secundario; ell a igualmente fomentaria o estudo e o ens ino da pedagogia, prepa

raria na sua Faculdade de Lettras professores para a instrucção secundaria, 

creando um diploma especia l, promoveria a união e solidariedade elos membros 

do magisterio, crearia estímulos qup não existem actualmente e despertaria o 

a mor e o enthus iasmo pelas causas do ensino. 

Convenho quP algo se poderia fazel' para melhorar a nossa lnstrucção se

cundar:a, fó ra dos moi deR indicados. 

Bastaria pa r a isso ex igir o exame de entrada, feito nas Faculdades. e es

tao~:ecer uma melhor escolha e distribuição das disciplinas. Seria, por certo, 

çora Incompleta. mas ainda assim proflcua . Teríamos naturalmente de ~upprl-
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mir o latim e o grego, cujo estudo. pass~ria pa1·a um curso superior de lettras 

ou hurnar.isla; de . modificar por completo a 01·ientação do ensino da historia, de 

,!!:]n:pliCicat· largamente os programmas de outras disciplinas, ele introduzir no

' os ensinos, como a contal;>iliclade mercantil, a instrucção ci\•ica e moral, etc. 

Para ser geral e ao n1esn1o tetnpo pre paratoria dos cursos superiOl~es, con

viria d3r nova e mais adequada distribuição ás disciplinas, dividir o curso se

cun da r io p ropr iamente dito em clo us cyclos, não ele moclo arbitrario e sem si

~n i ficaç:ão prec iza, J orêm, de C6•·ma a que um seja o complemento elo ou t ro, 

a <Jue um rer,.resente .o grá.o mais elementar e o outro o g1·áo mais profun~lo do 

n1esmo ensino. O prin1eiro daria a instrucção geral, necessaria á grande maio

•·ia; os .alumnos que o cursassem estariam habilitados para o funccionali!lmO pu

blico, ;>ara a matricul« no~ cursos de pharmacia, ele arte dentaria, ele Yeterina

t·ia; estariam igualmente preparados para desde logo iniciarem a aprendizagem 

pr·aticu. do con1mercio, agricultura e industria, ou para encetarem estudos es

pec iaes com relação a estas carreiras. O segundo cyclo seria propriamente pro

pedeutico e fornece r ia a habilitação necessaria á matricula nos cursos superio-

. r es de · medicina, 1cl ir~ i to, epgenhari a, lettras e sciencias. 

Esta divisão é ele conYeniencia ind iscutível; como bem disse o Presidente 

ela C!lebre Contmission d'e11qnête, Alexandre Ribot: 

·• li est dêraisonnable de ne pas 1nettre eles étapes sur une route, quancl on 

sait que la plupart de cel!J< qui s'y engagent n'iront pas jl!squ'all bout. ,. 

ma organização assim mais ou,..menos concebida, se conseguisse ser bem 

executada em todp o Bra:;;il, daria por· cer to resu ltados satisfactorios . O presup

po~to, porém, é s implesm ente irrealizavel, em v irtucl e ela nossa orga~1ização po

li tic::t . _Nesta (]L! estão el e ensi••o secundario não podemos imitar o litros paizes, 

como a F rança, com os seus lyc us, a Italia com as suas escolas secundarias 

classical::, a Alletnanha com os seus gymnasios e escolas reaes, a .A_rgentina con1 
os saus collegios nacionaes, etc., ele. Em qualquer destes paizes, os institutos 

ele ensino secllnclario, mantidos pelo Governo, são disseminados ele um extremo 

a outro; uma •·e forma feita na organização del!es aproveita a to elo o paiz . O 

mesmo não acont ce no Brasil, onde fallece ao Congresso ).'acionai competen

cia pr~'·aliva para legislar sobre instrucção secundaria, cabendo igualmente aos 

Estados o direito ele adoptar na e pecie as dispos ições qu e melhores lhes pa

reçam . 

Não vejo, pot·tanto, Yantagen1 el e g·ran'de monta em votar-se um plano com

·p leto e minucioso, para ser adoptaclo apenas no Gymn asio Kacional, plano que 

sm·ia fo rçosamente mal e.xecutaclo, porqllanto, continuando este instituto a de

pender ilo Governo, não se poderia abrir mão elo defeituoso proc2sso do concurso 

para a investicll!ra elos membros elo respectivo magister io. A reforma, limitada 

ao Di5tricto Federal e ahi mesmo só ao estabelecimento official, não poderia de

· te rmi nar o levantamento ge,·al ·elo nível do ensino secundado em toda a Re

publica. 
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O emin ente D eputado Dr. Passos de Miranda apresentou, em Outubro dó 
anno pas~ado , á Camara um projecto ele r e1'orma elo ensino secunclarlo no D is

tri cto l•'ecler a.l , cons~,granclo a salutar divisão do curso em clous cyc los . Sinto, 

todavia, ter el e discordar elo modo de ver do illustraclo r epresentante do Pará no 

qu e diz r espei to á escolh a e seriação das disciplinas e ao conce ito· ger a l qu e ell e 

parece Cormar da instrucção secundaria, cujos verdadeiros fins se me a fi guram 

desvirtuados por completo com a creação dos bachar elados em lettras e em sci

enc ia::;. O er1s ino das sciencias ministra'Cl.o a os 1neninos não é e nem póde s er o 

m esmo da do aos a dul tos nos cursos superi or es ; o ·ensino ela historia natural, 

por ex emplo , de \·e ser inicia do desde a escola pritnaria e com ma it forte razão 

desde o 1° an no do c urso sec unda rio, proseguindo-se ne ll e de mo1dO lento e g·ra 

dativo , setn pre superfi ci a l a té ao fim do curso, e não lirnita l-o a un1 anno ape

nas no fim elo curso, t endo o alumno direi t o ao diplom a de bnohcwel em soi en

ci.a. sJ e l! e qu e dellas a penas log rou a dquirir ti!lturas . 

P ara que a reorganização da instrucção secundaria seja rea ln1ente proft· 

cua, nil.o bas ta especi f i car quaes as di sciplinas destinadas a con stituir o r espe

cti vo curso; é mistér indicar os assumptos r ela tivos a cada uma cl ell a.s, qu e de

vam ser ens in a dos, fonnular os respectivos pt~ogTammas . B em av isado a ndou, 

a meu ver , o Governo ar g-en t ino, na ultin1 a r eform a do ensino seC 1Jnda rio que 

pro.mul gou e1n 1903, fazendo-a aco.mpa nhar de um progra 1nma minucioso e d~ 

ta lhado par a carla m a t eria e p a r a cada anno do curso. 

Terá, porventura, o Con gresso Nacional competencia para proceaer a unu1. 

boa escolha de disciplinas e f ormular os r espectivos prog rammas ? (Quando 

digo Congr esso N acional , é bem de v er que não m e r efiro a este ou aqu ell e r e

presen tante individualmen t e e sim á Assemblêa deliber an te ). N ão o creio; e, 

d~do n1 es tno qu e o· conseguisse por um acaso, pelo predomínio no mon1ento <h~ 

um gru po de r epresen tantes compet entes e bem esclarec idos, como os ha, cer

tam ente/ no Con•gJ·esso, ni ng uern nos g-ar anUria qu e este, volvidos utn ou mais 

annos, não v otasse uma l ei su spendendo e adi a ndo a ex~cução do pla no ou mo

dific::u; do-o r adicalm en te . 

P or . esse mot i v o e por ou(l·os qu e se deduzem das considerações expencli

das m~ i s acima, de ixei de suggerir em m eus an teriores rala torios idéas perti

nente3 á org.ã. ni z·ação intima el o ensino secunda ria e superio r na parte re la tiva. 

á es~olh a das· discip.Jin as e conv eniente sed ação, e applaucli ex ab,;?lclan t i a co•·

!lis o projecto Ga·stão da Cunh a· qu e, 1iberta 111do o ensino ela tutela da politi ca, 

c ntre~·ava essa organização á competenc ia indiscutí vel el as corporações docentes . 

Irrogou-se nlf~ cens ura por ter cog itado de ins tituir o regilnen l1nivers ita 1·io no 

B 1~asii sem priln t:' iro organizar o ensino secundaTio , base elo superiori e a il1us

trada Commissão rl e Instrucção Publi ca da Cam ar a, no primeiro con sider ando 

elo seu dou'{_;@ -par ecer , veio ele a lguma sorte dar corpo e v ulto áqu ella inj\Jsta 

i ncrepa~ão: 

"Considerando, diz a Commis~ão , qu e parece prematut·a, senão inopportu

na, fl ct•eação de Univer'l]dades a qu e se r e fer e o projec to n. 157, d·e 1903, visto 
( 



como está sem organização es tavel e proficua o ensino secundaria, base indis

pensavel Uo superior; n 

Qut·m ler com attenção o project<i a lludido, verá que elle enb·ega á Univer

s ida de o cncarg·o de verificar as habilitações dos a lumnos can didatos á m a tri

cul a nos cursos superiores; inclue entre a s principaes funcções della: - organizar 

os prC'grammas do ensino secundaria; promover .as reformas e melhoramentos. 

que se tornarem necessarios a o ensino; o•·ga,nizar e m a nter uma ou m a is esco las 

preparatorias, intermediarias entre a Escola Primaria e a Facu ldade de L ettras . 

(Ha aqui vm senão a assign a lar, justificado até certo ponto pela preoc

cupação financeira que· na occasião dominou o espírito do au to r do pJ·ojecto. 

Partidario da divisão do en:ino secunüat'io em dous cyclos, ell e reservou o 2" 

cyclo para a Faculdade de L ettras, confiando o 1° á escola preparatoria. Penso 

que seri a de vantagem corrigir-se o projecto neste ponto; todo o curso secun

daria deve ficar fóra da Unive·rsidade nas escolas por ella cr ea;das e mantidas, 

cabendo á F aculdade de L ettras apenas o cu r so superior de lettr as .) 

Se o projecto Gastão da Cunha, co1110 se vê, consagra a verificação da cotn

petenc ia intell ectua l e do preparo propedeu ti co dos a lumnos, fe ito pela Univer 

s idade ; se dá a esta attribuições para, pelo or gão do seu conselho director, 

composto de prof.essor es competentes, formular os progTammas do ensino se

cundaria e organizar escolas pr eparato rias, entendendo-se por o.?·ga,nizcw o acto 

de esco lher as disciplinas, ser ial -as. in'dicar os methodos de ensino, nomear pro

fessores habilitados, etc., etc . , é claro e logico que ell e procura dar ao ensino 

secundaria uma organ izaçã o nova, mui diver sa da qu'e vigora actualn1 ente. E, 

como o unico motivo a llegado pela h (!nraCla Comm.issão· de Insb·ucção P -ublica 

da Cama I a para consWerar p?·enwtn•·a, senão inop)JO?"l1mct, a c reação CÍ'e Uni

vers idaclt::s foi a('.jutr - ~.e a in ~trucção secundaria sen1 r.rganiL.&.ção estavcl e 1)TO

fi c?w, eu procure i, clan'do desenvolvimento desusado a esta parte do m eu r elato

ri o, demonstrar que jus ta m ente a unica organização estavel e v•·oficna, que pó c1e 

entre nós ter o ens ino secundaria é a con tida no projecto Gastão da Cunha, e 

que as outras a té hoje lembra das, a com eçar pelo projecto J osé Bonifacio, r e

~ulan c1o as equiparações, não sat isfaziam absolutamente os fins desejados. 

E' possjve-1 c111 e eu <·st<:•ja em erro , que veja as cousas do ens ll1·) por un1 

prisma mui div<!rso daqu ell e através do qual são ellas commummente olhadas. 

Por isso mesmo desejo seja m as idéas que defendo discutidas e criticadas com 

todo o rigor , pedindo apenas aos meus contr a dictor es não se deixem impressio

nar por uma s imples leitura, desçam a uma analyse attenta e cerrada, pa ra não 

m e attribui rem pensamentos ou propos itos diversos dos que m a ntenho . Posso 

assegura r que nesta qu estão a minha sinceridade só pede meças ao desejo que 

tenho de acerta r e á disposição <l e a nimo em que m e acho de apr en de!', venha 

de onde vier a lição. 

E s tou firmem ente convenddo de que o ens ino secunda ria e superior entr e 

nós carece, antes de tudo, r1e libertar-se da acção perturbadora que sobre elle 

exercem os nossos pocl·~ r es l;lublicos; não póde continuar '' m ercê das modifi 
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caçõ'3s e a lterações nel\e annualmente feitas por leis votadas de afog-adilho ~ 

não raro ('.onsultanclo intc!·e~r::es limitados. I-Iaja em vista, Por cxem,plol a~ leis vo

ta•l:ts o anno tHl.:5.sa clo pr:!v Congreec;o, proroganao os exan1e:3 parcella•do3 e pron:-o

vendo a professor sub~tituto um preparador da Faculdade de Medicina do Rio; 

haja em vista a boa acolh ida dispensada na Camara aos projectos de lei crean

do 1nais u1na ca.d.eira e alguns lug·ares de · substitutos, assist·3 ntes de c\ in ica e 

internos nas Faculdades de :.\~edicina , sem so licitação prévia, nem aucliencia das 

1· c~pectivas congregações . 

Este estado ele incerteza e perplexidade em que têm vivido os nossos insti

tutos el e ensino , ameaçados todos os annos de mutilações e accresc imos não so

licitados, segu n<lo sopra a aragPnl da econo.mi a ou · da generosidade, vendo u 

Governo e a politica a cada instante intervirem nos seus actos m a is intimos, 

eleve fo rçosamente concorrer para a clecadencia da instrucção publica no Bras11. 

O qne 6ll es reclan1am, antes el e tudo e ·com toda a razão, é uma lei que lhes ga

ranta a estabilidade e os liberte el a pesada tutela que os vai opprimlnclo; que 

lhes faculte OB m eios necessarios para •que possa1n v iver desafogadamente e 

prosperar e des~nvolver-se con1 os pro·prios recursos. 

Não .creio absolutamente que, com o Codig-o de Ensino vigente, n1odificado. 

como opinou a illustr e Commissão de Instrucção Pub·lica ela Cama1·a, no senti· 

do de dar-se personalidade jnriclica e autonom ia didactica, aclminisb·at iva e dis 

cipl ina r ás Faculdades e Escolas superiores, se consig·a uma solução satisra

"tori '" para o magno problema que nos preoccupa. A dig-na Comm!ssão não at 

!entou c,le certo para as graves consequencias que resultariam ela sua indicação, 

se cor.vertilda em lei; tinha naturalmente os olhos voltados para a França, quan

i!o projectou reorganizar o ensi no superior no Brasil, e não vlo que as nossas 

"ondiç(ws actuaes, dada a igualdade ele privilegies de que g-ozam Fac uldades of

riciaes C' li vres. dadas a indole, ten·clencias e educação da nossa moc·idade, sã<) 

inteiramente diversas das ela França em 1885. De resto, a experiencia que lá 

se f ez devia servir-nos de li ção. Os resultados fo ram tão bons que, findos pou

C'OG annos e log-o que a~ condições f inanceiras o permittira m, o Governo fra nccz 

r eso lveu crear as Universidades, paS<>ando para estas as prerog-ativas conce

didas anteriormen te ás Faculdades i.soladas. Convém sssig·nalar que, mais pre

vidente elo étue a nossa. Commissão ele In.s trucçi'í.o Publica, a França, quando .deu 

a personalidade civi l e a autonomia aos seus institutos ele ensino, para que O" 

resultados pudessem de a lg-uma sorte corresponder á espectativa, f ez grandes 

restricç(ies e creou um Conselho Geral elas Facul·dacles, especie ele Conselho Uni

Yersitar!o. Eis como se pronunciou a respeito o Sr. Conat, r elator do de

creto ele 1885: 

"L"autonomie eles Facultés isolées ne présenterait que peu d'avantages et 

pourra lt même êtr e un clang·er , s i elle n'avait pour consé<Ju er.ce et pour correctif 

le contrôle des Facultés voisines." 

O Ministro Goblet, referindo-se a esse Conselho, disse: 

"Il aura toutes Jes attributions cl 'oa·d re péclagogique, cl'ordre financler, d'or-
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dre allrnlnlstraUf et d'ordre dlsclpllnalre compalible à la fols avec ·les lols exis

tantes et avec l 'lnclividualltê ele chaque Faculté prise à. part. De la sorte le C(m

sell Général des Facultês sera vraiment l'organe commun des Facultés et !' ana

Jogue d •.1 Sénal :.ccadémictuo •l es Universités étrang;éres . " 

Sem '"nbargo das grandes r est r·icções fe itas, a pratica ele alguns annos de· 

n.onstrou que as congregações das Faculdades, compostas de officiaes do mes· 

mo oUicio, enfraquecidas por dissenções i·ntimas, dominadas multas vezes pelo 

espirit :. d e facção, não sabiam ou não podiam tirar os desejados effeitos das r e

galias que lhes foram outorgadas ; hajam e m vista os successo·s um tanto ~:J 

canchlosos occorrldos na Faculdade de Medicina de Parlz e que justiflcaraf!'l 

a r e tirada do rQsp~ctl vo director, Professor Brouardel, e mais tarde a demissão 

rJ.o secretario. 

Nu Brasil o3 1 e~ ultaclos seriam simplesmente funestos. Imaginem-se 15 a 

20 Faculclacles de Direito, entre officiaes e livres, quatro a cinco Faculdades de 

Medicina e outras tantas Escolas el e Engenharia disseminadas do Norte ao Se~!, 

no. gozo ele plena autonomia dldactica, administrativa e disciplinar, podendo, 

pois, cada qual adoptar a orr;·anização e disciplina que melhor consultassem os. 

seus interes8es; na c·.oncurrenda qu e foJ·çosamente se havia de estabelecer en

tre el!as, nã.o t endo por alvo a f,xce llencia do ensino, mas no terreno das con

tingendas da vida, elo )Wimo 1·(vm·e c!einde ph'iloSO)Jha?·e, umas restringiriàm o 

curso a clous ou tres annos apen as, supprimindo o ensino d esta ou daqu ella ma

teria julgado ~upern uo, outras permittiriam exames de ' duas ou mais séries na 

n1 esn1a épüca: nlgu tnas ·exigiriam a proVa de madureza para a n1atricula, ou

tras se contentariam com a exhibi ção de aJ.gu ns certi·ficados ele exames de pre

paratoriof;; os preceitos e regras di sciplinares não seriam unifonnes e ig uaeti, 

R~\·,~ rc:s. e rigorosos en1 tnnas. brandos e mitigados etn outras; e, no meio da 

balburdia ;:, coilrusào creaclas por esta nova Babel, os alumnos, viciados como 

se achan1, podendo ir de 1.1111 lado para outro, fazer um exam e a;qu i e outro 

aco lá, ,CO ·!l. a preoccupaç~o uni ca de obter no rnenor prazo possivel o diplotna 

cuhiçado. Eis o quadro fie l da s i tuação qu e nos r eservaria o ft)turo, se fosse 

convt: J·ticlo em lei o Cocligo de Ensino, modificado no sentido de dar-se a utono

mic..L didactica e aclministrativ:t âs nossas Facu ldades e Escolas superiores, corno 

indicou a honrada Com missão de. Inst rucção Publica da Camara cloos Srs . D ·2PU

tacJc.s . 

Para libertar os nossos institutos de ens ino da influe nci a vexatoria, no· 

civa e :tlrophiadora que sobre elles exerce a política, para garantir-lhes a es

U illlidade, indepPnclen.:!ia e prosperidade, asseguradas devidamente a unidade e 

Ltnifotm iclarJe do ensino em toclo o paiz, só u1n meio se me afigura efficaz e van

tajoso: - é a concessão daqu ell as prerogativas e privtleg ios, não a cada um 

deJi,'s de per s i, mas a todos reunidos e fundidos numa corporação dirigente; é 

a creaçàc· é! a Univers idade ou das Universidades. 

Nesta qu0stão ele organização do ensino não ha fugir ela trilha seguida PO!' 

\Qd'~S 1'\S na11ôes çult.>J.s cl\l munelo i cop iamc;>s dí'r Franc;;a o defeituoso systema ç1a,~ 
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1•',t< u.dadea iso ladas; pois, imLtemol-a a gora instituindo, como ella o fez, o rc

:ümen müver sitalio. O BPasil é o unico paiz em que vigora o systema das Fa

cu ldades isoladas, o unico paiz civilizado que não possue uma U11iv ersidad~ . 

A illus lrada Sommis2ão de Instrucção Publica da Camara dos Sr'. D epn· 

tados não condemr.ou o regimen universita rio, hoje adop tado e applaudido em 

toda s as naçõeg civilizadas do mundo; julgou, porém, qe~e, para chegar-se a este 

r egim en, era mistér um preparo prévio, como se depreh en de do seguinte topioo, 

elo c11rto e laconico par ce r •q ue em ittio sobre assumPto ele tanta magnitude : 

"Consider.tndo que a instituição dos centros unive•·sitarios deve obedecer a 

uma evolução g-railual do ensino, sem o que não poderiam trazer aprec iaveis r e

sultados, nem assegnntr a cultura scien tifica elos esplritos; " 

Confesso não ter apanhado bem o sentido desta affirmativa, expressa, a!iâ.s, 

em termos claros e categoricos, e o digo porqu e, qualquer que seja a interpreta

ção que se lh e dê, chega-se a um a bsurdo ou a um con tl·asenso . Parece-m e se r 

pensamento da commissão que a Universidade, para dar resultados apreciave i~ 

13 asseg-urar a cultura scicntifica dos espíritos, só eleve ser instituída quando o 

ensino li ver altingido um cer to grfio de sua evolução . O•·a, a ldéa de evoh<çcio 

!J'I ·aclurt~ im pli ca nacessaria1ncnte a de · desenvolvimento progress ivo, a ele m~

lhoria. a de aperfeiçoamento; dahi o inferir-se logicamen te que. no conceito ela 

•honrada Cornmissão, as UniYersidades creada na Allemanha, Austl'ia, Suiss::t, 

- Hollanda. Italla, InglatmTa, etc ., h a mais de seculo e quando o ens ino não h a-

·. via ain.:la ultrapassa,do os pr imeiros grflos ele sua evolu ção, não dão r esulta dos 

aprec;aveis. nem garantem a cultura scientifica dos e plritos; e <1ue todos os 

paizes cultos do mundo, com excepção da França e elo Brasil, a doptando o re

ginle:-t 11niversitario SerO prévio preparo, como fizeran1~ an daram mal avisados, 

por nao lh es ter occoniclo este preceito salutar e essencial: 

-- A instituição elos centros universitarios deve obedece•· a uma evolução 

g1•adua1 do ensino. 

Por outro lado, a ró'umentan do ago ra 11e1· ?'e (l!nctiouem na ctbsnnLum, se a 

Univarsidacle só póde ser instituída quando o ensino attinge a um certo grão ele 

evoluçãc-. é claro que em todas ns universidades hoje existentes e espalhadas pelo 

mundo acha-se elle mai elesem·olvido e aperfeiçoado do que no B•·asil, onde, 

sem embargo de uma evolução quasi secul ar, não lo""!'Ou ainda alcançar o g ráo 

ele desenvolvimento necessario para que a instituição de centros universita

rios pos~a dar resultados apreciaveis e assegurar a cultura sci2ntifica dos es

p!ritos . Da h i o inferir-se logicamente que em ma teria de ensino estamos m a is 

atrazados do que a Bolívia, o EQuador, a Columbia, P erú , P ers ia, te. 

Não prosiAamos, porém, nestas cleducções. Certamente a !Ilustre Commis

sãc Je Jn~trucção Publica tinha o espírito todo yoltaclo para a França, quando 
redi~·io actu ell 5ing·uJar considerando. 

R espondendo á consulta feita, em 188 3, por J . F e!'l'y, as Faculdades Cran

cezas manifestaram-se pela crea~ão el e uniYersidades mais ou m enos analogas 

ás a) lemiis, c1otadlls ele personalidade ~uridica e de a.utonornia c1ic1actica, adm! 
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nistrativa e dlscipllna r. Desejando corresponder ao voto quasi unanime das F'a

culdades e não dispo ndo na occaslão de recursos financeiros que permitti ssem 

a c1·eaçilo de institutos capazes de ri valizar com os de a lém Rheno, r eso lveu o 

o Governo francez co nceder aquellas prerogativas ás F aculdades, creando ao 

m~smo ternpo um Conselho Geral, com attri buições universitarias, en carregado 

de dlrlgil-as. . 1) 
Que a falta de clinh eiro foi o motivo que mais fo r temente lnf!uio P"-ra 

a,diar-se a creaçào ele unive rsidades em F 1·ança, deduz-se em pl ena evidenc ia 

das S>}guJntes palavras, esc ri ptas pelo Sr. La visse, depo is de apontar a mise

ria rla~ inst>t!lações e ·a penuria dos la boratorios e bibliothecas nas diversas Fa

cuJ.dacles: 

" L'l':ta t pour le u r venl r en aide, trouvera-t-Jl les 40 millions qui semblent 

nécossa iJ'es pour achever ce qui est commencé? .. . Ne vau t- il pas mi eux retar

der l'institution d'Universltés, tant que dureront ces misêres, que de les rendr e 

plus vis ibl es et plus déplorables, en les atfubl ant de la pompe d' un g ra nel nom?" 

Os mlnis troG, porém, e os a ltos funccionarios do Conselho Superior de Ins

trucgãr. Publica qu e os assistiam, n ão que1·endo confessar em docum entos pu

blicas o verdad eiro 111oti vo, apegaran1-se á qu es tão de non1e e divagaran1 e m 

torno el e uns tantos conceitos palavrosos e de expressões campanudas destina 

das a armar e rfe ito; clahi o fa ll a r-se em évo lution [Jn·wtuelle, o ponderar-se que 

lct lo i suit 1es mcHt?'S ?Jhtt ót qu'elle ?I e les snscite; o affirmar-se que ce se1·ctit 

?t?le i.1/l]n'ttelence i.1'1'é7Ja1·ab1e qne ele votcloit· clonne1· 711'érnatu1·ément une fonne 

légale ?'r m >e 1'éaHté enco1·e lat ente et 'i?tclécise; o dizer-se que att l'ieu cl'attacher 

l' etiq1•r·tte cl' Univ e1·sités it rl es étetulisse:ments qui n'avwient l'icn m>co1·e ele la vie 

ct eles wm·wrs Hnivm·sita.ircs .. i1 jcr.uclrait 1n·ovoquer en enx cette vi.e et ces 1ncewrsJ 

cn Ja:t ol'isant {tralluelle·ntent l )BX?Jlt?lsion .; e o concl uir-se que à nne ?·évol'lttion 

sttbile, brusqnant lontes choses, O?l !J1'é! e1·a 1m e évolntion g1·aeluelle . 

E ta evolução gradua l a que se r eferia m e lles não era do ensi11o e s im dos 

costumes . 

Alas, jusli f'i canclo a inopportunid a de da c reaGão de centros universitarlos 

em l 885, os altos · funccionar ios do ensino esqu ecer an1-se ele qu e. a nnos antes, 

em 187 7. a lg un s de ll es, ,·eu nidos a homens dos m a is e min entes da França, como 

R enan . Taine, Berthelot, Bréal, Gabriel Monod e Gaston Pari s , tinham r ed ig ido 

c ap resf ntado a o Min istr o Waddin~;;ton um projec to para a inst ituição imme

dia ta de universidades. 

Accr f'SCf' que, quatro an nos não era m a inda vo lvidos a pós a promulgação 

do decr eto d e 1 R85 e j á o Conselho Gera l das Fac ulda des de Pari z se r eun ia 

pa r:t iJiscutir um a ind icação elo P rofessor Sabatier , r elat iva á. c t·eação da Un i

versida de, e por unanimidade de votos se pronunciava a favor desta ind icação. 

Os m embros elo Conselho, entre os quaes alguns daqu elles al tos f uncciona

J'io>; elo ensino que ta nto se ti nha m esfo rçado por justif ic.a r o decreto d e 1885, 

nã0 SI) :Pmbra ra1n tnais da evolução gr a dua l dos costun1es, do preparo prévio 

in clispeP ~av~l. e i s~o porque Sfl. biP. rn que o Mitlistro da Instrucc;:ão Pu·bliça, J.;, 
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para ·levarem a effeito a creação definitiva de Un iversidades. 

Não insistirei mais neste ponto; parece-me que o que .ficou dito basta 

para mostrar que -o tal preparo prévio e a evo lução gr a dua l, apregoados co mo 

indispensaveis a instituições de centros universitarios, não passam de v erdad-ei

ras balé las. 

A illustrada Commissão de Instrucção Publica da Camara pronunciou-se 

francamente a favor das chamadas prer ogatlvas universitarias (persmialidadEi 

juridtca, autonomia didactica, administrativa e discip!inar). accrescentan do 

rnesmo ser a concessão de lias pensamento seu, mais ele tfma vez revelado. 

Ora, parece-me que ê este justamente o ponto capital, o ter1·eno unico em 

que s~ ha de ve"tilar a questão de opportunidade ou prematuridacle da reforma 

proposta. Ou entende-se que o Estado não pôde, nem deve abrit· mão das at

tribuições que lhe competem com respeito ao ensino superior, que não ch egou 

ainda o tempo delle desapossar-se dos seu•s direi to s e privilegias, ou então con 

sidera-se azaclo e propicio o momento para o abandono destes direitos e attri

buições em pJ·oveito dos institutos de ensino . Só os que pensam daquell e modo é 

que podem com logica capitular de prematm·a e inoppo r tuna a creação de Uni

versidades. a não ser que esteja a fazer uma simples questão ele 11ome. 

A honrada Commissão, partidaria como se manifestou ela concessão daquel

las prerogativas, julgando prematura e inopportuna a creação de Universidades, 

·ligou, a meu v~r. demasiada importancia a este termo, cieixou.-se intimidar por 

uma questão de nome, vio talvez perpa;;sar-lhe pela retina a imagem reflectida 

das antigas Universidades, corporações privilegiadcs, pocleros issimas, influindo 

grandeT!lente sobre a religião, os costun1es, a politica, e, diante disso, não he

sitou em condemnar desde lo"o o projecto n. 157, submettido a su a dou ta apre
ciação. 

Este projecro, a que me referi demoradamente em meu relatorio do anno 

passado, tem defeitos e S!'nões que o seu autor fo i o pr imeiro a r econ h ecer; 

não querendo elle contentar-se com um effeito puramen te platonico e desejan do 

ver o 3eu plano victorioso em um meio h ostil, teve que ceder, t r a nsig ir em .um 

e out1·o ponto, para, angariai· adhesões, consultar o lado financeiro, attend.er a 

esta ou ãquella circumstancia de momento . 

Mas, hoje que a id."a adquirio terreno e parece cam inhar desaffmntad::t

mente, 11ão vejo razão para que não seja elle melhorado, modificado nos deta

lhe,·, alterado nesta ou nnquella disposição , comtanlo que se não lhe toque nas 

obras vivas que. a n1e11 ver. são funclamentaes. 

líma véz in:>tituida a Universidade;· co m p lena' autonom ia didaclica, a dmi

nistrativa e disciplinar, sob a v ig ilancia do Estado, eila regulará a o r gan ização 

interna das Faculdades, designará as -di sciplinas que devam ser e nsinadas e m 

cur.·os officiaes e nos livres .. erianclo-as cemo melhor entender, t e1·á ampla- li

berdaé!o na Pscolha do '])essoal docente e dos a-u:x:iliares do ens ino, fará acq ui si

ção diJ material que julgar uecessal"io,- pron1overá a pe~quiza scienti fica no::; 

seu~ laboratorios, provid<>nciará para que n vos ensinos, independentes (lruquel-



235 

Ies · ciue conduzem aos dipiomas profissionaes, se~am miniscrados em cursos es

peciaes ou em conferencias, será soberana na applicação dos prece itos discipli

nares que tiver adaptado, emfim assumi!·á inteira responsabi lidade pela eff:ica 

cia do ensino. A acção elo Congresso Nacional se r estring irá apenas a votar an

nualmante uma certa e determinada quantia, a titulo de s ubvenção ao ensino, 

ca:bendo ao Governo fiscalizar o bom e devido ~mprego dos dinheiros publico 

destinados a esse mistér, exercendo ao mesmo tempo uma vlgilancia bem en 

tendida e salutar sobre todos os institutos de ensino s ubvenc ionados pelo Eg-

tado. 

E' , como se vê, uma quasl clesof4'iciallzação do ensino; mas, quem ocluvida 

seja este o fim para qu e fatalmente caminh a mos, dada a nossa ot·ganização po· 

litica? Quem, dotado ele mediana prevldencia e tendo em mira o exemplo do~ 

Estados Unido>:, onde durante cerca de tres quarteis de seculo o ensino an-dou 

á matraca, der"e ituoso. in completo e falho , não r econhece "- necessidade de nos 

apparelharmos para qne a trans ição se opere suavemente e sem detrimento do 

que J'OStiuimos? 

Não careço pôr em destaque as vantagens que r esultarão para o nosso en 

sine superiot· se fô r instituído o regimen universltario, vasado mais ou menos 

nos moldes do projecto Gastão da Cunha; r eporto-me, ·neste particu la r , ao que 

disse em o m eu rel>ttorio do anno passado. Devo apenas accrescen tar que sol) 

ú ponto de visêa f inanceiro ê el!e perfeitamente exequivel. Não acarreta au

gmfllto el e desp"'zas , e o prejuízo t·esultante para os cofres publicas da não ar

recadação das . t -txa,: ele ma~riculas ser á perfeitamente compensado pelo rles

apparec im<Jtüo elas gratificaçõ~s acldicion.a es e elas despezas eventuaes feitas 

C~o.'m obras, cqmmissões, etc . 

Quanto á instrucção secun daria, acred ito f irmemente que ell a muito lu crará 

com a organ ização proposta e não vejo m esmo outro meio mais seguro e effi

C'I.Z pa ra r eer guer-lhe o níve l. clentro dos limi tes constitucionae . O ensino se

cundaria ficará entregue á iniciativa pa r ticu lar, que o ministrará pela fórma, 

processos e m ethodos que julgar melhores, cabendo á Univer sidade, e só .a 

est:t, o direito de . verificar as luub ilitações propedeu ticas elos a tumnos que se 

cie.stinar ern !tOS seus cursos supel"iores. 

De ou tt·o lado, a Universidade fará o ensino especia l de lettras e sciencias 

Pm suas 1:raculdades e creará uma ou n1a is Escolas preparator ias para a instru

cç'Io secund a ri a propriamente dita . Estás Escolas, Atheneus ou Gymnas ios, 

er mo lhes queira chamar, servirão de modelo e padrão para os coilegios parti

cu lare~. vs quaes poder ão equiparar-se a elles e gozar de un1as tantas reg·a

liaõ. desde que se submettam á fi scali zação por parte da Univer ·idade . 

s:n to que vai já demasiado extensa es ta parte elo meu r elatorio; julguei

me cl•rigado a in sistir, Llanclo-lh e desenvolvimento um tanto fóra dos limites 

u~u:LeS , não só pela t!'anscendencia do assun1pto, o mais in1portante e tnomen

toso de entt·e ClS qu e co t·rem pela pasta que me conf iastes, como tambem pelo 

natural desejo de arr edar da minha consciencia el e Ministro e professor a res

ponsabiliçlade, que sobre ell a pe a ri a Cle certo, se, na an&ustiosa e a,fflictiva si -
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tuaçãc em que se encontra o ensino entre nós, eu cruzasse os braços e me que

d..-tf St~ 1nudo, indi fferen te e iJnpassivel. 

Em arynexo encontrar eis o ultimo r elato rio a.presentado pelo ~r. Dunshee 

(1;,: Abr<:~nches, em virtud~ cj:~ incuil]l)ençia qu~ lhe à ~l . 

RELA'l'ORIO J. J. SEABRA (1906) 

lNSTRUCÇÃO P BLICA 

Julgando uma das m ais palpitantes necessidades a r eforma do ensino su· 

p 3rior tl secunchrio. pPr,o v<>n-ia. para r eproduzir as COJlS icler ações que expendi 

em meus relator!os anteriores. A 1·eforma pel a qual venho m e batendo, ha tr e~ 

anno3, julgo-a inadiavel; o ensino chegou a um estaclu de anarchia e dcscr c

dito qu<', ou fay,-se a sua r P. foi·ma I'ad!ca!, ou preferível ser á. abo!il-o de v ez. 

No relatorio que vos apresen tei em 1903 , tratando da c reação de uma Uni

VPr;· !dade no R.io i!e Janeiro, disse: 

"Jm·~sli do Cio car;,:o que vos di-gnastes confiar -m e, preoccupou -m e, desd e !o·· 

gn, a necessidade de melhorar, na parte dependente elo Governo Federa!, o cn 

sint publico, visto o seu estado actua! não eon-esponder aos esfo1·ços emprega

à;,~ para el var-lhe o nivel. 

AttendPndo a tudo quanto ha occoniclo a tal r espei to a contar de 1854. anno 

em que a instrucç;;o. nos seus clifferentes grãos, co m eçou a ter viela regul a r no 

}·:rasi!, a consideração qui' ao espírito mais optimista se offerece, antes de tu

d0, é a da inefficacia da vig·.ente organização. ainda quando se refo1·massem o 

c'l\·c,·sos estabelecimentos mantidos pela União e as disposições r eguladoras do 

en~inc r~quiparado ao co ngener e official. 

Conhecido. como é. á sacieclade, o r esultado a té hoje obtido, póde-se aff!r

ma,·, serr. hesitação. estar fe ita a experiencia, lon;.:a pelo t empo deconido c do

loros<t pelas suas consequencias desas trosas á cu ltura intell ec tua!. As causas elo 

!nsu..:cesso não s~.o outras senão a superficialidade el e todas as r eformas rcali

zad..t~ :h•po is das ele 1.854 e a precipitação el as decr etadas nos u!timos tempos. 

Foram 1jarciaes e incom11IPtas as primeiras. e as demais, sobre 1·esentirem-SQ 

desse~ defeitos, succederam-se a curtos int rvallos. ele sorte crue, effectuad:t 

uma. n::-m sempre tnediou entre esta e a seguinte o prazo precizo pat~a se pro

cluzii·em e apr Pciarem seus resultados. 

O J!lal era e é r aàical e p1·ofundo. Entretanto, o legislado•·. longe d e extiJ· 

pai-o, apenas atten deu ao que mais facilmente se poderia remediar de prom

plo. Nen1 assim limitada sua intervenção, logrou consegu ir o exilo esperado: 

cor,traj'roduce·ltes fora m as cons·::!quencias. pots não ha des.conhcccJ· a decadcn 

cia do rmsino em o nos~o paiz, principalm·~nte no ramo secu ndar ia. 

O mHterial dos gabinetes e laborato1·ios não ê compl eto; o pessoal docente. 

salvo hcnroosas t;>xcepções, parll<:e vencido por prematuro àesanimo, e os alum-
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nos, em ger a l, incliffer cntes á r ealida de do ensino, a ncei a m por abrev ia r a vida 

acadcmica, cujos en cantos não compensam o tedio qu e a a ridez do ensino 

lhes produz. 

E .>casso, como ê, o materia l , ai'nda assim o aceJ' VO actua l foi a dquirido, pau

latinamente, á custa de ming u a dos r ecursos orça m entarios . A sci enc ia t eve, 

muitas v eores, de SU'bordin ar-se aos severos preceitos da contabilidad e publi ca . 

0 pro fessor apenas tem o f r a;co incenti vo do period·ico accr escimo de vencimento 

e o da jubi lação, qu e, companheira inseparavel da ve lhice, corôa a obra de des

al ento. Aos seus auxiliares n em sequ er são concedidas taes vantagens . Falta 

a todos o estimulo vivificante de adequada r emuneração e, pel a f r equ encia es

pon tanr,a da aul:l , a sagração do r espectiv o ensino em compet enci a com o dos 

professores de cursos analogos. E , qua nto aos es tudantes, pÇide-se attribuiJ' a 

notad cc indifferer.ça ao m eio estreito em que v ivem - amof inados por en si no 

que os não a ttrah e e, . quiçá, pela v as tidão de prog r ammas quas i irrealizav ei s . 

Promulg·ar am-se dous Codi-gos de Ensino, qu e deviam t er m elhor a do a si 

tuação. U m , approv ado p elo Poder L egi sl a bivo, com pequenas a lter ações, não 

deixou ves tig ios d e ben ef icios ; e ao outro, de da ta 1·ecen te, por es ta r sub-

m etticlu an Cor,g r esso N aeional, fall ece, por emqu anto, caract er def initivo. A 

sua ex ecução provocou ruidosas r~damações, a qu e foi de mistér a ttender t a nto 

quanto possivel . E ' obra qu e, por assim dizer, 1ficou , desde logo, n1util a da, se

não inutilizada;· não 116de correspond er ao pensam en t o do seu illustra do e ope

roso a utor, e, conseguintemen te, a ugmentou a anar chi a que antes j á r eina va . 

A comp,·ovação desse asserto, no tocante ao passado, não seria di Cficil t a 

r efa . B ast a r á, porém, l embrar o fact o de haver v ig ora do, ao m esmo t empo, o 

r eg1me11 de frcqu encia obri g·a toria n as F aculda des de Direito, in sti tu t os de en-

, sino m er a m ente th eori co, e o de li vre f r equenc ia nas F aculdad es de Medic ina, 

cujo e~ a s in o deve ser en1in eTi te1nente pra tico. J\Ta Esco la Poly technica per dura n1 

a inda os e l'feitos de sin g·ul a r concessão l egi sl ativa: observam-se dous es ta tutos, 

dos q uaes os m ai s a nti·gos a proveita m aos es tudantes, qu e, h abili tados nos pre

par a torios por ell es ex i g idos, pretendem, em qualquer t empo, conc luir os es tu

dos JJelRs r es11ecti v a R disposições . 

D entre os m al es dccorrent s d esse estado de cousas, cumpre as~ i gna l ar o 

da in t erfer encia do Govel'llo em assump tos cujo co nhecimento n ão lhe co mpeli 

ri a in condições norrnaes . 

A ssim , sua Rcção, a liás d e gt·an d !J a m p li t u de, m as cujos limites es tão le

galmente traçados, é consta!ltem en te so lic ita da par a dirimir numer osas qu es

tões e duvidas qu e, na a ppar en c ia in sig·nificantes, são, en tretanto,. symptom a

ti cas de gr ave vicio organi co . 

U rge, po·is, .=tgi r nes te pa rticul a 1· , a fiJn de qu e o B r as LI occupe a posição 

que lhe compPte entre as n ações cultas, substi tuipdo-se a o1·ganização actua l , 

defeituosa, in e'fl'i.caz e f a t a lmente condem nada por outra fra ncam ente liber a l. 

en1 qu ..::. con s tituindo systema harmonico , se cong-reg·u eJn , aper•feiçoa dos, os ele

mente>~ de qu e ài SJ10rnos, e cuja disper são é, sem duviéla, uma da-s causas d e 

· u ~:~ fra qu eza , ou, ante~. de sua !)S t erilicla de, E ' a creação d e uma U niver sida -



-· 2:58 . ~ 

de inilludiYel medida de g-rande alcance, não só para os estudos, mas tambcm 

para. a ~ciencia e parn. o prog r esso intell ectua l . Ali'ãs, essa so lução elo problemu 

j á tem sido offerecida como o unico alvitre que aos poderes publicos se impõe 

para ser adoptado com r P.fer encia ao importante ramo de serviço de que or:~ 

me occ:.po. 

Já l·m 1842, a Serção dos Negoclos do Imperio, do extincto Conselho de E2· 

tado, m~·a encarregada de organiza•· um projecto de fundação el e uma Univer si

dade no Rio de Janei:·o. No m esmo anno a Secção el esempenhou -~c de sua ln 

cumh~ncia. 

l'\os relatorios elo antigo Ministel'io do Imperlo de 1870, 1871, 1872, 1874, 

1877, 1882, 1883 e 1889 mereceu o assumpto condignas r efer encias e especial 

recommendação â Assembléa Ger a l Legislativa. 

As palqvras' escriptas no primeiro daquelles r elatorios pel a autoridac1 3 que 

então tinha a seu cargo a a lta superintenclencia da instrucção pu•bli ca não peJ·

cleram, com o tempo, o seu va lor; ao contrario, nos 33 annos decorridos, de par 

com a a;;'gr avaç'io das causas qu e, na longinqua data, justificavam a •·eunião, em 

um centro uni\·e,·sitarlo. dos elementos que, esparsos, longe es tav a m de preen

cher cabalmente o seu fim. avultou, por muitos titulos. o direito. que ã cidade 

do R1o éle Janeiro assiste, de pretender que ao progresso materi a l se a llie o ful

õOJ' da vida in tilllectual . 

J!;i~; as palavras a que alludi e cuja singel eza faz brilh•u·, sem atavios, a 

verdade quP. traduziam ontr'ora, e, co1n maioria de r azão, hoje encerra m : 

"~ão deixarei de chamar a vossa illustrada attenção para o p lano, j â tan

tas vezPS aventado, da fundação de uma Universidade nesta Córt3. Parece-me 

que esta, a m a:s impo•·tante, rica e illustr aela c idade ela . m'erica db Sul , es tá 

no cas<• de pos~uir- um estabel cimento de t a l ordem, cujas vantagens não podem 

ser contestadas, sendo innegavel que da r eu nião. em uma corporação bem or

ganizHda, d homens notaveis em diversas sciencias ha de r esultar maior inci

tamento e interesse pelos trabalhos da intelligencia e grande impul so ao ensi no 

publico. Este fõco de vida intellectual não deixaria d e derramar novos r aios dE: 

luz, com manifesto aproveitamento das provi.·ões li tter a ri as . " 

Frustm1·am- se, é certo. essas tentaliva.· pulJ·ioticas. Xão interessa. actual 

mente, o estudo ela origem do mal-logro, par'!. o qual talvez haja muito conconido 

conside r açiio derivada do augmenlo de despeza que esse melhoramento de g rande 

vulto acarretaria. 

Tal consideração não é hoj e de somenos valor. i\las. dada a pos ib iiidade 

de effectual-o sem onus para o Thesouro da União, terá desapparecido o unlco 

obstaculo. 

Encaminhando em tal sentido o estmlo do assumpto, pe nso haver chegado o 

illustrado l ente da Faculdade de Medicina do Rio ele J aneiro, Dr. Antonio 

Augusto de Azevedo Sodré, á solução sa tisfactoria, no projecto que organizou 

em virtude de incumbencia minha. 

Desempenhando essa comm issão. ele m odo cabal, p1·estou elle aQ Mil]iStE' J'iQ 

a m!HJ cargo serviço merecedor ele ~ran(le apreQQ. 
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A discussão mos tr·ará quaes as altera ções que convenha a dopta r. 

Ao pmjecto preced e o officio em qu e o m esmo dou to1' justifica a prefe renc i::t 

d<J.cla a o typo all emão, a ccommocl a clo · ã s condições peculi a res do nosso m eio. 

O projecto, qu er no ponto el e vi s ta ela influencia qu e ex erce rá sobre o aper

feiçoa mento do ensino e o prog r esso da sci encia , qu er n ::l pa rte concernente ao 

c~ n cargos qu e trará á União, pa rece -n1e saluta r e pra ticavel. 

E l i1nina a tutela direcla elo Governo , o qu e irnporta em a ffirm a r não sú 

:wtonomia aclminis tr·ativa, a penas lim :ta cla pe la fiscal ização, mas ta mbem 

ma is nmpl a liberda de ele ens ina r e de a pren der: melhora as co ndições elo pessoal 

elo n1ag isterio, e ptovê conveni e11tem ente á s necessida des nut teri aes cln in sti t ui çã o. 

~: e- m , toda via , a ug-m entar as cl espezas publicas ; !=\enclo que, ve t·ificada por occasi:io 

el e e! abora rem-se os regul a mentos especiae~ , a insufficiencia do saldo das verbas 

ac tu aes pa ra occorrer a o abono nos vencim entos elos lentes em clisponibi liclacle 

tl elas g ratific:tções a clclic ion aes, concedida s a t · á ela t a el a r eform a . o acc res

c imo, de caracte r tran sit~ r io , ter·á la rga com pensação, desde logo. nos resulta dos 

lllOJ'a es do novo r eg·itn en, e, par a o futuro. na inva riabilidade ela dotação univer 

s ita ria, <J.li>ís infe rior ;\ somma elos crerlitos vota dos pa ra a In s trucção Pt•blica 

F ecl errtl. 

Do lente jubi la-do da F aculda de de Dire ito de S. Paulo, o illus trado Dr. J~eon

c:o de Carva lho, qu e ta nto se tem interessa do pela in s trucção publica em o nosso 

pa iz, tambem recebi o pla no de uma univer·sicla de, por e ll e elabo•·a do. 

A' vossa a lta apreciação submetto esses tra ba ll1os, qu e se encontra m ·no 

annexo A a o presente r elatorio. 

A proposito da projecta da cr·ea ção , en-dereçou -m e o Institu to H a hnemannia no 

elo Brasi! uma representação, que é publicada no mesmo ann exo. 

No m eu conceito , a fund ação da Universida de do Rio de J a ne iro, ins tituto 

Rltamente productivo, assigna la rá na hi s toria pa tria, da ta m emorave l, por se r vi

ços rel evantes á instrucção e á sci enc ia . 

Os parece1·es elas corporações ouvidas sobre a, creação da Univers ida de ser>i.o 

envi a,dos ao Congresso Na ciona l, cnso se occupe desse assumpto, como é ele espera r· 

~e seu pa triotismo. 

RELA'rORIO DO SR. DUNSHEE DE ABRANCHJDS (1905) ( * ) 

X li 

1l U11 ivm·s ir!culc 

Desde que R id éa de se impl1tnt:u entre nós o r egimen universita rio POt' uma 

nova e radical r eorg-anização do ensino pu'b lico j á não inte ressa neste momento 

unicam ente ao Governo, mas coilta a inda entre os seus a deptos os mais illu s tres 

r • ) Capilu 'o do r ellltór" o .ohre TI:n s ino Superior no Bras il , apr·es nta clo no 
:~r· n :~ tro .r . .r. S nllr·n em 1~ 05, 
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vultos do Congresso e das escolas superiores da Republica, é ind·ispensavel 

conhecer como se tem vindo fazendo a sua propaganda atmvez de todas as 

accident>tdas phases da viela politica do paiz. 

Pertence, sem duvida, aos sonhadores da Inconfidencia a gloria de haver·em 

sido os primei r·os patriotas que se preoccuparam com tão magno assumpto no 

Brasil. Planejando livrar-nos do dominio colonial, não desejavam apenas con

quistar a nossa libertação geographica. J,;m mais longe nos seus ideaes: imagi

navam constituir uma patria nova, co!Jocando-a desde Jogo, sob o ponto de 

vista inteiJectual, ao nivel das mais adiantadas nações do Velho Mundo. Entre 

as grandes reformas, incluidas no programma da conjuração mineira, figura\·a 

como uma das· mais palpitantes e capitaes - a creação da Unive1·siclcule 13ret

.'lilei1"(t. 

Essa preoccupnção, entre alguns dos mais ardorosos companheiros de Tira

dentes, era natural. • metrOJ,ole não nos trazia conOscadas apenas as franquias 

políticas: impunha-nos tambem o seu padrão mental; e as rivalidades entre 

estudantes portuguezes e brasileiros cada vez cresciam mais nos bnncos da 

niversidade de Coimbra, for·çando até alguns destes a se transferirem para as 

faculdades francezas. 

MaiJograda, todavia, a JHimeira revolução colonial, a idéa de se dotar· a 

nossa Patria com um regimen de instru~ção capaz de lhe dar impulso a todas 

as força~ vivas, não t.norreu. A'medida que o paiz progt·edia pela expansão natu

ral da sua propria vitalidade, iam-se multiplicando as tentativas para a!Tan

cal-o do obscUl·antismo espiritual em que procuravam mantel-o. E quando se 

transferiu a séde da monarchia por·tugueza para o nosso sólÓ, ao · passar Dom 

João VI com a sua côrte pela Bahia, o commercio loca I reuniu-se para imp trar

lhe a graça de estabelecer ali! o governo do Reino; e, entre as vantagens que 

então lhe proporcionava para que não proseguisse v iagem até esta Capital, offe

receu-se para construir, ã sua custa, um palacio para a residencia real e poz 

á disposição da Fazenda Publica a avultada quantia, para a época, de 80 :000~, 

afim di! ser appl icada á fundação de uma umversidade. O monarcha ltisitano não 

accedeu ao pedido; e nem ao menos ho.rve por bem dar dest ino ao patrimonio 

que lhe depunham nas mãos, determinando a Cl·eação de um estabelec imnto que 

poderia tornar-se, breve. o grande fóco do progresso intellectual do Brasil. 

Por seu lado, o commercio do Rio de Janeiro não tardava a patentear desejos 

eguaes aos elo seu émulo da Bahia. Para celebr·ar a elevação de nossa Patria á 

categoria de Reino. lembraram-se os negociantes desta praça, entr e as festas 

enthusiastas que então se fizeram, de propõr ao Governo um alvitre grand ioso 

e nobre. Offereceram-se assim para concot·rer com donativos que ficassem con

stituindo um capital cu jo rendimento perpetuo fosse applicado ao desenvolvi

mento da instrucção nacional. 

Resolveu o Governo acceitar a proposta por aViso de 5 de Março de 1816, 

louvando ao mesmo tempo o patriotismo e abnegação dos ofCertantes. D cl a rou 

mais. que o estabelecimento projectado constituiria um Instit~<to Acetclentico, des

tinado ao ensino completo de sc!encias e artes. Conferiu regalias e~peciaes aos 
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promotores da iuéa e a todos aquelles que se tornassem benemeritos ela futu1·::t 

instituição. Chegou mesmo a ordenar por outro aviso ao Banco do Brasil qu" 

escripturasse sob rubrica clistincta as quantias que para tão elevado fim lhe 

fossem enviadas. 

Apezar, porém, de haver lido o mais invejavel r esul tado a iniciativa do ccm

m ercio desta cidade, jãmais foram applicados os fundos que tão benerosamente 

havia 1·eunido; partia D . .João VI com destino a Lisboa sem legar ao BraRil. 

co m outros grandes serv iços que ljle ficou este devendo, a creaçi'LO el e tão impor

t~nte estabel ec imento. 

Proclamada, entretanto, a nova Constituição Po1·tuguezn e conferido ao 

l~rnsil o direito ele se fazer representai· nas cõrtes da meti opo:e. não perdia 

opportuniclade de l evar por diante a campanha encetada em nossa PatJ·i:~ o 

raclre Muniz Tavares, Deputado po1· Pernn;11buco; e ap1·esentava sem d"mo1·a um 

projecto. creando uma AcocLemia B>·a.silei•·a., para as despezas da qual bastaria 

co nsignar-se o sub~idio litter a rio com que, ,1a1·a a rece ita elo Reino, concorria a sua 

província natal. O plano de estudos da Acacl ?.>nic• enfeixava mais ou m enos to cl ~:> 

as matel'ias que formavam então os cursos universitarios de Coimbra. 

Todos estes factos explicam perfeitamente o açodamento com que, pouco 

tempo depois, mesmo antes de se dotar o rn.pel·io com a sua lei fundamental, 

j [L trntavam os legisladores constituintes de decr etar a fundação de uma univel·

si dade. 

Na sessão de 14 de .Junho de 1823 , dessa m emoravel assembléa, comm issio

nado pelos estudantes brasileiros em Coimbra, queixosos todos dos vexames que 

os faziam soffrer os collegas e os proprios lentes portuguezes, tornados em sua 

grande maioria inimigos mncorosos e. encarniçados da nossa Patria, apresen

tava o Deputado Fernandes Pinheiro, m a is tarde Visconde de S. Leopolclo, um 

p 1·ojecto instituindo uma universida de no Brasil. 

Resumindo os importantíssimos debates que então se travavam, em inter·e~

sante memoria mandada elaborar pe'o Barão Hom!'m de Mello, quando Minist1·o 

elo Imperio, ass im se exprimia o clistincto investigador .Joaquim Norberto ele 

Souza e Sil'va: 

"Coube a .José Feliciano F ernand es Pinheiro a g loria de ser o iniciador 

dessa grande idéa com a sua proposta >_)ara a creação de uma unive t·siclcl e, cujo 

assento cl eve1·ia ser na cidade de S. Paulo, pelas suas vantagens naturnes e razões 

de conveniencia geral, salubridade e amenidade el e seu clima, sua f eliz posição, 

abundancia e barateza el e todas as p1·ovisões e commodos de viela. - O TiPié. 

exclama o orador. vale bem o Monclego eLo ont.?·o lte??ti.sphe?·io. 

No mesmo dia, teve a indicação segunda l eitura e foi remetlida á Com

missão ele Instrucção Publica, para que apr sentasse o respeclivo projeclo 

de lei. 

;.Ja sessão de 5 de .Julho de 182ã IPmbrou o Deputado Souza França a con

veniencia de que a obreditn Commissão apresentasse quanto antes o r esultado 

de seus traba lhos. Decl nrot~ o Der,mtado Gonçalves Gomicle, eximio m edico, que 

a Commissiío não só aguar dava o plnno ele educação publica, que lhe promettern 
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o Conselheiro JoRé Bonifacio de Andrada e Silva, como que esperava .. qu e o 

Governo lhe remettesse a r elação circumsta nc ia da de estabelecimentos l"itter a rios 

desta cô!'te e provinc ias do Imperio. 

Sómente dous m ezes depois da apre~-;ntação -da proposta, appar eceu o p•·o

jecto, que foi lido pelo Depu t ado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machad-o, 

rtue er a o Helator , e que estava assignado m a is pelos m embros da Commi s~o 

de lnstru cção, Desembar·gaclor Anton io V elloso Rodrig·ues el e Oliveira, Padre 

Belchior Pin to el e Oiveira, Dr. Antonio Gonçahves .Gomicle e M a noel J. Noguei r a 

da Gam a, depo is M arquez de Baependy. 

V ê-se que o l q ngo tempo que m edei a para a apr·esentação de um proj ec to, 

que apenas continha ci nco pequenos a r t igos, nos qu aes as discipl inas, a r ecl acção 

dos estatutos, a escol ha elos lentes e a fbcação dos o rd enados · e fundos necessa 

rios á. installação á manutenção do estabelecimento fica r em delegados ao Impe

rador , foi devido sem duvida á m aior elas di ff iculdades - a des ignação elo local 

pa r·a assen to da univer sidade, pois para contentar a todas as ambições na escolha 

d localidade, divididas as opiniões entre os D eputa dos elo norte e do sul, t eve- se 

de recorrer ao expedi ente da cr eação el e duas universidades, uma n a c id ade 

de Olinda e outra na ci da de ele S. Paulo, devendo-se esta belecer des-de logo ne~ta 

ultima c id a de um curso juridico, r egido provisoriamente p elos es tatutos d a Un i~ 

vers idade ele Coimbra, com as a lterações e ·muda nças a dequadas ás· circumstan

cias e l uzes do seculo. 

Vencida a urgencia e feita a segunda leitura, foi o projecto a imprimir 

para entrar n a ordem dos trabalhos. 

No dia 27 de Agosto de 1823 entrou o projecto em prim eira discussão e 

continuou no dia 28. T eve segunda discussão e continuou nos dias 5 e 6 de 

· Setembro e 6 de Outubro e terceira nos d ias 18 e 27 do m esmo m ez, sendo 

approvado definiti vamente no dia 4 de N ovembro. Já era tempo. Os es tudantes 

br~.silei ros, como notou o Deputado França, est avam anc iosos de voltor ú. Patria. 

e não b f aziam por não ter no Imperio onde conclui ssem os seus estudos juri 

dícos para entrar na carreir a da magistratura. 

Foi longo e ca loroso o d eb ate. Tomaram parte os mais consp icuos ora dores 

da nascente tribuna naciona l. Elevou-se a discussão á a ltura de seu assumr .. to, 

mas baixou na a r ena da acrimoni a, quando, para enca recer as localidades de que 

ca da um era natural, procurava amesquinhar as localidades que lhe não m ere

ciam as sympathias, com ar gumentos as mais elas vezes futeis e des tituidos 

de applicação. 

Assim, dizia um Deputado mineiro que era geral m ente r econhecido que nrr 

provinci a de Minas Ger aes er a m a is apurado o cl i a lecto do que na de S. Paul o, 

onde era m enos correcto, e cjue n ingu em ousaria n ega r que esta ci rcumstancia 

era attendivel para a escol ha do loca l onde se devia estabel ecer academ ias. 

Outro Deputrudo, bahiano, trouxe em :-eforço de sua· ar gumentação a ferti

lida de ele sua provincia, onde hav ia terrenos propr-los á cu ltura da canna; pois 

dava du as socas e r esocns por a nno sem geral r epl a ntação. Elogiou um · ter cei t'O 

a formosura. da c idade de Olinàa, o jardim elo Eden. V eiu ft discussão a riqupza 
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da flora da província do Rio de J aneü·o e as suas pedreiras d gran ito, as quaes 

haviam concor rido para se duplicar a cidade em poucos annos. A producção do 

p!ío-brasil e do algodão, ele que se ufanava Pernambuco, provava a ar idez de Eeu 

terreno. A Bahia era um fóco ele v icios. 

O Deputado Antonio Gonçalves Gomide di ve rgiu de seus colleg·as da Com

missão, quanto !ís localidades. "Fui de voto na Commissão, disse elle, que, pro

cedendo-se por ora com economia e progredindo a par dos meios, propuzamos 

uma só U niversidade e que esta d v ia ser no centro, pois diffundindo-se a luz 

scientifica como a physica em uma esphera luminosa para todos os lados, não 

haveria melhor posição central para um só candelabro em uma camara espaçosa. 

Instei com a maior população riqueza, com a salubridade e riqueza de Minas 

Geraes, mas ·rui convencido a subscrever o projecto das duas universidades indi

cadas nelle. Portanto, agora, addindo ao referido projecto, indico que se cr êe 

mais uma Universidade na provincia de Minas Geraes, a mais populosa deste 

Imperio, e marco a aprazivel vil! a do Conde como local adequado; o que, com

tu do, não proponho tão afincadamente, que não ceda por qualquer outro, com

tanto que seja em uma das cinco comarcas da provincia." 

Propoz clet>ois o mesmo Deputado que fossem lres as universidades: uma 

central para as provincias de Minas Geraes e Goyaz; outra no sul par a as pro

vincias de S. Pedro do Rio Grande, Cisplatina e Matto Grosso, e terceira no 

norte, para as provincias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, etc. 

Estabeleceu tambem prem ios honrosos aos doadores de quantias avultadas 

ás universidades, o que foi geralmente impugnado. 

Adheriram ao pensamento da Commissão os Deputados Luiz José de Car

valho e Mello, Francisco Muniz Tttvares, José Arouche de Toledo Rendon , Pedro 

de Araujo Lima, Venancio Henrique de Rezende, Migual Calmon e Nicoláo 

Vergueiro. 

Luiz José Carvalho e Mello achou muito fe liz e sáb ia a deliberação ela 

Commissão, porque, partindo quasi pelo meio o Imperio, ficava cada uma parte 

com a sua unicamente," escolhendo-se para o seu assento as cidades mais aptas 

pela su a fertilidade, situação vizinha no mar e clima sadio. Modificou, porém, 

o seu parecer quanto á escolha da cidade de Olinda, por ser pouco abastecida de 

viveres e estes, portanto, caros. 

O D eputado Pedro de Araujo Lima lem•brou que, á vista da demora inherente 

a taes creações, se estrube.lecesse quanto antes na Côrte um curso juridico provi

sorio debaixo da ins1Jecção {lo Governo, o qua.l deveria constar de um curso jurídico 

propriamente dito e de um outro philosophico. Adh er iu a esta proposta o Deputado 

José Luiz de Carvalho e Mello. 

Foram de voto que só houvesse uma Universida.d , e esta com séde em São 

Paulo, os Drs. Candido J osé de Araujo V ianna, depois Marquez de Sapucahy, 

José Feliciano Fernandes Pinheiro e Caetanio Maria Lopes Gama, mais tarde 

Visconde de Maranguape, sendo este de parecer que nas provincias grandes se 

estabelecessem academias. 
Deram preferencia á Côrte os Deputados José da Silva Lisboa (Visconde 
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de CayTú), Nogueira da Gama, depois Marquez c1 Baepencly, Sou~a França, 

José Martiniano de Alencar, :\Ianoel da Camara Bittencourt e M. Caetano de 

Almeida e Albuquerque. 
O Deputado Nogu ira da Gama, justificando o seu voto, dizia que opinava 

pela Côrte, por ser onde se devia principiar, visto possuir todos os elementos 

necesso.rios para a composição de uma Universidade. "Além elas aulas el e pri 

meiras lettras, discorria elle, temos creadas as de grammatica latina, ele rheto

rica, de philosophia racional e moral, d€ g rego, de francez, ele inglez e de desenho; 

temos uma Academia Militar e outra ele Marinha, em que se ensinam todos os 

ramos elas mathematicas put·as; temos ainda aulas de zoologia, minemlogia, 

botanica, physica e chimica; temos mais uma muito importante Liv•·m·ia Pnblicc~, 

além das dos particulares e das dos reg·ulares; temos um rico Museu, em que 

se encontram os procluctos dos tres t·einos da natureza e uma importantíssima 

collecção ele modelos de machinas; temos instrumentos astronomicos e. por con

sequeneia, a possibilidade de se fazerem, como já. se fazem, observações celestes; 

temos um bom gabinete de machinas physicas, uma coll ecção de mineraes arran

jados pelo s~·stema ele Wernel'; temos, finalmente, aulas de moral, de theologia 

e de dit·eito canonico nos col legios dos regulares e nos episcopaes; o que nos 

falta, portanto? 

Falta-nos sOmente um cu r so jurídi co, em que se ensine a indispensavel 

sciencia da legislação em geral e particular, addicionando-se-lhes as tão neces

sarias cadeiras de economia politica, de esta tistica, 1e diplomacia e de agricul
tura. n 

Os Deputados Francisco Acayaba de Montezuma, depois Visconde de Jequi

t.inhonha, e Pedro José da Costa Barros motivaram os seus votos sOmente por 

uma universidade, mas modificaram depois as suas opiniões. 

A Bahia parecia ao Deputado :Z.iontezurna um centro commum do Imperio, 

tanto para o norte como para o sul, além ele offerecer pela qualidade de seu 

commercio muitas facilidades de tt·ansportes de qualquer parte para alli. 

A se querer em logat•· mais central lhe parecia que melhor seria Minas 

Gemes, por ser abastecida de todos as misteres para a ''ida, pela gt·andeza de 

sua população e territorio e pela facilidade de aecesso As províncias da Bahia 
e Pernj3.mbuco. 

Decidiu-se depois por duas universidades, uma na Bahia e outra em Minas 

Giraes. "A haver sO urna, accrescentou elle , deve ser em Minas Geraes: 

primeiro, por ser a província mais populosa do Irnperio; segundo, por 

ser a mais a polida do interior; terceiro, por estar collocada. mais no meio de 

todas as outras e poder pot· isso com mais facilidade corresponder-se com Matto 

Grosso, Goyaz e Piauhy. 

Não aclmittia a fundação da universidade na Côrte, porque seria de sobejo 

a influencia que teria o Governo para dirigir tudo, pela sua vontade e arbitrlo. 

Pareceu ao Deputado Costa Barros que era sufficiente uma Universidaue, 

e esta na Bahia, como ponto mais central do Brasil, e algumas razões mais 

pat•ticulares. Decidiu-se depois por duas, uma em S. Paulo e outra no Maranhão, 
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pois a não possuirem os habitantes desta ultima provincia sua universidade, 

preferiam antes ir á Europa estudar do que se dirigirem a outras províncias 

do Imperio. Adoptou a idéa de um curso jurídico nesta Côrte. 

Tambem ao Deputado Antonio Luiz Pereira da unha pareceu conveniente 

a fundação de uma Universidade no Maranhão, no Jogar que mais conviesse, e 

outra na villa da Cachoeira, na província da Bahia, bem como collegios .. de 

sciencias naturaes em S. Paulo e Marianna e uma Faculdade de Leis em Olinda. 

Os D eputados Lucio Soares Teixeira de Gúuvêa e José T eixeira da Fonseca 

Vasconcellos, depois Visconde de Caeté, foram de opinião que, a estabelecer-se 

uma só Universida de, fosse ella estabelecida na cidade de Marianna. 

"O D eputado Joaquim Manoel Carneiro da Cunha propoz que para o norte 

se preferisse a cidade da Parabyba, POl" offerecer muitas vantagens, como clima 

moderado, abundancia de viveres e co1pmodidades necessarias para a subsis

tencia, sem nem uma distracção ou divertimentos, e apontou os grandes edificios 

de que se poderia lançar mão para sua installação, como o convento de São 

Francisco, S. !;'edro e do Carmo. O Deputado Antonio Carlos, respondendo, qua

lificou a cidade de quasi deserta! 

O Deputado José Bonifacio de Andrada e Silva, tão eminente pela sua vasta 

illustração, nenhuma parte tomou nos debates. Todavia, na sessão ele 15 de 

Outul)ro propôz á Commissão de Instrucção Publica que se mandasse imprimir 

o esboço, que lhe offereceu, ácerca da org·anizaçã.o e regimen das Universidades 

do Brasil. Não consta, porém, que semelhante documento fosse impresso, e nem 

sequer apparece o original. O digno e illustraclo Dr. Benjamin Franklin Ramiz 

Galvão, Director da Bibliotheca Publica desta Côrte, procedeu ás maiores pes

quizas e é de parecer que se não imprimiu. (1) 

Cumpre notar que a idéa da creação das universidades geralmente foi bem 

acceita, principalmente na província ele Minas Geraes, a qual pareceu acordar 

depois d.e 34 annos de pesado somno e como que cheia das reminiscencias do 

sonho dourado dos inconfidentes. 

As camaras municipaes elas villas de Queluz, S. João cl'El-Rei, Barbacena, 

S. José, Caeté, Tamanduá, Baepenely, Pitangui, Sabará, Campanha da Princeza 

e Principe vieram a nte a Assembléa Constituinte manifestar seus votos de 

contentamento por tão almeja da m·eação e lembrar a conveniencia elo assento da 

Universidade em alguns de seus municipios. 

Todo esse enthusiasmo por taes instituições arrefeceu o golpe de Estado 

que tão fatalmente pesou nos acontecimentos politicos do paiz. Sete di as depois 

de approvado o projecto da creação das duas universidades era a Assemblêa 

Constituinte dissolv ida. " 

Ainda durante o reinado de Pedro I repe tiram-se as tentativas de alguns 

politicos e homens de lettras para que se adoptasse entre nós o regimen univer-

(1) Este trabalho de José Bonifacio _nt:tulava-se - Memo?'ia e Regimen 
elas Un'i.ve?·sielaeles elo Impe?'io - Nota ele D. ele A. 
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sitario. Nas considerações com que precedeu o seu pl ano le <>S latuto, para o 

curso jurídico, que acabara ele crear-se nesta cidade em 1825, o Visconde de 

Cachoeira fazia votos para que, "ao se emprehen cle r o g-rande e magnífico esta

belecimento e consol idação desse lmperio, que havia de fazer época na historia, 

não se esquecessem ele lançar logo os a licerces de sua p rosperidade futura insti

tu indo este monumento indelevel ele sabtdoria, do qual sahiriam homens aba

lizados nas sciencias para encher os Jogares e cargos do Esta;do ". 

As mtas politicas, entretanto, dos ultimos dias do primeiro Imperio como 

que arrefecer am o empenho claquelles que mais se tinham batido pelo progresso 

de todos os ramos de instrucção na patria nruscente, quando fô ra solemnemente 

decretad>t em 1 de Março de 1823 a adopção do methodo de Lancaster para o 

ensino publico. Ligara-se então a esse facto tão extraordia1ario alcartce, que, para 

comme.:noral-o, se cunharam até duas .medalhas, tendo o anverso commum 110 

cam1;>o o busto do monarcha; na orla, a legenda - IJecl?·o I , 11npe?·aclo?· elo B?·«s. 

Prot. rla Inst. P11blica ·- 1823 ; e o reve1•so com a mesma legenda na orla -

Ensino M11t1w, e no campo ele uma, a inscripção - Pa·imei?·o, e, Çla outra, a pa

lavra - Monitor. 

l:<'eita a revolu~ão política de 6 de Abril , continuou, embora com menos ar· 

dor, a propaganda para a Junclação da Universidade Brasileira. 

Ao fundamentar o decreto creando o curso juridi.co do Rio ele J aneiro, j á o 

Governo de D. Pedro I declarara que ·'só com o andar do tempo se poderia 

pensar em estabelecer institutos universitarios, que exigiam grandes dispendlos 

para a sua mamutenção, deixando assim os Brasileiros de se sujeitarem a lon

gas e custosas viagens para ir buscar instrucção nos centros civilizados do Ve

lho Mundo. Com a creação da escola de direito, julgava assim o primeiro mo

narcha poder o Brasil remediar em g rande parte os inconvenientes com que até 

ahl luta,·a, uma vez que desde esse momento contaria dentro do paiz centr os de 

instntcção superior em todos os seus ramos. 

Da m~sma fôrma pensavam ertamente al•guns homens de Estado durante 

a regencia; e, sob este modo de pensar, assim se exprimia o JY[inistro do Im

perio, .José Ignacio Borges, no seu relatorio de 1836: 

''A organização de uma Univer sidade tambem não m e pm ce vantajosa, 

porque ..L experiencia tem demonstrado entre as nações que a subdivisão do 

estudo das sciencias tem produzido melhores effeitos do que a r eunião em um 

só centro; e isto por mui boas razões, que ·são 0bvias a qualc(uer que ponder e 

na materia, accrescendo ainda o mal de se conceberem ci umes provinciaes por 

este systema de metropolitanismo, ciumes que serão sem clu vida aproveitaclos 

por perturbadores da ordem, para justificarem suas crimi!'osas tentativas. 

O que cumpr e fazer é, quanto a mim, empreg·ar os meios para se exti?'1J«

?'em as indJulgencias mal entendidas na approvação elos a lumnos, e muito mais 

no p?·ovimento dos lentes, e armar o director, depois de bem escolhido, de mais 

alguma jurisdicção cor reccional sobre a conducta dos estudantes. Os factos 

acontecidos abonam a precizão abso luta de taes prov!d~nclas." 
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Em argumentos bem diversos abundava, todavia, Limpo de Abr eu, que lhe 

s ucceder a no M.inisterl o em 1837. 

Escrevia o illustre estadista: 

"A convenrencia de fundar os estabelecimentos de ensino de que tenho tra

tado e de formar, com outros já existentes, uma só corporação scientiflca com 

o titulo de LJnlversidade, foi-nos largamente demonstrada em um dos flnterio

res relatorios da repartiçãú interinamente a meu cargo. 

Não r epetinei, pois, aqui o que então se disse sobre este assumpto, deixan

do á vossa P!'lidencia e sabedoria o dar o justo valor ás razões expendidas; é, 

porém, do meu dever o lembrar-vos a absoluta precizão de crear-ISe uma auto

ridade, individual ou conectiva, a quem não só se incumba a tarefa de vi ~lar 

sobre as doutrinas ensinadas á mocidade, mas tambem se dê maior in/!nencia a 

respeito elos lentes e certa !urisdicqão correccional para compellir os alumnos ao 

cumprimento de suas obrigações escolasticas e manter a necessaria deceoncla, 

respaito e subondlnação. " 

Nas vesperas de travar o memoravel debate -., m que deveria enfrentar em 

1839 com Dlogo Fel j lí, a proposlto dos diversos systemas de instrucção, escrevia 

por seu turno Bernardo de Vasconcellos, então Ministro do Imperio : 

"Tratando em globo dos principaes daquelles estabelecimento's de instru

cção 3uperior, não posso deixar de render homenagem ao voto unisono dos meus 

antecessores sobre a conveniencla da reunião de taes estabelecimentos em ou

tros já. existentes entre nós e com mais alguns que se devem crear em um corpo 

de Universidade na Capital do Imperio . 

O melhor desempenho das funcções escolasticas, quer da parte dos lentes, 

quer da parte dos alumnos, collocados ~ebaixo das vistas immediatas do Go

verno Geral, menos accessivel. pela sua elevação, a quaesquer infi'uencias e so

branceiro a receios de compromettimentos que a intriga. o despeito ou a aver

são tente tramar-lhe, não é a unica vantagem que dessa medida se dev-e re

colher. 

l:Gstabeleci na uma Universidade, aproveitam-se talentos que, sem ella, ou 

jazem ociosos ou se mostrariam menos applicados pela falta de escolas de s~i

encias pa r a que t êm mais pronunciada propensão ; e adquire-se muito maior 

desenvolvimento. frequentando simultaneamente escolas de sclencias diversas . 

A mu·1osi·dade mesmo é ahi uma origem de maior saber, frequentando os estu

dantes dP uma sciencia. as aulas das outras: dahi a troca de livros, a commu

nicação de idéas, a emulação, emfim, que tão imp::>rtantes como louv.aveis re

sultados sabe produzir. 

"Alguns dos legi:;ladores que me honro de ter nesta occasião por meus 

ouvintes são testemunhas vivas desta verdade . Eu invoco em favor de!la as re

cordaçõPs saudo~as desses t empos em que ell es bebiam naa Universidades dou

trl'l'las que bem lhes grang-earam a merecida r eputaqão de que gozam, a ami

zade dos seus collegas, a estima de seus l ente~ e a confiança elos seus con· 

cidadãos. 
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A idéa de estabelecimentos solitarlos e distantes é mesquinha; clrcumstan

cias de momento e a força de algumas prevenções levaram os legisladores do 

Brasil a preferil-a; mas essas clrcumstanclas passaram, as preoccupações têm-se 

desvanPcido e o progresso das luzes e a diffusão dos conhecimentos marcam a 

presente época como aquella em que s6 devemos ter por fito a utilidade publica 

e por timbre o ilesejo de consegull-a." 

Ainda nas mesmas idéas insistia no anno seguinte o Ministro Francisco de 

Paula de Almeida e Albuquerque: 

"No relatorio que, no principio da sessão passada, se vos apr esentou, ex

pôz-se com alguma extensão quanto era conveniente a fusão dos nossos prin

cipl!-es estabelecimentos de instrucção publica em um corpo de Universidade na 

Capital do Imperio. Abstendo-me de addlr , portanto, cousa alguma ao que na

quell a occasião se ponderou, limito-me na presente a accrescentar uma propria 

idéa. qual a de se conservarem taes estabelecimentos· nas duas províncias a ex

pensR.s suas, gozando essas academias dos mesmos privl!egios que actualmente 

têm." 

Ta,mbem se mostravam partldarlos dos regimens universitar~os os Ministros 

Lopes Gama em 1840 e Araujo Vianna em 1843. 

Pugnando pela :realização de tão elevada idéa, "como a meclicla radical de 

que carecia todo o ed.ificio ela in struc~ão publica no Brasil", reputava tambem 

"corno providencia capital para a moralização e progr esso do ensino a ?'educção 

das congregações a um conselho puramente scientifico e a passagem para a Dire

ctoria das Faculdades das attribuições e incumbenciaJS administrativas, que áquel

las eram então conferidas". 

Até essa data, comtudo, tlto magno assumpto andara arredio, durante mais 

de quinze annos das sessões do parlam ento, quando surgtio no Senado o projecto 

Castro e Silva. 

Por esse plano de lei era creacla uma universidade nesta Capital. 

Para esse fim serlaT!1. a ell a incorporados os cursos annexos ás Faculdades 

das provindas e o Collegio Pedro II. os quaes. depois de r eorganizados, forma

riam uma Faci<ldacle de Lettras . Extinguiam-se tambern os Cursos Jurildicos de 

S. Paulo e de Olonda e as Escolas ele Medicina desta cidade e da Bahia. Por .sua 

vez a~ Academias Militar e de Marinha ficariam restringidas ao ensino pnra

ments de suas especialiodades. E, com todos esses elementos, seria constitui da a 

Un!ver;;idade do Rio de Janeiro, sob a denominação ele Pedro II, com as Fac ul

dades de Theologia, Direito, Medicina e Sciencias Physicas e Mathematicas. 

A requerimento do Senador P:tula e Souza não tardava o projecto Castro e 

Sllva a ter parecer oa comrnissão especial que, para esse fim, fôra nomeada, 

composta do Marqu€z de Olinda e dos Conselheiros Almeida Torres e Araujo 

Vianna, e que, -por seu lado, lhe fazia ligeiras alterações, apresentando um sub
stitutivo . 

Ficando sem andamento o projecto, não morreu, todavia, com elle a idéa. No. 

anno seguinte o Ministro do Imperio refere-se em seu relatorio a um!~ proposta 
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da secÇão do Conselho de Estado dos negocios de sua secretar ia, para a funda

ção ds uma Universidade sob a mesma invocação elo monarcha rei nante . E logo 

em seguida, em 1847, funu:tmentava na sessão parlame_ntar ele 5 de Julho o Vis

conde de Goyana o seu plano geral de reforma ele toda a in strucção publica do 

pa.iz, fazendo acompanhar esse importantissimo projecto de um ~sboGO ele regu

lamento para a fundação d e uma Universidade. 

Comprehenderia esta as oinco Faculdades : el e Theolog·ia, Direito Canonico e 

\ 'lvll, Math€matica, P ·hilosophia e Medicina. Seriam assim fundtdos todos os cur

~os superiores existentes no Imperio. E para a direcção do g rande instituto de 

>:Scienci'I.S e lettras crear-se-hia m o cargo de •·etonnnclo•· ou clirecto•· geral elos 
estt<dt>s do B1·asil € os lu gares de c!i?·ecto?·es especiaes para cada Faculdade. Ha

ver·h ainda in.9pectO?·es c!e estnclos •neno•·es em todas as provincias. 

Não foi, porém, mais feliz o Visconde de Goyana com o seu projecto do que 

o S nadar Castro e Sil,·a, quatro annos anles. As refr€gas politicas que agitaram 

esse primeiro decennio da nwio•·iclarle, por um lado, e, por outro, as campanhas 

ex ter•1:ts que teve a nossa patria de sustentar com as RepublicaJS do Prata, tal

vez directamente concorressem para que a causa do ensino ficasse quasi no ol

vido encerrada por mais ele 20 annos seguidos. E as poucas mEldiclas legislati

V!l!S que se decr etaram não tiveram maior importancia, até que assumio a pasta 

do Jmperio o Conselheiro Paulino de Souza. 

Adepto fervoroso do r egimen univer:sitario, escrevia e lle no seu brilhante 

~elatoric de 1870, logo ap6s a sua subida ao poder: 

"Não deixarei ele chamar tambem a vossa attenção para o plano, já tan

las vezN; aventado, da fundação ele uma Universidade nesta Côrte . Par€ce que 

esta, a mais importante, rica c illustrada cidade da Amel'ica do Sul, está no caso 

de possuir um estabelecimento de tal ordem, cujas vantagens não podem ser 

contestada~ . sendo innpg-avel que da reunião. em uma só corporação bem organi

zada, Ide homens notavPis em diversas sciencias, ha de resultar maior incita

mento e interesse pelos trabalhos da intelligencia e g'rande impulso ao ensino 

publico. E~te f6co de vida intellectual não deixaria de derramar un s raios de luz 

co .r m::tnifesto aproveitamento das profissões litleraria•s . 

Existem nesta Capital uma F acul dade ele Medicina e um estabelecimento (a 

Escn!ct Gcnt•·nl) destinado ao ensino elas sciencias physicas e math ematicas. ]]} 

ele ner.essiclade a instituição ele uma Faeulclacl e 'l'heolog-ica, que prepare sacerdo

te~ clig·nos da missão a que se dedicam, e nos quaes encontre o Governo a quem 

confi>tr as elevadas funcções do episcopado . Ninguem questio11ará sobre a con

venicncia <1e f acilÍlar-sc o mais possível o esluclo das soiencia sociaes e juricll

cr.<;, cuja vulga rização tanto importa âs relações dos cidadãos em tudo que se r a· 

fer" á vida civil . 
Reunidas as quatro Faculdades, auxiliar-se-hiam mutuam€nte, pois que mui 

to~ estvdos são communs . 

O ensino superior no Imperio, na verdade, não dá os resultados desejados; e 
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seu r.ivel, bem como o do ensino secundario, tem indubitavelmente baixaao n es

tes ultimos tempos. 

PociCO inclinado á transplantação pará o nosso paiz de Instituições extran · 

geiras, (JUC aqu i não se podem facilmente acclimar, não acompanho cegamente o 

mO'.' ImPnto ela OJ)inião que preconiza hoje o regimen das universidades allemãs. 

Creio, porém, que algumas innovações no sentido de maior franqueza não 

deixariam de aproveitar, promovendo maior zelo e despertando o interesse scien

tifico no professorado. 

\.) que se. deve exigir aos aspirantes aos grãos academicos é que saibam as 

m&.terias da prof\issão para cujo exercicio se habilitam. Se as aprenderem melhor 

em c:1rsos m·ivados, nadn devP obstar a que sejam admittidos ás provas, satis

feitas as condições prescriptas na lei. Cada um aprenda com quem melhor en

sine e venha depoia a(erir perante os profissionaes a capacidade que julga pos

suir, para gozar dos privilegies que lhe confere o diploma na carreira a que 

JP. .lestina. 

Creando-~c, nesta Capital uma Universidade, seria occasião de assentardes 

un,, melhoramentos de que é suscept!vel o ensino superior no Imperio. " 

N2 sessão da Camara dos Deputados desse mesmo anno de 1870, (undamen 

t .1va o Conselheiro Paulino de Souza o seu projecto sobre tão palpitante as

stJmpto. 

Dirig indo-se aos seus collegas ela Camara, assim começava o seu longo e 

brnhantissimo discurso: 

"Venho hoje fallar-vos, ·senhore~. de um assumpto int~ressantissimo, digno 

d~ toda a vossa attenção, da vossa maior solicitude: refiro-me ao ensino pu

blico. 

No relatorio apresentado este anno á Assembléa Geral L egislativa expuz 

ct m toda a franqueza e minuciosldade o estado deste importante ramo de ser

vice e trouxe ao vosso conhecimento todos os dados que esforcei-me por colligir 

no intuito de habilitar-vos para formardes juizo exacto sobre o pé em que se 

acl'ia a instrucção publica em cada provinci.a. O atrazo do ensino. que se de

monstra com dados posiNvos nesse documento, longe de nos faze r desanimar , 

deve ser o maior incentivo para cuidarmos séria e vigilantemente de obj cto que 
tanto importa ao futuro de 'nossa patria. 

Examinei os quadros de <frequencia das escolas de quasi todos os paizes ci

nlizados e devo dizer-vos. ainda que com verdadeira magua, - o Brasil stá 

E'rl um dos ultimos, se não no ultimo lugar. 

Nilo duvido , na posição official que occupo, exprimir-me com esta rudeza. 

I•evo fallar-vos sem rebuço a verdade e não attenuarei o que tiver ella de aspero 

com os atavios ela linguagem parlamentar. 

O cinzel antigo, modelando no marmore os typos da belleza plastica, apre

S(•titou-a em toda a nudez . Veladas, as fôrmas deixariam entrever-se, não se o'S

tentar !am em sua perfeição. E' assim a v rdade ; sómente n tia póde ser bem 

apreciada: essa nudez, sem affrontar o pudor, tem a vantagem de tornai-a bem 

saliente e irr ecusavel". 
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D epois de fa.zer um tapido parallelo entr e a instrucção no Brasil e na Re

publica Argentina. para salientar o nosso a trazo e decadencia, e de emittir a 

sua opinião so·bre os tr~s r a mos do ensino e sua funcção na soci eda de, prosegud 

" orador : 

" Quanto á instrucção superior, essa en tende com interesses mais elevados, 

tendo por fi m o e.-ercicio das ma is nobres p rofi ssões, o a di a ntamento do espi

rit,, hum ano e o progresso nac ional consicle rado em diversas espheras da acti

vidade sociai . 

Heferindo-se a um enunciado do r elatorio do Ministerio do Imperio dizia o 

anno paii'sado no Senado um illu s trado membro daq uella Camara qu e eram jf• 

eJn •C1ema.sia os doulores e bachareis; qu e, longe Çle a ugn1 en tar-lhes o ntnnero, 

convirra ta lvez que escasseasse para diminuir-se o dos pretendentes que se aco

tovella m por empr·egos nas anté-salas das secretaria§J. 

P enso cu mu1to diversamente . Acredito, Sr. Pres iden te, que a sociedade lu

cra com a concmrrencia nas profissões Jiberaes , como a a dvocacia, a cl ínica me

dica, a engenharia, achanr1o os que precizam dos serviços profissionaes quem 

lh'os pr es te mais facilmente e m elhores; lucra o Governo, onde escolller pa ra os 

cargoG pu·blicos ; lucra a· ci\·ili zaçfto do paiz, a largando-se o ci1·culo el as classes 

litter arias. (M~litos apoiados . ) 

O que invejo á AllE>manha não é tanto sua organização univer·si tarla, supe

rior inc.lntes tavelemente á dos outros paizes da Europa ; mas principalmente 

que a população seja tão áV>i da de saber qu e mais de " 19. 000 a lumno:;; fr equen 

tem suas 26 universidades, verdadeiras colmêas scientificas, em que não pára o 

trabalho d::!, intelligencia; que o ensino s,uperior dê meios de manterem-se cerca 

de 2 . 000 profe!;Sores que agi tam o facho da sciencia, a lumiando toda a confe

deração germ a ni ca . Posto qu~ o e nsino superior se espalhe pellliS classes m é

dias, estão estas tão em contaclo com as menos favo recidas que os raios de luz. 

ainda que amortecidos. ch eg·am e de a1gunl modo aproveitan1 ás popul?-ções mais 

ignor an t~s. 

Se com relaç>lc:; ao ensino primario vou ao ponto de entend er que os pode

re:' rublicos devem impôl-o como uma obrigação a lodos os que estão na idade 

escolar ; ~E no que diz r espeito ao ensino secunda rio pód.e o Estado, nos es ta

uelecimentos que entretem , fixa r o modo de ensina r em-se a s Jqn g·uas e as huma 

uidades, ;lCJiS t1ue &ão ellas prepa ra torias cujo grão de aperfe içoa m ento se deve 

deternri'la: como con dições para a dmissão a es tudos maiores, no que é da ins

trucção superior si;!v a doutrina da inte ira f ranqueza do ensino , embora entenda 

que 5ó em Faculda des mantidas pelo Estado deve ell e ser distri•buido. 

A sc icncia , senhor es, não tem por limites senã o os da intelligencia human<1, 

e esta não reconhece outro regulwdor senão Deus e só Deus, que della dotou o 

homem no ultimo toqu e de a perfeiçoa mento de sua obra qua ndo, no moment.) 

el e ma is a111or, qulz a.pproxima.l-o a si . Como, pois, traçar de a ntemão as raias - . 
d3. sciencia, ~e nlm r ro"ride sempre e ha de ir a t é onde chegar a perfectibilirlad e 

d.;, jntelligencia humaua'! As Jinguas mortas ou vivas são o que foram ou o que 
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são no momento em que se ensin3. e nada mais; a historia é só uma, mai s o , 

ntenos minucioBa; a partP elementar das mathen1aticas exig·ida como prepara.

torio pó de abrang8r znajs ··ou menos; não está, poréln, sujeita a importantes que.s

tõe.; ele methodo, n~o f· s uscep•:vel ele novas descobertas, nem sob•·~ ella variam 

os systetnas, con1o nas ~c i encias medicas, nas sciencias sociaes, e tc . 

Eis po1· que, p·ot;ond<• a et·eação de .uma Universida.de, deixo á cong:~g-açã0 

dr·s lentes dP. catla Facul• ude Astabeleeer o respectivo r egimén scteatiflCll ·1o iM

sino das ma. teria . .:; c.:dglt:l as para o exerci cio da profissão a qlte dá. direit) o grâc 

acadf~;nico. u 

Interpondo o ~eu l'·lre<:•. •· :1. 1~ ele Agosto 'irsse mosmo .'!.na) de 1870 sobre 

o l>l'"'jcctc 1 •~u .. no de Souza, assi'n ~·1nrlen'3S.Va DPSSe JurniJ ·1? tr:tl>9.~.hc as idêas 

do illustre Ministro do Imperio, a Commissão de In strucção Pu•blica da Camara, 

composta elos Drs. Duarte de Azevedo, Juvencio de Aguiar e Bonifacio de Abreu: 

''As idéas capitaes do projecto são as segui11tes: 

1. A creação na. Capital do Imperio de uma Universidade, composta de qua

tro Facal<!.ades de Direito. de Medicina, de Sciencias Natura.es e Mathematicas 

e de Theologia. 

Ao Director de cada Faculdade é incumbuda a fiscalização immediata do 

ensino que nella tiver lugar; ás respectiv3JS congregações, o regilnen soientifico. 

o~ directores das Faculdades, com quatro lentes cathedraticos de cada con

gregação, formarão o Conselho da Universidade, que e rá presidido pelo chefe 

della, o inspe< to r gera! da inslrucção s\tperior. A este conselho compete delibe

rar sobre a e,,onomia e policia do estabelecimento e appl icar as penas di scipli

naras excedentes á alçada do inspector gerR.l. 

As materias do ensino serão divididas em classes correspondentes á distri

buição scientifica geralmente adoptada; e as cadeiras em secções accommoda

das, tanto quanto fôr conveniente, á classificação das ma terias. 

Lentes. oppositores, em numero ele dous terços dos cathedraticos e com a 

metade dos vencimentos destes, os substituirão na regencia das ca.deiras ou lerão 

em cursos complementares da secção a que pertencerem, quando desimpedidos. 

O provimento das cadeiras vagas se fará por concm·so (salvo os direitos 

adquiridos dos actuaes, substitutos) entre todos os oppositores e, m falta des

tes, entre os graduados pelas respectivas Faculdades. 

b' permittido o exame vag·o das materias ensinadas em qualquer Faculdade 

e a co Ilação dos grãos academicos, paga.s as contribuições fiscaes, a quem 0 re. 

querer, alumno ou graduado em Faculdades extrangeiras. 

li. A m·eação de um Conselho Superior de Instrucção Public;., presidido pelo 

Ministro do Imperio e composto do inspector geral da instrucção publica pri

maria P secundaria do municipio da Cõrte e de mais cinco membros nomeados 

pelo Governo. 

A este conselho, instituído para orgão consultivo elo Ministerio do Imperio 

em assumptos do ensino publico, é conferida tambem a attribuição contenciosa 
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de julgar, salvo a confirmação pelo Gover no, os recursos interpostos ele dec isões 

sobre ma teria d~ instrucção publica. 

H'l. A Stl'bstitui\;ão elas a ulas preparatoria•s annexas ás Faculdades ele Direi to 

de S. Paulo e dr, H ecife po r externatos, nessas cidades e na ela Bahia, nos quaes 

se observe e mantenha um cnrso regular el e es tudos secundarias, segundo o pla

no elo Imperial Collegio ele Pedro li. 

IV. A creac;ão ele estabelecimentos iguaes, a que poderão fl.car annexos in

ternatos, em todas as províncias que mantiverem pelo menos uma escoia tle lns

trucção primaria para um e outro sexo em cada parochia e nellas tiverem tornado 

effectrvo o ensino obr1gatorio para a '[JO·pulação ele 7 a 15 annos ele ida de, resi

dente em um circulo traçado pelo raio ele um Idlometro ela séde ela parochia. 

V. A reorganização elo ensino primaria e secu nclarlo ela Côrte, com clistri

ctos de inspecção·, estabelecimento ele uma escola nor-mal primaria e augmento 

gradual, stgunclo os serviços prestados, até mais um terço dos vencimentos 

elos professores. 

Para occorrer á despeza que provirá destas reformaiS, solicita o honrado 

Ministro clous creditas: um igua l · ás so·bras do Mlnisterio do Imperio no ultimo 

exercício liquidado, para a construcção de· ed ifício em que se tiver ele aposentar 

a Universíclacle; outro, equivalent., á receita elas contribuições so•bre instr ucção 

publica c elo Collegio ele Pedro li, para o melhoramento do en1sino publico. Isto 

é, pretende-se appl icar á instrucção publica a somma elas economias verificadas 

no Ministerio do Imperio e a que provém da propria instrucção publica. 

Antes de <>fferecido o projecto á consideração da Ca.mara elos Deputados, 

os membros da Commissão de Instrucção Publica j á tinham merecido a honra 

de sarem convidados para discutirem-no' com o nobre Ministro elo Imperio em 

conferencia particular. Conformando-se . desde então com as suas idêa'S . capi

taes, di spensa-se hoje a Commissão de encar ecer o m erecimen to de um projecto 

que, instituindo o systema universitario e preparan do melhor f uturo para a ins

trucção supErior, consigna a idéa de favorecer a instrucção ·primaria nas pro-

víncias, que· poderão nella concentrar todos os seus esforços e recursos, mediante 

o auxilio que os poderes g-eraes lhes prestarão, encarregando-se de manter es

tabelBciinentos reg11Iar•es de- inlstrucção secundaria. Limita-se portanto a Com

mis3ào, para fundamentar o projecto, a offerecer a exposição ele motivos com 

que o opre~entou, na sessão de 6 do corrente, seu !Ilustrado autor. 

E' <lste o sentimento da maioria da Commissão de Instrucção Publica. 

Ao membro da Com missão, porém, Dr . Manoel Antonio Duarte de Azevedo 

parece que não convém compõr-se a Universidade project-ada com mais do que 

tres Faculdades, as -de Medicina, Theologia 'e Sciencias Naturaes e l\IIathema

ticas. Fnnda-se e1le em que j á existem duas Faculdades de Direito, a do H e

cife e " de S. Paulo, e as conveniendas da instrucção superior não demandam 

na aetualidade a creação de terceira · Faculdade de Direito ; em que, a cr ear -ose 

mais •.1ma Faculdade na Côrte, quasi inutil se tornaria a de S . Paulo pela exi

guic1a il e do n umero de alumnos que a frequentariam, e viria assim a extinguir

se, sem vantagem do serviço publico, um a.n.tigo estabelecim<ln t0 de instrucção, . 
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de bem fi rmados creditas r situado na locali<lade do mais saudavel clima do 

Imp9rio, circumstancia muito ponderosa para o caso; em que, finalmente, n!lo l! 

justo, nem conforme ao systema da organização politica que adoptamos, priva

l'em -s~ as provindas de beneficios a que estão arreitas de I nsn data e a quP 

se prend em muitos interesses legítimos." 

Succedendo no poder ao gabinete Itaborahy o MinisteJ'io presidido pelo 

Marque>. de S. Vic'!ntc, o Conselheiro João Alfredo, CJUe então substituira o Con 

sellv~iro Paulino de Souza na pasta do lmperio e a conserva1·a na nova organ l

>.ação ~;overna.mental dirigida pelo Visconde do Rio Branco, submettia o projecto 

ele seu a nteces or á alta sabedoJ·ia da secção do Conse1J1o de Estado af.Cecta á 

sua secretaria, merecendo então nas suas linhas ger aes a approvação dos mem

bros !-f[ectivos, Visl.!onde rle S'3.pucahy e Bernardo de Souza Franco, se bem que 

se mostrassem discm'<lantes em alguns pontos. 

Tu rio, porém, foi em vão. O plano de ensino de Pau li no de Souza em breve 

ficaria com uma pedra em • ima no eio da Commissão da Camara, como os 

outros anterioJ m i nte apresentados no Senado. E. apezar da tentativa feita mais 

tarde PPio Ba1·ão R~mem de Mello. quando Mini<> tro do Imperio em 1 81, a Mo

narchia chegava ao seu termo sem r ealizar a grande aspiração dos patr iotas 

que. nos tempos incErtos da colonia, sonhavam com a fundação de uma Univer 

sidade para prepara r toda a gn.ncleza futura do Brasil. 

N<t Republica tambem , se uma tal idéa não tem sido julgada antipaU1ica, 

esteril e caduca. corno a classificara em 1 2 Almeida e Oliveira. ao justificar 

o seu longo projecto de r eforma g·eral de instrucção publica, só agora parece 

reviver com um certo vigor, uma vez que os dous deputados que, em 1 95, fir

mava m uma proposta parlt a implantação entre nós dos estudos univers ital'ios, 

conservando-se ainda com assento na Camara, parece terem abandonado bem 

cedo os seus elevados intuitos. 

Esc'1pa, comtudo, aos limites que traçamos a este esc ripto uma analyse de

tida sobre os trAbalhos, ora em evidencia sobre o assumpto. qu er elaborado pc

los !Ilustres Professores Azevedo Sodré e J_,eonci o de arva lho. quer traduzido 

em importante~ projectos ele lei pelos distinctos e eruditos deputa dos Drs. Gas

U'io d'l. Cunha, digno representante de l\Iinas, e Rodrigues Lima. que allia ás 

a ltas virtudes de espirito um preparo pouco vulgar na sciencia, em que se ha 

tornado um elos nossos mais reputados mestres. Nem tão pouco se nos afigura 

lic ito fazermos por emq uanto os reparos que bem mereceria o longo e meticuloso 

par 2cer sobre o primeiro daquelles ·esboços de reforma, red ig ido .pelo !Ilustrado 

Dr. ~~tvro Dias, tarefa importante de que aliás já se desempenhou. com a sua 

comprovada corr.petencia P firmeza de vistas. o emerito educado1· brasileiro Dr . 

.João Kopke em judiciosos com:e itos, que em g rande parte nos honral'i amQs de 
tor nar '10ssos. 

Não nos preoccupou, na verdade, ao traçarmos as linhas geraes desta pri · 

m clra parte do presente relatorio, intentar um trabalho de Cl'itica, mas simpl s· 



- 255 -

mente fazer uma synth<>se chronologica de todas as phases accldentadas POI' que 

ha atravessado o ensino superior no Brasil. • 

A lição de passàdo sem]wc t em s i do fecun da para os estadistas e para os 

bons patriotas; e. desvendando paginas esquecidas, embora tristes e ingratas, 

de inslrucção nacional , só almej amos que neHa.s se i nspirem os l egisl a dor es r e

publicanos. 

Taes foram os nossos fins: sejam tambem ns nossos votos e a,s nossas es

peranças. 
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PROJ ECTO AZEVEDO SODRÉ 

E 

PARECERES 





REG IMEN UNIVERSIT.ARIO 

·- ''·•· ' 
PeweceTes eLe•s Cong,·egações üe•s Fewt•WaeLes de M edicina eLo R ·io ele Janei?'O e cÚ 

Ba.h·ia, ele DVI'eito elo Reci f e e eLe S . Petulo, de• Escol.a Polytechn ica eLo Rio de 

Janei•·o e eLo Gymnasio Newional acerca eLo p•·oiecto eLe m·eetÇão eLe Unive•·si

cLacLes, ewo,mpanhaeLos elos 7Ja1·ece1·es dos cLi•·ecto?·es da Escola Polytech111ica e 

de•s FaC1tldacLes eLe Meclicina do Rio de Janei?'O e de Di•·eito eLe S . Patdo sob1·e 

o mesmo 1n·o;ecto. ( * ) 

EXTERNATO DO GYMNASIO NACIONAL 

Exmo. Sr. Ministro '- T enho a honra de participar a V. Ex. que a Congre

gação deste Gymnasio, em sessão de 9 do c.:>rrente, expressam ente convocada pa1·:\ 

dar cumprimento ao que V. Ex. m e dec larou em aviso n. 668, de 29 de Abril 

ultimo, approvou, por maioria de votos; o parecer sobre o projec to de Cl·eação 

de uma Universi.(lade no Rio de J a neiro, por cópia env ia da a esse Ministcrio com 

o officio n . 276, de 8. do r eferido m ez. 
Saude e fraternidade - Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negocios Inrerio res. 

- J. (Yil Castello Bntnco. 

Externato do Gymnasio Nacional - N. 276 - Rio de Jane iro, 8 de Abril 

de 1903. 

Em sat isfação ao vosso pedido cons tante do officio n . 514, de 3 do corrente, 

envia-vos a incl usa cópia a u thentica da acta da sessão em que a Congregação 

dete Gymnasio tratou do projecto de c reação de uma Universidade no Rio de 

J a ne iro. 

Saude e fratern idade - Sr. Direc tor Geral da Secre taria da Justiça e Nego

cios Interiores. - J. Gil Castello Branc11. 

Cópia - Sessão em 26 de Ma rço <le 1903 - Aos v inte e seis dias 

do mez de Março de 1903, presentes, em uma sala do Externato do 
Gymnasio r acionai, c sob a presidencia do Sr. Dr. Coqueiro, Director do 

Internato, os Srs. Drs. Drago, Fausto Barreto, Carlos França, Ruch, Pinheiro 

Guimarães, Alexander, Guilherme Affonso, H ans H e illborn, Noronha, Vicente 'de 

Souza, Fortun a to Duarte, Araujo Lima, João Ribeiro , Sy lvio Romero , Ga.baglia, 

Coelho Barreto, Paulo de Frontin, Oliveira Bello, Paula Lopes e Arthur F erreira, 

o Sr. Presidente decla ra aberta a sessão. E' lida e approvada unanimemente 

a acta da sessão anterior de~ois de ter o Sr. Dr. Presidente dito que, em virtude 

da exoneração do Sr. br. Cabrita do cargo de director do Externato e 
1 

por rião 

(•) Publicação feita em virtude de resolução da Camara. 



-· 260-

ter ainda tomado posse o novo director, cabia-ihe pelo regulamento a pres1aencia 

da Congrega ção. Sendo um dos fins da pre:::ente convocação dar cumprimento ao 

av iso-circular do Minist: r io elo Interior. ele 26 de F evere iro ultimo, relativo ao 

projecto de CI·eação de uma Universidade no Rio ele J an eiro, apr esentado pelo 

Sr. Dr. AzeveGo Soclré, dá o Sr. Presielentt a palavra ao Sr. Dr. Fortunato Duarte, 

t1ue, antes ele proceder á leitura do pa r ecu ela commissão, rcf re-se ao acto 

elo Go'verno exonera nclo o Sr. Dr. Francisco Cabrit:t, e r ealça os se rviços 1101: 

este'·· prestados ao Gymnasõo dura nte os annos em qu e o dirigi~!. O Sr. Dr. Drago 

'(pela orélem) pede seja consignada na ac.ta a seguinte moção: '· A CongTega~ão 

do Gymnasio Nacõonal, · lamentando que o preceito constitui co.nal relativo ás 

acéumula.ções el e cargos publicas pr ivasse Psta Congregação elas luzes do ex-clire 

ctor elo Externa to , vem por s te meio crazer~lhe suas despedidas, assegurando-Ih~ 

os protestos ele sua alta consideração pelos serviços inolvidaveis prestados com 

ta nto patriotismo a esta· i11stituição. "O Sr. R uch requer seja consig nado na acta 

um voto de pezar . pelo fall ecimento do Dr. H enrique Monat, lente de francez. 

Ambas as p ro posta<; foram postas em discu&são e approvadas unanimemente. 

O Sr. Dr. Fortlna.to lê Q. pa recer sobre o projecto da Universida de, ass igna do 

pelo orador e pelo Sr. Pinhe iro Guima rães, e o voto em separado do Sr. Dr. Ner

val ele · Gouvêa., que ficam annexos a esta acta. O Sr. Dr. Drago extra nha. ter a 

commissão se pronunciado sobre o projtcto elo Sr. Dr. L eoncio de Carvalho, 

desconhecido da Congregação. O Sr. Dr. Portunato defen çle a commissão, apre

sen ta ndo o offic io do Sr. Presidente da Congregação submettendo ao juizo da 

commissão o dito proj ecto. O Sr. Dr. França faz considerações sobre o projecto. 

O Sr. Dr. Frontin propõe seja adiada a discussão do projecto L eoncio, pede a 

éliminaç·ão' da parte r eferente a· es te - prõjecto, que r do parecer da maioria da 

commissão, q~I er, elo voto em separado, faz lo .Igas considerações sobre o parecer 

cia. commissão, combatendo-o, protesta contra as palavras offensivas e injuriosas 

no professo1·ado superior escriptas pelo Sr Dr. Azevedo Sodré no seu projecto 

e hõmo:ogâdàs pela m aior ia da .com missão no seu parecer , decl a ra -se a favor do 

voto ~lo Sr .. Dr. Nerval e requer seja m eliminados do parecer os trechos a que 

se refefiu . Os Srs. :Órs. Pinlie iro Guimarães e Fortunato Duarte fazem consi

derações, defendendo o parecer. O Sr. Dr. Drago manife'sta-se contra o proj ecto. 

b Sr. '':Dt. Pinheir~ Gu,ima rães vem em defesa da commissão e·· do projecto, e 

declara que a commissão concorda com a r -;tirada do trecho julga do offensivo 

~Ó's brios · ~lo profesorado. O Sr. Dr. Olive i l'a Bel1o tambem protesta contra as 

pa lavras .d.9 ' sr. Dr. Sodré, faz considerações sobre o parecer e propô~ seja appro-

' vado o ~oto em separado. O ·sr. Dr. F1:ontin mos tra as vantagens do voto em 

sep!Lrad!?,- A Co.ngregação resolve eiim in a r r1o pa recer ela maioria os trechos a 

que se ·r eferira m os oradores e suppr imi>· de ambos os parece res o que d iz 

respeito ao projecto do Sr. L eoncio. Encr.rrada a discussão, o Sr. Dr. Gabaglia 

1~;-el~ preferencia 'para o parecer do ·sr. Dr Nerval: O Sr. Dr. Fortunato pede 

para o parece r ela m a ioria da commissão. E' r ejeitado o pedido do Sr. Dr. Gaba

glia. Posto a votos o parecer da commissão, o Sr. Dr. Frontin r eq_uer votação_ 

nominal, o que é . approvado . . :Responaem sin>, -isto é, approvam p p~recer os 
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Srs. Fausto, Pinheiro Gui:narães, Alexander, Noronha, Fortunato, Araujo Lima, 

Sylvio Homero e Coelho Barreto (8) e neio, os Srs. Drago, França, Vicente de . 

Souza, João Hibciro, Gabaglia, :.E aulo de Frontin, Oliveira Bello, Paula Lopes 

e Arthur Ferreira· (9). O Sr. Presidente declar-a rejeitado o parecer da Commis

são. O Sr. Pinheiro Guimarães pergunta si a Congregação podia mutilar o parecer 

. em separado, estando ausente o seu autor. O Sr. Dr. Frontin consu lta s i tendo 

sido rejeitado o parecer da maioria da commissão deve ser considerado appw

vado o voto em separado. O Sr. Pinheiro Guimarães pergun ta s i o Sr. professor 

de desenho tem dir·eito de votar nes e assumpto. O Sr. Presidente declara appro

vadas as conclusões -do voto em separado, rejeitando o projecto, e suspende a 

sessão. 

E eu, Paulo Tavares, Secre tar·io, lavre i esta acta. (Assignados) - Cetstel/.o 

B1·anco, Presidente. - He1u-ique ele Nor-onh''· - Ca?"los F1·ança. - DT. Fo?-ttmato 

I:Jtuurte. - Sylvio Rome1·o. - Coelho Lisbôa. - .A. G. Meschicl<. - p;;nltei?·o1 
Guima1·eies.- Vicente ele Sottza.- Benedicto FiLho.- .A1·thttr Fc1-rei1·a.- Gastão 

Rttch. 

Bello . 

Dt·. Hans Heilbo?'n. - Fausto BmTeto. - .A . .Aiexand.e1·. - Weneesláo 

Pattlo ele F1·ontin. Confere. Pattlo Tava1·es, Secretario. 

PARECER DA CONGREGAOÃO 

"0 ensi110 1miversitm·io elo 11onto ele vista theo1·ico, 111·atico e nacional - 11m·te 

especial - .A simples leitura do projecto de universidade apresentado pelo illus

trado professor D1·. Azevedo .Sodrê ao Sr. Ministro do Inter ior, e por este sub

mettido ao juizo da Congregação do Gymnasio Nacional, denota immediatamente, 

ao calor do intenso enthusiasmo e rrante em todas as paginas, os a ltos intuitos 

do seu autor, impellido por esse sopro de vida que recebeu no m eio das cidades 

cultas e que o transformou em um sectario valoroso do axioma francez: Na U ni 

v rsidade está o laço dos espiritos, a sêde das musas, o baluarte da sabedoria, que 

é a soberana do mundo. 

Esse enthusi asmo, que não podia deixar de repercurtir no animo de nós 

outros, officiaes do m esmo officio, sempre occupados com o bom nom e das cousas 

do ensino, e a p1·omessa estampada nas ultimas linhas da sua exposição, quando 

affirma resultarem da fundação de um tal instituto "a prosperidade real do 

ensino superior e a creação de uma litteratura scientifica brasileira", abriram-nos 

ao espirito um la rgo .::ampo de cogitações, cada qual mais séria, cada qua_I mais 

grave, mas tendentes todas á juncção dos nossos pequenos esforços á· obr a da 

nova organização. 

Si o Governo, ouvindo finalmente os clamores levantados pe la massa e pelo 

esco l da sociedade brasileir a, resolveu acceitar a dadiva generos3. do nosso com-. 

patriotR e offerecel-a como subst1·atmn de uma reforma geral que supprima os 

vicios do systema em vigor á critica das Congregações, achamos não desmerecer 

nem da sua bôa vontade, nem dos desejos do autor, nem da confiança depositada 

na commissão, levando as nossas observações um ponco a,J<êm dos limites consi

gna-dos aos parecer es communs. 



.Não poderíamos, -set .. ctesdouro para, nós e sem preju ízo de tàu r elevante ma 

teria, deixar en1 poucas linhas, escriptas atabalhoadamente, a impressão precisa, 

oriunda do exame acura.do do referido projecto, exa. ra.r o bem e o mal qu e n clle 

encontra mos, desfa zer-lhe a, trama, separando do conjunto de di sposições inuteis 

ou prejudicies o r esíduo abunda nte de Viitu des. 
Tal hariarnos, s i assim procedessemos, ve;;;tes de anão para a corpulenci a de 

um gigante. 

Não é de nossos dí!Ls, nem de nosso paiz, a questão sem pre velha . e sempre 

nova do ens ino universitario. 
Apontado por uma série de pensadores como o regimen idea,l e a manifestação 

superio r do ei:sino, tem soffrido grande impu g nação de outro gl'Lipo de mentali

dades, de en tre as quaes, com brilho r aro, resalta o nome de H erbert Spencer.· 

Não ha ,duvida de que as origens das univers idades, esquecidas na noite tre

vbsa da ida de m édia, emprestaram a esses intiti tutos, dura.nte long-os a,n nos, a 

feição fei.lda l e a rchaica que os incompatiib ilizava, com a cul tura e as necessida des 

mode rnas. 

Representavam cmno institui ções soêiaes a tradição, e, con1o taes, deixavam 

corresponder ãs necessidades moraes, intellectu aes e politicas, r esultantes da lenta 

evolução das idéas, dos princípios, dos methoclos, das doutrinas, em uma palavra, 

do progresso. 

Sabidas dos conventos, conventos cuja fronteira e regime n interno foram 

al te rados pelo espírito da Reforma., const ituíra m primeira m ente um alicerce pode

,:oso do eclific io destina do a, acolher a l ibe rda de do pensamento e a proteger as 

conquistas da in te lligencia em luta a berta COJ}l a censura ferrenha e o dog ma,

ti smo impla cavel mas; depois que cla rearam os hot·izontes huma nos, ell as se 

f echaram no circulo ·das suas victorias e estagnaram. 

D e se·u s· muros, ele onde em épocas remo tas, a luz irradia ra, cobrindo com 

um halo -benefico as cidades e as nações, não m ais se a briram as altas portas 

para o exodo em revoada alegre, dos principias novos que iam rasgar caminhos 

ignorados a o bem es tar e ao adean tamento da nossa es tirpe. , 

Nascendo de um longo p rocesso sedimentar, crescendo, portanto, como esses 

blocos de gran ito, r ijos e informes que surgem abrupta m ente, clifficulta ndo _a obra 

ela cómmunicação en t re os povos, deixa r am o papel culminante que representavam 

e se transmutara m em copadas e umbrosas a rvores, em torno elas quaes tudo é 

escuro, quie tação, silencio , - negação frisa11te da agitaÇão do movimento e 

da vida. 

Essa concepção que nós, povo latino. educado sob a influencia dos escriptores 

f.rancezes, nutrimos a respeito das universida des tem perdido ultimamente de 

peso, ao passo que um es tudo mais aprofunda do e ma is bem m edita do t em evi

dencia do, pelo · cr ite rio comparativo, a sua grande injustiça. 

Realmente, a conservação dessas instituições no molde primitivo em que as 

vasara,m seri a um ins trumento de suicídio nas mãos das nacionalidades que o 

tentassem; a fundação de outras, em nossos dias, obede cendo a esse plano anti-
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quado, fijra a maior prova üo menosprezo a todas as leis da logica e da f atalidade 

historica. . 
Mas n ão é i sso que se observa hoje em todos os paizes do mundo. 

Attt·ahidos como o nosEo em inen te patricia pelos fructos riquissimos do ensino 

allemão, os ingl e?.es e, ultimamente, os francezes procuraram surprehender- lhe 

a causa. 

O r esultado desse inquerito foi a m a is completa rehabilitação do ensino 

universitn 1·io. 

'elle residia a força moral e material do grande Imperio; era elle o principal 

liame dessa importante f eder ação; fôra ell e quam salvara a Allemanha m ergu

lhada na noite de I ena e quem gt•rmanizara a Alsacia e a Lo rena depois do desastre 

elo segundo Imperio. 

Como expl icar então esse facto m ar avilhoso : um ystema de ensino servindo 

simultaneamente para o florescimento de um paiz áquem do Rheno e da Mancha 

e ester ilizando duus outros a·lém clessas fronteiras? 

A explicação é simples. Emquanto na Inglaterra o ensino universitario se 

enclausurar a na~ paredes de Oxford e de Cambridge, que .1ax Declerc descrev~ 

insuladas e serenas n a paz de seus campos e no silencio de seus claustros, 

alheias ao ensurdecerdo r ruido eo paiz do carvão e do ferro, impenetraveis aos 

profanos como Lhassa aos estrangei ros impios, com seus alumnos submett idos 

a um r egulamento quasi monastico e seu profesores coagidos á promessa do 

celibato; emquanto na França, segundo Izoulet, o encyclopedismo scientifico era 

desviado de seu caminho pela liga européa e, e•n Bonaparte, sur g ia o tumu!o da 

r eforma scientifica, na Allemanha procurava o Governo r ealizar o prognost!co 

de Schleirmacher ao se1· esboçada a Universidade de Berlim: "Quando fôr fun

dada esta orga nização scientifi ca, ella não será igual ada; graças á sua força 

interior, exercet' seu imperio muito além dos limites da Monarchia Prussiana. 

Berlim será o centro de toda a activ idaõe intellectual ela Allemanha septen

trional e protestante, e um terreno solido será !Jreparado para a patria da missão 

que está assignalada ao Estado Prussiano." 

Corridas de espan to, a Inglaterra e a Fra~1ça volveram os olhos ávidos para 

?. historla. 

O que ellas viram, sorprehenderam e proclamaram, conta-nos Izoulet nestas 

palavras: "Quando a Inglatena quer assegurar seu dominio na Normandia, 

funda a Univet·sidade de Caen, m 1436. 

Quando a AllemanlÚl. faz /1mesto e1J17JBnho de germanizar a Alsacia a a 

Lorena, depois de 1870; começa pela r econstitu ição total e completa da Unievr

sidade de Strasburgo, cujo appa r ecimento ao longe anancou a esse grande genio 

que se chama Anatole France, de uma feita ern que subia ã tone da cathedral 

ulsaciana e de lá avistava os telhados dos novos predios, esta confissão dolorosa: 

"Melhor do que nunca e mais cruelmente senti a força. da conquista e o signal do 

vencedor. Vi o sinete d<t • ll emanha sobre a cidade. Estas universidades são a 

crea~ão mais poderosa do espirito germanico ". 
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A influencia preponderante das universidades não se tem f eito notavel exclu

sivamente na esphera das r elações exteriores. 

o proprio Izoulet a ponta os seguintes factos em que •e na foi decis iva na vida 

· intima, na economia domestica dos povos: " a Inglaterra , em 1828, quando o 

partido "'vhig 11 quer constituir, para suas opiniões, um centro, um fóco, u1n orgão, 

pensa na fundação da Universidade de Londres para oppol-a á Universidade de 

Oxforaf centro do torysmo. 

Na Belgica, em 1834, quando o partido liberal quer lutar efficazmente contra 

a influencia catholica prepondera nte na Universidade de Louvain, nas de Li<'ge 

e de Gand, funda a Universidfllde de Bruxellas. " 

Mas, ainda nesse ponto, nasce na Allemanha a chamada purificadora. 

Derrotada em I ena, só vê um r em edio pa;:a r econfortar a sua infelicidade, 

para se reerguer do seu <Jsm agam ento politico e militar - a fundação da Univer

sidade de Berlim, levada a effe ito por um paiz cujas finanças a g·uerra recente 

arruin·ára e em cujas ruas passeiava avante o estanda rte inimigo ao som triumph a l 

dos tam bares. 

Ao a utor, já citado por nós, pedimos a emociona nte e singela descripção desse 

feito, qual ell e tirou d,o tl'abalho de Ernest L a irsse : 

"E' preciso, d isse então textualmente o R ei Frederico Guilherm e da Prus• ia, 

é preciso que o Esta do suppra J?elas força s inteHectuaes as forças physicas per

didas." 

D e que se tratava, com effeito, sinão de augmenta r, pela educação, a fo r ça 

de -resistencia das almas a ll emãs, na m edida em que crescia a oppressão? 

O local para a Universidade nova foi log o encontrado; foi o palacio elo 

Príncipe H enrique; irmão de Frederico II. O rei provou que ell e julgava fazer 

as causas grandemente, dando-lhe este palacio, o mais be llo da cidade depois 

do seu, s ituado no ma,is bello ponto da avenida, "Sob os Tilias", junto da biblio

theca, do arsenal, a a,lguns passos, emfim, do proprio pala,cio dos r eis da, Prussia,. 

·Era um m eio infa llivel de attrahir sobre a instituição a attenção dos indiffe
rentes e o respeito da multidão." 

A ss im envidava o rei mudar a orientação contemporanea e crear-lhe novas 

ambiçCíes, fortificando -a para a luta pelo .estudo salutar e salvador. 

Depois desses e loquentes depoimentos, os homens da França e da Inglaterra, 

reconhecendo a verdade e dan do uma exubera nte prova de que n a teimosia não 

está o correctivo dos males socia.es, iniciaram. a sé'rie de reformas que as deviam 
approxi]l1ar do collosso teutonico. 

A Ingl aterra, que conser vava seus institutos enkistados no seio ela aristo

cracia, de cujo favor viviam, democra tizou-se, levando o seu ens ino por meio de 

um regimen especial de mis,sões, denominadas Univm·sity E xtension ele classes 
populares. 

Dezenas ele professores partiram successivamente elas casas m a trizes de 

Oxford, Cambridge, Londres e, de rrama ndo-se pelo norte e p elo sul, a lest e e <t 

oeste, org-anizaram cursos especiaes 11a13 çid<tde~ ~ villaê, 
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o applauso dos operarias, dos con1me rciantes, dos pequenos burguezes, que 

se viram elevados a tão a1ta categoria de es tudos, tocou o de lino. 

Su•bscripções fora m abertas em todos os pvntos para o custeio dessas con%

rc n c ias, nas quaes os alumnos tomavam parte tão activa, que, m ereciam 

semjJre julg-amento favoravel dos examinadores e a equipa r ação a os seus coll egas 

que seguiam os cursos normaes. 

O ex emplo da Fra nça não é m enos edifica,1te. Esquecendo v e lhas rivalidades, 

resta beleceu, sob o pres tigio do Ministro L éon Bourgeo is, essas universidades tão 

calumniadas, a:- cujo influxo se desenvolve ra a sua vizinha e competidora em 

todos os ce rtamens. 

V ê-se, pois, que essa accusação da ins tituição medieval, ta ntas vezes vibrac1a, 

é mais uma fig·ura de rhetorica do qu e uma ve rda de digna de registro . 

Aquelles que a esse argumento se pren nem, fazem-no por mal entendido 

~nobismo litter ario ou por simples bysantinismo. 

Si a instituiçã o moderna d e ensino que r ece beu o nome de univer sidade deve 

ser riscada dos paizes a.deanta dos como o noEso, embora exista e prospere em 

outros como na Fra nça, a Inglaterra, a Allemanha , os Estados Unidos, porque 

correspondeu a in s tituições desapparecidas ou modifica das, o r egimen r epu

blicano e o monarchico que hoje regem~ varios paizes, ainda maior atrazo r eve lam, 

pois são anteriores á idade média. 

E' que as palavras a travez dos t empos vão symbolizando factos novos, retra

tando cousas diversas, comquanto conservem inalterada a sua estructura aHa

to~ica . 

Un1as se nobilita m, outras se deturpam, varias absor"~.::u.;. o senoao u.as que 

acompa nham, basta ndo ellas para r epresenta ção das duas idéas primitivas. 

Assim poder emos dizer com justiça que a Republica Suissa do seculo XX 

é a Republica Latina com os seus escravos, ou a Republica Greg·a com a sua- . aris

tocracia? E' a monarchia constitucional ing leza o systema oppressivo dos r e is e 

senhores de baraço e cutelo de outras éras? 

Pois bem; s i todas as instituições evo lveram e, guardando o m esmo dístico, 

ainda hoje fa.zem a felicidade dos povos qt.e as adoptam, não seria demais que 

a Universidade tambem se adaptasse e viesse pres ta r os seus bons serviços ã 

noEsa ge ração. 

Trata-se, porta nto, de a rgumento el e palavra em d esaccõrdo com os factos, 

ig u a l ju sLamente a esse que julga taes estabelecimentos incompatíveis com a 

democracia. 

Bastar ia m os exempfos da França r epublicana e d a Ing late rra, m ãe da liber

da de, para invalidar tão pueril accusação. 

Quem quizer t er a impressão nítida do m.1.g·estoso desenvolvim i'lnto atting ido, 

nos Esta dos Unidos, rrelas universidades, consultará com proveito o livro descri

ptivo de H . Laurent - un;venicutdes ?lO S Estaclus Unidos . 

L er á e pasmará deante do g rande numero ·de es tabelec ime ntos "dispersos por 

todo o paiz, onde a democracia assentou a su a t enda. 

Menos eloquente não é, de certo o seguinte tre cho que se encontra no livro de 
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Pierre de Coubertin, commissiona•do pe lo Ministro da Instrucção Publica de 

França para estuda r o ensino publico da America do Norte, e que tem por titulo 

As 1Ínivei·si.dacles t.·ansatlantioas : 
11 Poderia dar-vos ass inl uma impressão mais nitida e 1nais viva dessas uni

versidades transatlanticas, JJa ra as quaes temos tão pouco vo lvido nossos o-lhares 

nós outros europeus; ellas são, entretanto, bem dignas de· reter a a ttenção. 

E' en1 torno dellas e em seu ·Proprio se io que os an1ericanos, não 1n enos av idos 

de sciencias que de riqu eza, nos preparam rivaes para o futuro." 

E o Chile? E a R epublica Argentina? Esses paizes, que possuem universi

dades, não serão democracias? 

Essas considerações são todas tendentes a firmar um juizo em favor do 

r egimen universitario. 

E' esse o lado theorico da questão. 

O lado pratico não suggeriu <á Comrnissão as esperanças alimentadas pelo 

auto r do projecto. 

Si não fossem sufficientes as leis da mesologia que, em seus dizeres abstra

ctos condemnarn in tot?M} as trasladações das instituições de um paiz para outro, 

teríamos para nos encher de duvidas o que, entre nós, se tem passado com a 

cópia ·de varias dellas que têm sido o orgulho e a ventura das suas patrias. 

A que reduzimos o Jtu·y, esse padrão das liberdades inglezas? Quaes foram 

os resultados dessa . experi enci~. :;"~dagogica - o exame de madureza? 

A lei de habeas-oo?"p1t8 falhou completamente no Brasil, onde tem sido 

o apanagio de todas as falcatruas e a desmoralização da Justiça. 

O que lemos diariamente trazido a publico por constituintes e até pelo 

em inente publicista Ruy Barbosa, que a velou no nascedouro, contra a nossa 

Constituição, reflexo servil da Constituição americana, entntva-nos a penna 

qua,ndo desejamos traçar mais a lgumas linhas em louvor dessa projectada trans
plantação. 

Declaramos sem pêjo que os exem]>los citados autorizam o receio da inacla

ptação do grandioso e ns ino allemão ao meio brasileiro. 

Mas isto não basta para que hostil izemos a tentativa. 

Procuremos, pois, preparar-lhe o a dvento, apresentando idéas que o auxi

liem e combatendo outras que o desvirtuem. 

O que temos está irremediavelmente condemnado. 

As reformas que se têm amontoado, vindas do ensino livre da Monarchia 

até o ensino obrigatorio da Republica, da garant ia do professorado official aos 

vexames do regulamento "2.875, de 30 de Março de 1898 , evidenciaram a sua 
completa imprestabi-lidade. 

Uma reforma,. radical como essa da passagem da licença em que vivemos, 

do desmembramento da instrucção publica, par~. a central ização do ensino uni
versitario não nos causarra damno. 

A centralização e a corporificnção do ensino, representadas pela universidade, 
a juntarão um tonus necessario ao organismo enfraquecido. 

Que mais querem~;>s, quand~;> sentimos que os laços reli~iosos jâ não ~xistem 
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mais; que os vinculos de um direito commum se desapertaram de vez com a 

multiplicidade de uma legislação peculiar a cada Esta do; que a língua se baralha 

ao norte em contacto com os a mericanos, no centro com os ita li a nos e no sul 

com os allemães? 
Talvez nessa cen tra lização unive rsHaria resida o remecl io qu e deverá impedir 

a clesaggregação elos e lem entos constitut ivos da nossa Patria, cousa que se nos 

antolha como uma ameaça e um castigo pela nossa inclepenclencia politica. 

Firmadas estas proposições, a commissão passa a indica r as vantagens e os 

defe itos elo projecto apresentado pelo Dr. Azevedo Soclré. 

Tres elas dispos ições capitaes constituem um serviço r eal prestado ao paiz 

a autonomi"a do professorado, a autonomia da instituição e a emulação creacla 

entre os professores. 

Embora uma codificação especial pudesse, conservando o stattt qno, concerter 

a os actuaes es tabelecimentos ele ensino o gozo ela primei ra e da terceira das 

vantagens apontadas, só á unive rsidade se ri a outorgada a segunda, que consi st e 

mt acqu isição el a personalidade juridfca. 

Esse dire ito a collocará á fr ente elo seu patrimonio, a integral iza r á na posse 

de seus bens, o que não se conseguiria com a existencia de estabelec imentos vin

culados ao officia lismo, como acon tece actualmen te. 

Quanto á em ul ação r esultante do sabio consorcio do ensino livre com o 

ens ino obrigatorio, não elog iaremos mais do que o grande psychologo, physio" o

g ista e pedagogo francez Gustavo L e Bnn, que ne ll a descob riu o segredo da 

fertilidade das lettras e da sciencia allemãs. 

A a utonomia do professo rado, garantida pelo art. 222, que indica a genesis 

e a natureza do Conselho Superior, fica defendida de arbitrarias incursões do 

poder nas suas attribuições. 

Apparcce a inda Qomo uma vantagem, comquanto se afigu r e offensivo de prin

cipios leg·aes, o r em edio mora l r esultante das restricções, impostas pelo projecto 

actua l, aos excessos do ensino livre entre nós e da descentra lização em geral. 

E' realmente espan toso o que se verifica na hora presente. 

E s tados com uma populaçã o dimin u ta e r a r efeita, como o de Goyaz, fundam 

faculdades livres ; outros, como o de Minas, cuja riqueza pastoril é eno rme e que 

perde a nnu a lmente 30 % da sua producção, n ão possuindo uma escola de vete r i

rios, não se esqu eceram de concorr er par a o di luvio dos bachareis em dire ito 
e em lettras ! 

Passando aos defeitos elo pro jecto, que são muitos, a commissão acha, a 

contra-gosto, que var ios de seu s artigos conquistam sem acrimonia os qualifica

tivos de incoher entes, omissos e ridículos. 

Torna-se incoherente, quando, appellando pa ra a generosidade de nossos 

concidadãos, clel! a esp ra socorros e dinhe iro para o fun do univer s ita rio, esque

cido de que attribuiu anteriormente á carencia dessa mesma generosidade 0 estio
lamento das referidas faculdades livres. 

E' ridículo quando na OTgan ização elo consel ho superio r honora rio prepara, á 

cus ta do ensino, uma nova especie de commendadores de fa ncaria. 
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E' omisso quando não designa os direitos adquiridos pelos graduados na facnl

. dade de lettras e supprime o ens ino s cundario. 

Este ultimo ponto é capital para a commissão. 

Transformado o Gymnasio em faculdade de lettras, não serão da índol e do 

novo estabelecimento as discip·linas dos quatro primeiros annos, ao passo que 

outras virão occupar o lugar dellas. 

Sendo assim, haverá uma solução de continuidade, um vallo, um hiato entre 

o ensino prlmario e o superior. 

E' verdade que não cabe, pela nossa Constituição, exclus ivamente á União o 

provimento elo ensino secundaria; mas elle está sob as suas vistas e ella deverá 

dirigil-o. 

Tudo o que ficou dito perde a sua maior importancia deante desta affirma 

ção, para a qual chamamos a attenção dos collegas: o projecto em di scuRsão 

trata especia lmente ela administração e da organização universitaria. 

Ora, o plano de ensino, o methoclo, a doutrina professada na universidade é o 

que de facto nos salva1·á, e não o seu mecanismo interno. 

A ~ssa magna questão do plano de ensino ligam-se varias problemas que não 

podem ser resolvidos no menor prazo, como quer o projecto. 

Para resolver um dcl les - a superioridade ou inferioridade elo ens ino mo

derno e do ensino classico, que induziu Fouillêe a escrever esta opinião: "E' lHe

ciso que, respeitando a liberdade do ensino, o Estado mantenha, fóra e acima 

de todos os pareceres, um ensino modelo, verdadeiramente nacional e h umano, 

que ê o ensrno classico fornecido pela universidade" a França gastou longos 

n1ezez e annos. 

A commissão parlamentar presidida pelo Sr. Ribot publicou o resultado de 

seus trabalhos em seis grossos volumes, sendo incontaveis os livros, folhetos, me
marias que surgiram então. 

E o J3rasil propõe-se a resolver toda a questão do ensino no menor prazo 
possível ... 

Calando pequenos defeitos, como calou pequenas virtudes, a commissão passa 

agora á critica especificada de cada. um dos arfig·os cto projecto. 

Pensando que não deve destruir sem construir, fal-o-ha summariamente apre
sentando e justificando o seu modo de vêr. 

Antes de lêr esse trabalho de minucia e de analyse, pede licença para syn

thetizar as idêas geraes dessa explanação em tres propos ições e m uma conclusão 
unica. 

I. O ensino universitario deve trazer grandes vantagens ao ensino superiür 

e secundaria do Brasil .. como em outros paizes se tem observado. 

II. O projecto do Dr. Azevedo Soclré contêm medidas de grande valor, ao 
lado ele outras qu e rnerecen1 severa corTecção. 

III. Só um sabia e rigoroso plano ele ensi11o confirmará as promessas encer

radas nn primeira proposição e justificará a. a dopção do projecto de univer
sidade. 
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Conc!nsao tt11icct - Em vista do exposto, é de parecer a Commissão que 0 

proj~cto do Dr. Az~v~do Sodré seja a pprovado depois de r espei ta das as indica

ções e emendas R.pontadas no corpo e na pa rte especial des te laudo. 

Pa1· te e.•pecial - Cri t icR. aos artigos do projecto : 

Art. 1." A Commissão julga uma verdàdeira superfectação a creação de um 

cargo ue r-e1tor norneauo pelo P r es iden te da Republica e a de um d elegado espe

cial nomeado pelo Ministro do Interior, que exercerão vigilancia já exercida por 

intermedio el e comm1ssarios designados pelo Ministro da Justiça e ele directores 
nomead ·s r- c;o Prcricl e11te da R epubilica. 

Se os dircctores d as F aculda d es e os commissarios fiscalizam 0 ensino nas 

n1es1na.s, como r()preF::en tantes e pessoas de confiança do Governo, 0 reitor, fis

C8 1izando por sua vez, apeza r de tambem ser ela confiança do Governo, ficará 

sem pap~l cla10 dentro da Uniyersidade, que é a somma dos varios es tabeleci
mentos . 

Art. 1°, § 1. • O projecto r efer e-se, como é usual, com certo r epudio ao que 

se chama theoria, elogia n r1o o e ns ino pratico . 

Ora, a th~or i a é justamente o s ign a l m a is elevado da inte ll ectualicl adc. E ' 

a faculdade que tem o homem de deduzir, de g rande numero ele factos observa

dos as leis que os presidem . E', em sumrna, a generali zação e a homogeneidade 

elo pensamento. O proprio ca r acter de ens ino univer s ita rio tem como di s tinctivo 

esse o.>spirito theorico. Em todos os tempos, as Universidades se notabilizaram 

p <:lo valor de suH s theorias. 

O ~ 3• restringe a autonomia elo professorado quando colloca certas r efor 

mas t1e;;>enclentes d-a. •boa vontade do Governo, desde que exijam augmento ele 

clespeza. 

Art. 5 .• São designados neste artigo os títulos conlferidos pelas varias Fa

culdades. sendo esqueci do, com injustiça, o que se r efer e á F acu ldade de Let

tras, ombora não fossem olvida:los os distribuidos p~los cur sos el e pharmacia, 

el e denti~ta, etc. A mesma censura póde ser applicacla aos arts. 6• e 7•. 

Art. 8 . • Pelos §~ 11, 14 e outros, são creados indeb itamente var ios impos

tos que fazem desappa r ecer a ap1·egoada economia do projecto. Cob•·ando a Uni 

versidade todas as taxR.s propostas, o Thesouro ser á desfalcado do seu valor que, 

r eunido á lista civil univer sitari a, a u g m entaria b astante a deospeza. 

Art. 10. E ' novamente esqu ecida a Faculdade de L ettras. 

Ar t. 12 . O disposto no § 3• concorrerá para o desprestigio do ensino , bai

xando-o da P<>S i ~ão mor:~.! qu e deve occupar. 

Art. 15. O § 13, collocan-do a questão vital das F aculdades livres na de

pendencia xclusiva ele certas quantias fornecidas pelos Estados, abr e as portas 

da Universidade a ell:ls, quando a sua s uppressão parecia fata l com a inaugu

ração rio novo systema. 

Art. 24 . O ~ 6• destP a 1·tigo é uma peia á actividacle elo professo r e uma 

suspeita contra o seu c r iterio e mora lidade, aos quaes, aliás, o a utor rende cu lto. 

Deve desapparecer. 

Art. 36, Este a rti gÇ> inve nta urp npvo impos to inconstitucional e, ri-dic ulo. 
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Arts. 37, 38 e 39. A Com missão propõe que se accrescente no final de cada 

um delles a expressão adverbial - de accôrdo com as respectivas congregações. 

Arl. 41. A Commissão não encontra palavras para verberar as disposições 

deste artigo, que ferem francamente todos os direitos adquiridos pe lo profes

sor. El!e está em contraposição ao espírito elo ))rojecto, <JUe ambiciona cercar 

o professor de todo o respeito, el e toda a estabilidade . Conservai -o seria iniciar 

uma s6ri e ele justíssimos protestos e invalidar as icléas esboçadas pelo autor. 

A Commissão lembra dous substitutivos: 

1. • Os professores que forem nomeados, depois ela promulgação desta re

!orma. quando, IJOr motivo de novas organizações, não forem aproveitados, se

rão considerados addiclos com um vencimento igual a dous terços do actual, etc. 

2. o Os actuaes lentes cathedraticos e substitutos, que não forem aproveita 

dos na nova organ ização, serão considerados addidos, gozando de todas as pre

rogatil·as que lhes foram offerecidas pela lei na occasião de sua entrada para 

o magisterio, e de todas as que, no futuro, couberem a seus collegas . 

Art. 44 . A Commissão não encontra razão para este artigo. 

Não é com a migalha das gratificações a!ddicionaes que periclitará o era

rio publico. R•eprest>ntn.m simplesmente um <Jstimulo. E' a m edalha militar, ga. 

nha em bronze, em pratc. e em ouro, segundo os annos de serviços. 

Rapidamente a C0mmissão discutirá a <tabella que não é eq uita tiva . 

O ~nsino não v& hierarchia de serviço. 

Todos os estudos são dtfficeis e exigem esforço e dedicação . 

Será precizo ter ,-,ais talento, estudar mais, para ser bom professo r ele cli

nica do q,w para ser bom professor el e portuguez ou de latim? A physica e a chi 

mica perdem cl ~ valo::- leccion aclas aqui, alli ou acolá? O direito e a medicina 

ensinados na Bahia não são ensinados no Rio de Janeiro? 

.Julga, pois: a Commissão ser de rigorosa justiça a uniformização da tabe lla. 

D epon1os nas mãos Jia. congregação o mandato que nos conferio, cert s de 

l~avermosc procurado servil -a bern, assim como aos interesses nacio na es . 

Eutregamo5 o nosso t•·a balho para ser convenientemente debastado de seus 

erroH pela!" luzes que a instrucção, a intelligencia e a pratica ele nossos coll egas 

projectaram sohre elle, guardando integra a convicção ele termos fallado a ver 

dad~ e respeita :lo as tradições gloriosas desta Casa. - Dr. Pinhei>·o Guima

?'ãe~, relator. - D1·. F'O?'t1mato D ucwtc . " 

PARECER DO DIREJCTOR 

Cóph - v•JLO, com ;>arecer em separado, sobre o projecto elo Sr. Dr. Aze
vedt' Sodré, crear.do uma Universidade no Rio de Jan ei ro . 

l)d. ana lysc geral e do exan1 e particular dos 1nais notaveis artig·os do p;o

ject(• elo Sr. Dr. Azevedo Sodré, penso que se deve concluir a rejeição e não ap
provagão do :Jlf't:".nlo: 

1°, porqut crganiza un1 plano administrativo, economico e disciplinar a.ntes 
C(ç organizar a e~tructura, sçientirf ica d;J. l;;Tniyersidade; 
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2•, porque ext'nguE' o Gymnasio Nacional , modelo da instrucção secundari a, 

nãr• fixando o l·htno de ensino prin1ario, nem do un·iver si t a rio ; parecendo esqu &

cer a s necessidades a que esse es tudo satiS<faz em indivil1uos que não buscam 

cli'.llomas scicn lificos ou t chnicos; 

3", porque. não tendo estudado a genese e evolução elo ensino livre no Bra

sil cogita el a ilnpi antação ccrr:plrt 1 rl, • ' ;; in1 ~ n li\-rr\ a 11 ~m&o , accei t -a.Hdo o exa

m e de e8tado, o qu e ~erh de pernic iosos efEeitos no estado ac tua l do e'lsi no 

nc Brasil; 

>! •, porqu e, al ~m elos ddl'eitos geraes theoricos, resulta ntes ele uma incom

ple ta observação de nr.sso n. e io socia l e inconveniente a daptação desse 1·egim ~n 

proposlo, apr esenta mu lti plos defeitos pra ticos, cuja em enda é extrem a mente 

diffic il, attend enclo á diversa indole das raças, ás quaes se deseja applicar o 

mes mo systema de educação e ensino. 

R io el a J anr·iro, em 26 de Ma rço ele 1903. - (Assig nado) - Dr. Ne?·va! ele 

Gonvêa. Confere. - Pc~ttlo Tavcwcs, Secretario . 

FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO 

F><culda de d r, Medicina do R io de J aneiro - R io el e J a ne iro , 16 de Abr il de 

1903 - Sr. Ministro §a Ju stiça e Negocies Interiores . 

T }nho a honra de vos communicar qu e a commissão eleita para dizer sobre 

o projcc to éia creação el e uma Univers ida de no Rio de Jane iro , elabor a do pelo 

Dr. A . A . de Azevedo Sodré, 071inon pela .?·ejeição do m esmo projecto e a pre

sen tou o s u·bstitutivo junto que a congr egação em sessão de ·3 do corr ente appro

vo u com algu1nas emendas. 

Ap1·oveito o en.!!ejo em que se discute assumpto de tão gr ande ímporta ncia 

e q ue ~ran&forma de modo compl eto e radica l o ensino superior e secunda rio en 

tre nós para faz er algumas considerações, que me parecem opportunas. 

O a rt. 6• § 1D estabelece o exam e de estad!> para os lndividuo·S não diplo

mados r1u e deseJarem exer cer a s profissões de m e4ico, engenheiro, advogado , m a 

g is tra::lo, pha rmaceu tico, agrimensor, dentista e parteir a . 

Jn!go es t a di sposição inconveniente e m esmo perigosa, sobre tudo actual 

mente, quan do todos os paizes civilizados, inclusive a Allemanh a , procura m 

difficu!tar aos extra ngeiros o exercicio das profissões liberaes, exigindo-lh es pré

via naturalização, m esmo ao!! diplomados pelas s uas escolas e Universidades . 

~em sa diga que essa disposição obedece ao qu e preceitúa o ar t. 72 da Consti

tuição, pol'quan to este a rtigo j'á foi devidamente interpretado pelo . poder compe

tent:'l n" luminoso accórdão do Tri·buna t Civil e C r iminal de 10 de Setembro 

de 1399. 

Com r elação aos cursos livres, consigna o a rt. 25 § 3•, que nenhum curso 

livre r•o der á funccionar em la·bora torio, gabine te ou serviço clinico, seja mantido 

por docente livre, por professor extraordina rio ou cathedratico, sem o consen

timento do r espectivo p rofessor ch efe do laboratorio, gabine te ou clinica, o qual 

será ouvj do sobre a confecção do programma . 
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Nutro os -mais fundados receios das consequencias dessa exigencia, que, es

tou ccnv, virá fazer do exercício de não pequeno numero de cadeiras verdadei

ros monopolios, monopollo tanto mais odioso quanto é cerre que o projecto con

sagra como elemento imprescindível para levantar o nivel do ensino a coexisten

cia de cursos livres otficiaes gozando das mesmas VCIIIttagens e regalias. 

S t! ha cursos que podem ser realizados fóra dos laboratorios ou mesmo fóra 

ãa l!~a<!nldad e por não deman darem de installaçõe3 custosas, tambem os ha que• 

por po r sua natureza só podem ter lugar na Faculdade, como os de anatomia 

descriptiva, operações, anatom ia medico-cirurgica, anatomia patholog·ica, etc . 

No mesmo caso estão os cursos livres de clinica. 

Applaudo vh·amente a idéR. da organização da Universidade do Rio de Ja

neiro, acreditando que o projecto que ora se discute poderá satisfazer, uma vez 

~;scoimado · dos defeitos assignalados e de outros que, de certo, não escaparão ao 

vosso espiri to esclarecido de membro do magisterio e estadis ta emeri to. 

Saude e fraternidade. - Dr. Lu i~ c~a Omtila Feijó Jttnio1·. 

Pm·ecm· da Oommissão elaita pe~a Oonm·egação da Faonldaclc ele M edicina sob1·e 

o 11rojecto a1n·esentaâo ao GoveJ"I!O pelo Sr. D1·. A . A . de A~evec~o Soch·é

?Jm·a a. crcaçcio rle tt!>W Univm·s·iclacle na ciclcule elo Rio ele Jcmei1·o 

E" Pste o pareoer da Commissão eleita pela Congregação da Faculdade da 

Medicinn s:>hre o projecto apr esenlado ao Governo pelo Sr. Dr . A. A. de Azeve

do Sodré, para a creação de uma Universidade na cidade do Rio de Janeiro. 

Srs. directores e membros da Congregação - A commisslo que elegestes 

para vos trazer parecer sobre o projecto para a creação de uma Universidade 

nesta Capital apresentado ao Governo pelo Sr. Dr. A . A. de Azevedo Sodré, vem 

desobriga r-se do encargo rtue lhe foi commettido . 

Ko estudo do referido projecto procurou a commissão attender aos seguintes 

pontos que foram successivamente discutidos: 

a) vantagem e opportunidade da creação de uma Universidade no Rio de 

.Janeiro; 

b) modelo a adoptar no instituto a crear-se, segundo analogas instituições 

no extrangeiro; 

c) regimen !la nova instituição no interesse do ensino secundario e supe

rior; 

.:L\ resguardo dos direitos, prerogativas e vantagens dos actuaes corpos do

centes officlaes, que tenham de ser incorporados á Universidade. 

eom relação ao Primeiro item, pensa a commissão ser de inilludivel pro

V(>ito a creação de uma Universidade, instituida e mantida com plena autonomi.:t 

em todas as questões de ensino, subordinada apenas ao Governo, no que se r efere 

â. fiscalização e vigilancia, inherentes á capacidade administrativa do Estado em 

todos os estabelecimentos officiaes. Dahi resultará a homogeneidade, estabill

clade o systematização do ensino, sob as vistas inunediatas e Inteira responsa

bilidade c!a administração unlversltaria, assegurando esse regimen a prosper idade 
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do mesmo imslllc, cujo nivel, força é confessar, tem constantemente ba>xado en

tre nós e exige, sem tardança, cabal correctivo. 

Ha, portanto, vantagem e oppo1·tuniclade em substitu ir o que temos em ma

teria ele ensino por novos institutos que em sua organização e funccionamento 

permitlam corrigi,· os gra'1cles inconvenientes que a observação tem demonstra

do no preparo e habililações elos que se destinam aos cursos superiOJ·es e elos 

que nestes c:u!·sos intPgT:;tm a instrucgão profissional a que se. propõem. 

'l'ernünacla essa preliminar, a commissão, após detido exame, reconhece que 

das Universidades e'xtrangeiras é a allemã a que melhor corresponde ás neces

sicladts elo nsino superior e, de tanta mane ira o faz, que lhe parece dever ser 

essa organiza~ão preferida, sem hesitação, para a Universidade projectada no 

Rio ela Janeiro. 

De facto : autonomia em todas as questões doce ntes que lhe estão affectas, 

como en~ino completo, accentuadamente pratico das diversas disciplinas, por 

meio ele professores de varias categorias, os quaes após provas de idoneidade .e 

longo tirocinio docente se especializam, attingindo ao mais alto grão de compe

tencia quando pr ovidos ao ultimo posto do magisterio; emulação continua e r e

ciproca dos professores que almejam esse posto e que n~ respectiva promoção 

:Ró podam confiar no proprio esforço e no aperfeiçoamento que dão ao ensino de 

que s~ incumb2m; igual emu lação entre os professores cathedraticos, cujo m eri to 

será :J.ferido pelo nume ro de alumnos que ouvem e praticam seus ensinamentos; 

inteira liberdade dos alumnos n a selecção de seus mestres, r e tribuindo e prefe

rindo aquelles qu E' se distinguPm pela solicitude e competencia, seja qual fôr sua 

categoria hierarchica, são vantagens inherente& á nova organização e cuja ef

ficac;a inconlestavel é ele sobejo e ha longo tempo comprovada em g rande nu

mcJ·o daquellas Univ rsidades extrangeiras . 

Ap;Jiaude, portanto, a Com missão, em principio, o projecto do Sr . Dr. Aze

vedo &oelré, modelado no regimen elas Universidades allemãs, parecendo- lh e ln

cliscutlvel a opportuniclac1e de sua adopção immecliata, tão convencida está de 

que é inadiavel a reforma do ensino entre nós, e ele que só vasacla naqu elles mol

des dará resultados seguros na r egeneraç!lo ela instrucção publica secundaria 

e sup.rior, em plena clecaclencia no Brasil. 

Com relação á nossa Faculdade ele Medicina, ninguem o contestat-ã; desde 

a proc•lamação da Republica, as successivas reformas do que tínhamos mostram 

á sacie1ade que não convém proseguir nesse caminho das recomposições regula

mentare~. nas quaes, é notorio, mais se tem attenclido a conveniencias pessoaes 

que a interesses clidacticos. 1ros moldes do que temos, não ha mais r eformar, 

abandonemos essP systema e reergamos o ensino, apoiando-o em novas pases, 

quaes as elo projecto ora proposto ao Governo, sufficientemente experimentadas . . 
e precon izadas em grande numero de instituições notaveis da Europa. 

No regimen elo novo instituto, com a adaptação ao nosso meio, deve residir 

o valor do projecto, e . nesse particular r econhece a com missão , a n ecess idade de, 

moel lflcações, que sem al t er a r em :;ubstancialmente o que foi pr opo,sto ao Gover ; 
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de futuro 110deria.m se suscita r. 

Assim modificado , o projecto proposto pelo Sr. Dr. Azevedo Sodrê correz

ponde ás necessid}ldes do Pnsino universita rio entre nós e bem executado marcará 

no p~r.sar da Commissão, o renascimento ela instrucção publica brasileira. São 

ele fac to jcJéas cfl.p itaez do a llucliclo projecto as seguintes, que a commissão pa 

trocina r.en1 reservas : 

a) centralização de todos os institu tos de ensino superior e do Gymnasio 

Nacional' em un1a instituicão universitaria, gozan do de gran de a utonomia admi

nistrrtti va, largas prerog·a tivas e m axima capacidade scientifica e 1noral; 

b ) rmlutar organização do professorado, cujos primeiros postos são adqu i

ridos em provas publicas, severas e especia lizadàs (docentes livres ) , com accesso 

aos cargos s uccessivos por ele ição baseada no concurso lento de t r a ba lhos scien 

tificoa e no merecimento didactico, demoradamente aferido pelo exito a lcançado 

durante o exercicio da docencia ; 

c) equivalencia lega l de todos os cursos fei tos o;m cada Faculdade, seja qual 

fõr a categoria h iE'r a r chica dos que os professarem; 

!l) frequ encia obriga toria dos a lumnos aos cursos rue livremente escolh er em, 

sendo esEa f r equencia attesta da pelos r espectivos professor es; 

e) ensino retribuido directam ente pelo a lumno á Univer s ida de e distribu i

ção da l·axa proporcionalmente á fr equencia, em cada curso, por todos os pro

res.sores de qualqu er categoria; 

f) nenhuma res tric~ão á liber dade do ens ino ministrado pelos pro fesso res e 

cocentes livres, na ou nas especialidades a que se consagr arem, tornando-se as

s im possivel a vida exclusivamente pelo mrugis terio; 

g) jubil ação compul soria, fJn do prazo ra zoavel da serviço; 

h ) institui~ão do exame de estaclo para ve ri f icação de capacidade pro.fi s

siona a os que desejam exerctlr profissões llberaes, de preparo universita rio ; 

i) dispensa absoluta ele diplomas ou titulos para esse exame, fjcando assim 

a todos gar:J.ntido, nos t ermos da Constituição Federal, o livre exer cicio profis

sional, se1n da mno publico; 

j) espec tativa de en~ino eminentemente pratico e profissional; 

k) r educção futura das verbas consignadas no orçamento geral da R epu

blica pa ra ins trucção secundaria e superior . 

Como vi:\cles, silo completamente novas essas bases e o edificio que sobre el

las r epousar sedi. grandioso e seguro. E' preclzo r econstru ir , não mais tentar er

gue!· o -que àia a dia se desmorona . 

No projecto do Sr . Dr, Azevedo Sodré não foram r esguardados equ i-

ta t ivaPJente os direitos adquiridos pe los funccionarios ora existentes. nos !nsti

tut!'s officiaes de ensino; a m a ior parte do capitulo das clisposições trans itorias 

é inacctlltavel e a Com m!ssão, modificando-o, attendeu aos legltimos inter esses 

dó professorado. 
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Neste particular ca"be insistir: nenhuma classe tem m er ec ido elos poderes da 

Republic t igual ,.,banclono como a dos professores das Faculdades; para cl eJnons

tral-o, basta cotejar o minguado subsidio CJue J ercebem com os vencimentos, ge

uerosamente augmentaàos em todas as demais classes c ivis e m il itares. 

Conslgng_ a c;:>mm issão esse facto como um protesto a ctua lqu er tentat!\"'' •L 

reducgão de vencimentos ou á miragem seductora, mas illu soria, ele que se pl\de 

r econstruir o ensino <' eleva i-o approximaàamente ao nivel elo elos povos culto,; 

com ecunonüas, regatE-ünãv tnigalhas elo orçamento á. acquis içã.o c1 materia l dos 

lal,oratorlos, ao aperfeiçoamen to elos cursos, á insblla,:ão elos eclificio . 

De· futuro , org:aniza<.!8 a ·un h'ersilacle nas linhas ger. e.!:J c1o projecto, ficará 

reduzida. conr-,i.deraveln1en t t? a colltrii:U~C:-lr• U.o Esta.lL' ; ch• lnomcn~r,~ porC:.n1. 8 

r111rante a lguns annos, .i'• é sens ivel ecoP p- •.i.rt. r eor ganiz.1 r l)Or con1pleto o qu e tP.

mos e não presta, sem augmentar a clespeza e aquinhoanào melhor e por ig ual 

funccio:lario>~, que, na esphera ele suas a ttribuições e deveres." prestam á causa 

p.•blica a.ssignalauo serviço . 

Taes são !.:ummariamf'nte expostas as impressões co lhidas ela leitura e es· 

tudo em que sa deteve· a Commissão sobre o projecto ele U"lliversiàade. apr esen

tado ao Governo ]lelo Sr. Dr. Azevedo Sodré; e como em muitos pontos se lhe 

a.eigurou necessario modHicar artigos, res tri ng-indo ou ampliando, elim inar uns, 

consignar outros para bem atte>ncler aos in te•·esses do ensino e aos elo professo

rado, na or;;an iza~ão de um iPstituto completamente fóra elos moldes até a.qu! 

adoptados no Brasil, r esolveu a Commissão, no intuito de facilitar a npreciação 

critedOfa e dec isiva da Congregação, apresentar ~ob a fôrma de subs lituli vo o 

projeeto t;ue t.~m a honra de submetter â. vossa provada sab do ria .. 

Nelle, como vereis no correr da discussão, siío respeitadas as idéas capi 

ta<,s quo con~ubstanciam o valor do projec to do Sr . Dr. Az vedo Socl•·é, e as 

modificações exaradas na proposta substitutiva da com missão apenas collabora m 

no elucidar de pontos obscuros, no preenchimento de lacunas reconhecidas e na 

manutenção dos dir"itos das corporações docentes. assegurados na lei e dest ima

clos :laCf•lelle projecto apresentado ao Governo 

Foi t~mbem assumpto de estudo. ela co mmissão outro pro jecto de Univers i

dade, elaborado pelo Sr. Conselheiro Dr. Leoncio de Carval.ho, professor lllus

tre e laureado, que em assumptos de instrucção tem de lon ga data revel:o~do a 

maior oompete>nr.ia, a par da mais desvela da solicitude . 

São antagonicos em sua essencia os àou s projectos, e posto que bem deli

n eado na contextura minuciosa e complexa com que est.â urcliclo, o elo Sr. Dr. 

Leoncio de Carv1.lho destôa do modelo das Univer s ida des a ll emãs, com a qual a 

commissão se identifica, por segura lhe ser a conv icção ele que preconizando-o 

presta proveitos:-t contribuição á causa elo ensino no Brasil. Abstem-se por isso 

a comm;:;:são de respigar nesse projecto as multiplas disposi<:ões que lhe dão a 

feição nltida de uma adaptação do Codigo de Ensino e r egul a m entos anteriores 

ao r eglmen universitario, porque no desautorado, mas franco e convic to JUlzo 

della, essa adaptação estâ de sobejo condemna da pela triste decadencla e>m que 
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actualmente se <iebate e se atrophia o ensino secundario e supPrior, a despeito 

da competencia do p~ofes~orado. 
Hio ãe Janeiro, 23 de :Março de 1903. - Dr. João Joaqnim Pi.~mTo. - Bel1-

jamin A. Rocha Ji'm·ia, relator. - A1L[I1l8to B>·a11t l'a es Leme. - JJii[I11CI 

Oo1•to. -Jil>~> esta do N ascim Pll to Silve<. 

PROJECTO PARA CREAÇÃO llE UMA UN!.VIDRS!DADTIJ NA CTDAD!i! DO RIO DR JAN}JfllO 

Art. 1.° Fica instituida na cidade do Hlo de Janeiro uma UniYersidnde, go

zando de personalidade juridica e de autonomia didactlca, administrativa e clis

ciplin2.r, sob a vigilancia do Estado. 

O Estado exercerá esta vigilancia por intermedio elo Heitor. nomeado pelo 

Presidente da Hepublica, subordinado ao i\Iinisterio da .Justiça e Negoc!os In

teriores. 

Igual vig!lancia exercerá o Estado sobre cada Faculdade dependente da Uni

versidade, por intermedio do" respectivos directores. nomeados pelo Pt·esidente da 

Hepubl!ca. 

Art. 2. o Os professores cathedraticos os extraordinarios, encarregados de 

curso:; permanentes, bem como o Heitor e o pessoal superior :la Universidade, de 

nomeação do Governo, perceberão vencimentos pagos pelo Thesouro Federal, con

stantss da tabella annexa sob o n. 2. 'rodas as demais clespezas. feitas com o 

ensino corr rão por conta dos cofres universitarios. Emquanto o rendimento do 

patrimonio da T niversidade não bastar para occorrer fts despezas exig idas com 

a sua manutenção, o Congresso Nacional consignará annualmente no orçamento 

do Ministerio da Justiça P N gocios Interiores os fundos necessat·ios. Estes fun

dos serão representados pela somma de todas as consignaçõos votadas no ultimo 

orçamento para as Faculdades que vão ser incorporadas á Universidade, com a 

deducção da verba destinada ao pagam nto dos lentes cathedraticos e substitutos. 

Art. 3. o A Universidade abrang·erá cinco Faculdades: Faculd.ade de Medi

cina, Faculdade de Jurisprudencia, Faculdade de 1\Iathematicas e Escola de illn

genharia, Faculdade dt> Sciencias Physicas e Naturaes e Faculdade de Lettras. 

§ 1. o Emquanto as c0ndições financeiras da União não permittirem ao Go

verno Federal installar Uni v rsidndes em S. Paulo, Bal1ia e Pernambuco, as F' a

cu Idades de Direito do Hecife e de S. Paulo e a de Medicina da Bahia ficarão 

annexadas â Universidade do Hio de Janeiro, sob o mesmo re:;imen das Facul
dades qu~ entram na constituição della. 

Art. 4. o A Universidade te rã por funcçii o : 

§ 1. 0 Ministrar a inPtrucção secundaria e superior por intermedio de suas 

Facu!dade.s, tendo em mira dar ao ensino cunho eminentemente pratico e pro

fissional. Promover ao mesmo tempo por estimulo bem conduzido, pela emulação 

e distribuição de pt·enlios c progresso das sciencias no Brasil e a constituição 

de uma lltteratura sciPntifica nacional. 

§ 2.' Dispôr sobre o modo pelo qual deYe ser dado o en i no nas dh·ersas Fa-
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culdades, adaptan do os mPthodos mais eUicazes e confeccionando os r espectivos 

regulamentos. 

§ 3 . 0 Promover as .reformas e melhoramentos que se tornem necessarios ao 

ensinv, submettendo-os á apreciação e autorização do Governo, desde que exijam 

augmJ.en1o de despezas por parte da União. 

§ 4. 0 Responder a consultas e pedidos de in ror mações que lhe forem diri

gidos por intermedio do ~inisterio da Ju s tiça e Neg:ocios Interiores, sobre as

sumptos que se refiram ás suas funcções e intuitos. 

ii. 0 Receber do Thesouro Federal a subvenção voütda pelo Congr esso Na

cional e as dotações que lhe forem concedidas pelos Estados ou municipios, bem 

como os donativos particulares. 

6. 0 ~e lar pela conservação e progressivo augmen to de seu patrimonio . 

7 . o Organizar annualmente, de accõrd~ com a renda de seu patrünonio 

e com as subvenções r ecebidas, um orçamento detalhado para cada Faculdade, 

attendendo ás r,ecessidades do ens ino em cada uma deiJ.as. Este orçamento não 

poderá nunca ser excedido. 

8. 0 Indicar ao Governo os nomes dos profissionaes que deverão ser pro

vidos nos cargos de pro f e sores. 

9 .° Contratar fóra do paiz profissionaes extrangei!·os para a uxilia1·es do 

ensino, quando no Brasil não furem encontradas pessoas com as necessarias h a 

bilitações. 

§ 10. Prover de pessoal e material de ensino a bibliotheca, secretar ias, la

boratorios, gabinetes e mais dependencias da diversas F aculdades e institutos 

de ensino, que lhe são subordinados . 

§ 11. Verificar as habilitações dos profis ionaes diplomados pelas Faculda

des extrangeiras ou por Faculdades e escolas brasileiras e que queiram exercer 

a · profissão no Brasil. 

§ 12. Verificar as habilitRções elos proLissiomtes não diplomados, e que quei

ram exercer no Brasil as profissões de medico, pha1·maceutico. advogado, enge

nheiro. agrimensor, dentista e parteira. 

§ 13. Verificar as habilitações dos alu mnos qu e estudar em humani dades no 

Districto Federal e dos candidatos a exames de preparatorios em toda a Repu

blica. 

14. Org-a1.izar os prog-rammas do ensino de human idades, na conformidade 

dos quaPs deverão ser feitos ·os exames de prepara to rios ou os ele l)ladureza. 

§ 15. Promover estudos especiaes sobre a flor f!. e fauna brasileiras. 

§ t6. Promover e levar a effeito "- confecção ele um cod ig-o pharmaceutico. 

( Coclex -meclicam entcwius) . 

Art. õ . 0 A UniV'er:;.idade conferirá diplomas d p doutor em medicina, ele ba

charel em soienciaq juridicas e sociaes, el e bacharel em sciencias physicas e na

turaes, de eng·E:'t1heiro civil, de engenheiro industrial, d ~ engenhei ro ag-ronomo, de 

phar maceutico, de fLgrimensor, de parteira, de dentista e de bacharel em let

tras. Conferh'fl igualmente titulo de licenciado em m edicina, em jurispruden-
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cia. em engenharia, en1 pharmacia, e1n ar·te dentaria e en1 partos aos candidato:..; 

na<; cvndicõe;; dos §§ 1° e 2° do art. 6°. 

Paragrapho unico. Os licenciados não poderão jámais allegar a posse de 

qualquer outro titulo scientifico dos que são conferidos pela Universidade. 

Art. 6 . o Ninguem poderá exercer no Brasil as profissões ele medico, enge

nheiro, advogado, ntagistrado, pharmaceutico, agrimensor, dentista e parteira sem 

ter nabilitações provadas perante a Universidade do Hio de J aneiro ou perante 

outras que venham a fundar-se nos mesmos moldes della. Para a prova dessa 

habilitação não haverá mi. tér de litulos nem diplomas expedidos por .l."acul

dades e escolas, nacionaes e extrangeirll.s. A posse desses títulos conferi rá to

õavia vantagens aos seus portadores. 

1. o Fica instituído o exame de suffic ienciet para verificação das habilita

ções dos profissionaes diplomados ou de quaesquer pessoas lJUe queiram exercer 

as r eferidas pro·fissões no Brasil. Serão apenas di pensados desse exame os 

alumnos que tiverem feito o curso completo em uma das Faculdades do ensino 

s uperior da Universidade. 

â 2. o· No exmne de 811/fi.cienciet as commissões examin adoras serão compos

tas de cinco membros, des ignados pelo Conselho Universitario em cada Facul

dade, perante a qual fôr o exame prestado. 

Art. 7. 0 A Universidade terá um patrimonio que será constituído: 

I. Pelos donativos e legados que lhe rorem feitos, os quaes serão isentos de 

impostos. 

II. Pela subvenção dotada pelo Congresso Nacional e pelas dotações once

didas pelos Governos dos Estados ou municípios. 

III . Pelos predios, de propriedade da União em que funccionam actual

mente as Faculdades e estabelecimentos que passarem a fazer parte da Univer

sidade. 

IV. Pelos predios de propriedade da União que o Governo puder ceder para 

a installação das novas Faculdades. 

V. Pelo material de ensino actua lmente existente nas l<'aculclades c institu

tos abrangidos pela Univ<>rsiclade. 

VI . Pela irr.po1·tancia das mi.Jitas estipuladas na presente lei. 

VIT. Pelas taxas de exame, pagas pelos alumnos da Universidade e pelos 

candidatos a exame de preparatorios . 

Vlll. Pelas taxas de exame de sufficiencia. 

lX. Pela quota de 20 "1", deduzida das taxas ele matl'icula e inscripção pa

g·as pelos a lumnos da Universiclad ', em todos os cursos officlaes ou livres . 

X. Peios emolumentos especiaes, relativos aos diplomas e títulos confe rido• 

pela Universidade. 

XI. P€lo produ c to da venda de impressos (programmas d e cursos, listas 

de alumnos, regulamentos, etc.) 

XrJ. Pela taxa de registro de títulos e licenças. 

XHJ . Pelos emolumentos especiaes. rel a tivos a quaesquer títulos de nomea-
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ção do pessoal subalterno expedidos pelo reitor on pelos dlrectores das Facul

dade3, 

As diversa~ contribulgõeR a que se r efere o presente artigo cons tam de t?

bella annexa, sob n. 1. 

Art. 8. 0 O patrimonlo da Universidade e a sua r enda, deduzidas as quotas 

indispensaveis á acquislção dos predios e material, necessarios ao ensino, serão 

convertidos em títulos da divida publica f ederal, 'com excepção apenas dos do

nativos feitos com clansula adversa ou especit'icada. Os ti tu los de r enda e bens 

immov-'is do patrimoni.o da Universidade serão isentos de qualquer imposto, as

sim tambem todo o materia l <'! e ensino importado para. os cursos universitarlos. 

Art. 9. • Será con~iy:nada. a.nnualm ente no orçamento do Ministerio da Jus

tiça e Negocios Interiores uma vsrba para in stituição de bolsas de estudo , em 

proveito de nlumnos pobrPs que se tenham distinguido por seus m er itos e boa 

conclnctn. Estas bolsas, em numero de 32, serão clistribujdas em partes lguaes 

pelas Faculdad.es de ensi•1o superior. 

Art. 1 O. A Universidade será regida por um r eitor , nomeado pelo Presi

dente da Republica, aRsistido por um Conselho. 

1 . o O reitor poderá ser um professo r, em actividade ou j_ubilado, ou pessoa 

extranha ao ensino, dispondo, porém, de alto valor moral e sclentifico. Se a es

colha recahlr em um professor em actividade, ficará este dispensado do serviço 

do exames e da frequencia ás sessões da Cong1·egação na respectiva Faculdade. 

§ 2. o Haverl\. um vice-reitor, de nomeação do Presidente da Republica, o 

qual substltuir!i. o re-itor nos seus impedimentos. A nomeação do vice-reitor de

verá recahlr em um dos membros effectlvos do Conselho Universitarlo. 

3. 0 'J'anto o reitor eomo o vice-reitor serão nomeados por dous annos, po. 

der. de ser reconduzidos e de>mittldos em qualquer tempo, a juizo do Governo. 

Art. 11. O Conselho 1!niversitarlo será constituído por onze membros effe

ctlvos. a saber: o r eitor, os directores e os vice-directores das cinco Facu[dades. 

Paragra;:ho unico. Emquanto as Faculdades de S. Paulo, Recife e BaMa 

estiverem subordi"ladas á Universidade do Rio de Janeiro, o Conselho Univer

sitariu será .zonstltuido por quatorze membros effectivos, isto é, os que normal

mente o constituem e mais um delega-elo espeçial de cada uma. destas Faculda

des, designad·o pelo respectivo director. 

Art. 1.2. Além da!:: a ttribuições que serão discriminadas em regulamen to e~

pecial , compe-te ao reitor: 

I . Representar a Universidade para todos os effeitos da lei. 

IJ. Corresponder-se com o Governo Federal para r esponder ás consultas e 

padidos de !nformnções e para intelral-o elo movimento da Universi"'ade e rlos 

factos mais notave>is que nella occorrerem. 

IU. Submetter á ?. pprovação do Governo no começo de cada ann'>, o or

çamento das despeza s da. Universidade, org-anizado pelo Conselho Uni ''"rsitario. 

IV Apresentar no fim de cada anno um r elatorio, dando conta do modo 

pelo qual foram applicatl~s as verbas conce-didas pelo Congresso Nacional. 
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V. Dar execu~ão ás aeliberações do Conselho Universitar io e das Congr e

gações das diversas Facul'l.ades. 

V[. Fiscalizar a receita e despeza da Universidade, fazendo executar as ta

bellas or~amentarias, votadas pelo respectivo Conse>lho. 

VJI. Nomear, licenciar e demittir o pessoal da secretaria e da bibliotheca 

da Universidade e bem assim o das secretarias das Faculdades. 

VIl T. Conferir os titulas · de d.ncentes liV?·es aos profissionaes que se mostra· 

rem ha;JiJitados nas provas de capacidade, exig·idas de accôrdo com os regula 

mentos de cada Faculdad·e. 

IX. Organlzar as mesas examinadoras que devam julgar as hrubilitações dos 

candidatos a exames de preparatorios ou de madureza no Districto Federal ou 

nas capitaes dos Estados. 

X. Visitar com assiduidade as diversas Faculdades para verificar o modo 

por que funcciol•am, chamando a attenção dos raspectivos directores para as ir 

regularidades notadas e levando o facto ao conhecimento do Conselho Universi

tario, quando deste dependerem as providencias. 

XI. Convocar ordinaria e extraordinariam ~nte o Conselho Universitario. 

XII. Admoestar verbalmente ou por escripto os professores e docentes, cha

mando-os ao cumprimento de seus deveres dentro ela Universidade ou quando, 

fóra della, por escriptos ou actos, offendam o decoro da profissão. Levará o 

reitor o facto a0 conhecimento do Conselho Universitario, quando essa demons

tração :oão produzir o desejado effeito. 

XIIl. Impõr penas de suspensão por mais de um ~emest1·e e de exclusão 

da Universidade aos alumnos que tenham commettido as faltas previstas no 

Regulamento Universitario. 

XIV. Commutar as penas disciplinares, impostas pelos directores das Fa

culdades. 

XV . Receber do Thesouro Nacional as consignações votadas pelo Con

gresso. as quaes serão pagas em quotas bl -mensaes. 

XV1. Receber os ·donrttivo~ feitos á Universidade. 

Art. 13. Aos membros do magisterio e aos alumnos a que se referem as 

disposições dos §•§ 12, 13 e 14 elo artigo antecedente cabe recur·so, dentro do 

prazo dE oito dias, para o Conselho Universitario que, neste caso, será presidido 
pelo vice-r eitor. 

Art. 14. A secretaria ela Universidade terã duas secções, uma de expe

diente e outr<t <Je contabilidade, que serão dirigidas respectivamente por um se

cretario e um thesoureiro, nomeados pelo Presidente ela R epublica . 

§ 1. 0 O thesoureiro só poder~ tomar pos~e elo cargo depois de prestada a 
fiança que fôr arhitrada pelo Governo. 

§ 2. o Ambas as secções ela secretaria terão pessoal, de accôrclo com as ex f 
genclas elo serviço, competindo ao reitor a respectiva nomeação. 

§. 3. 0 O secretario accumularã as funcções de secretario elo Conselho Uni 
versitarlo. 

Art. 15. Ao Conselho L.Tniversitarlo compete: 
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I. Dirigir o patrimonio da Universidade, t·esolvendo todas as questões aco

nomica~ que se suscitarem. 

II. Organizar annualmente o orçamento ger a l da Universidade e outro cle

talh~ elo para cada Faculdade. 

III . Autorizar despezas extraordinarias no correr elo anno e que não este
jam discriminadas. 

IV. Fixar os vencimentos do pessoal da UniYersiàade que não fôr pago pelo 

Thesouro F ederal . 

V. Indicar ao Governo os nomes elos profissionaes que devam ser providos 

nos cargos de professor· cathedratico e extraordinario. 

VL Autol'izar a permuta de cadeiras entre cathedraticos nos termos do 

art. ~O. 

Vll. Tomar conhecimPl!tO e ju'lgar os recursos qu e forem interpostos sobre 

a:: resoluções das congrEig'ações, do reitor c elos directores das diversas Facul

d&des. 

VlJI. Providenciar sobre factos e occurrencias trazidos ao seu conhecimento 

p~l< reilor ou pelos directores das Faculdades. 

IX . Suspender o e::<:ercicio de um ou mais cursos e mesmo de lodos os cursos 

de uma Faculdade quando a ordem, a disciplina e quaesquer outras circumstan

cías de occasião o exigirem. 

X. Impôr penas disciplinares aos professores e aos docentes e solicitar do 

Governo, por intermedio do reitor, a demissão de qualquer membro effectivo do 

mesmo Conselho, qu'lndo tal lhe parecer necessario, nos termos do Regulamento 

UBivel·&itario. 

XI. Resolver sobre o augmento do numero de professores extraordinarios 

em uma Faculdade, sobre a suppressão das cadeir as que va;garem, quando taes 

rredldas forem propostas pela respectiva congregação. 

XII. R&solver sob proposta das congregações, a m·eação de cadeiras novas, 

ou de novos cursos permanentes, feitos por professores extraordinarios, bem 

como a transformação desses cursos em cadeiras regidas por professores 

cathedraticos, dependendo, porém, taes resoluções de approvação do Governo, 

quando Importarem para o Estado em augmento de clespeza. 

XIfl. Resolver a subo rã inação á Universidade de Faculdades estadoaes, 

existentes ou futuras, comtanto que os respec tivos Estados concedam verba ne

cessnria para m~nutenção dellas, em igualdade de condições das que fazem parte 

da Univer~idade. 

XIV. Commisslonar pro fessores para aperfeiçoarem seus estudos no extran

geiro, competindo-lhes durante a commissão o vencimento integral do seu cargo. 

XV. l'teprestlntar ao Presidente da Republica, solicitando a destituição do 

reitor, quando este se revelar incapaz do desempenho de tão elevada funcção. 

Nesta emerg,encia. a repr~sentação, que deverá ser assignada, no mínimo, por 

dous terços dos mtlmlbros eHectivos, será confiada ao vice-reitor. assum indo este 

as funcsões de reitor !\tê que p Governo gsolva o incidente. 
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XYI. Decidir com plena autonomia todas as questões de interesse da Uni

versic1ade, não previstas na presente lei, nem nos regulamentos especiaes. 

Art . 16 . O Conselho Univer.sitario se r eunirá ordinariamente uma vez por 

i'Nr.ana em dia e hora préviamente designado, e extraordinariament e todas a s 

veza~ que fôr convocado. A presença dos membros effectivos ás sessões é obri

gatoria, sendo-lhes descontada por cada falta uma parte da gratificação m elh 

sal correspondente ao quociente do total della, dividido pelo numero de sessões 

rt:·ai izadas durante o mez. 

Art. 17. O ensino em cada Faculdade ser á ministrado por profe ssores ca

thef:raTicos, professores extraordinarios e docentes livres. 

§ 1. o Os professores ca tbedraticos e extraordinarios, incumbidos de cursos 

pumanentes, serão nomeados· pelo Presidente da Republica, por indicação do 

Conselho Univcrsitario, que escolherá um dentre dous profissionaes, indicados 

rara cada vaga pela respP.ctiva Congregação. 

§ 2. o A proposta das cong.regações será uninominaq, quan do um profissio

nal reunir no mínimo tres quartos dos votos presentes . 

§ 3. o O provimento dos cargos de pro f osso r catbedratico e e..'<:traordinario 

far-se-ha por promoção. med ia nte concurso de trabalhos e titulos, de professo> 

extraordinario a cathedratico e de docente livre a professor extraordinario. An

tes, porém, de annuncia do o concur so, a Congregação da Faculdade poderl\. o1'fe

r eu·r o lugar vago a um professor effectivo ou em disponibilidade. cathedratico 

ou extraordinario, da mesma Faculdade ou de outra congenere, o qual ten ha ad

qui rido grande nomeada pelos seus meritos scientificos e pela superioridade e 

efficacia do seu ensino. 

~ 4 . o O· numero de prod'essores c?-tbedraticos e de extraordina rios incumbi

rtos de cursos permanente&, será limitado em cada Facu lda de. Poderá todavia 

ser augmentado ou diminuído pelo ConS'elho Universitario, com annuencia do 

Governo, e d.e accõrdo com as conveniencias do ensino, ouvida a respectiva Con

gregação. 

§ 5 . o Os docentes livres serão nomeados pelo reitor da Universidade, após 

a exh_i bição de provas de habilitação e só p<Yderão leccion a r a materia para a 

qual obtiveram a livre docencia, sendo-lhes, porém, facultado o di.r'eito de di s

putar outras, se assim lhes convier. Aos habilita-dos á livre doclmcia nas Fa

culdades de juriJsprudencia, de mathematicas e de sclencias physicas e n aturaes 

será conferido pelo r eitor o titulo de doutor em sciencias jurídicas e soc iaes ou 

em mathematicas ou em sc!encias physicas e naturaes . 

§ 6. 0 Os docentes livres não poderão usar o titulo de professor da TTniver

sidade ou de qualquer de suas Facu~dades. 

O r egulam ento universitario disporá em pormenor o processo do exam e 

de ha!Jilitação para o cargo de docente livre. 

Art. 18. Os prqfessores extra ordinarios serão nomeados para uma cadeira 

ou grur.0s de cadeiras, e a ell es compete a substituição dos cathedraticos em seus 

impadimentos temporarios . Na falta de professores exlraordinarlos, o ili rector 

da Faculdade poderá designar um docente livre para essa substituição , 
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Paragrapho unico . O substitu to do professor cathedratico tem direito á gra

tificação deste e, sr- a substituiçãJo durar um mez, perceberá tambem o rateio 

mensal das taxas de matricula . 

Art. 19. Os professores cat·hedraticos e extraordinarios são vitalicir>s e só 

poderão perder seus lugares na fórma das leis penaes. 

Art. 20. E' permittida aos cathedraticos a permuta elas cadeiras que rege

rem, a iuizo das respectivas congregações, que decidirão da vantagem e conve

niencia para o ensino da ref•'r ida permuta, e nesse sentido o communicarão ao 

Conse'.ho Universitario. 

Art. 21. Cada Faculdade será dirigida por um Director e a respectiva Con

grega\ião, constituída pe'lo~ professores cathedratico e extraordinar ios na re

gencia de cursos permanentes. 

Paragrapho uni co . A Congregação será convocada de accôrdo com o reg·u
lamen Lo de cada Faculdade . 

Art. 22. Tudo quanto se referir á parte a dmini strativa e disciplinar fkará 

a cargo elo respectivo Director, nos termos das disposições regulamentares . Dos 

seus actos haverá recurso para o Conselho Universi tario . A parte clidactioa. é da 

co1npetencia da -Congregação, que gozará de 11lena autono1nia quanto á organiza
ção do ensino e aos moélos ele ministrai-o. 

Pat·agrapho uni co. Cabe ao Director o direito ele suspende r a e"·ecução ele 

quaesquer deliberações da Congregação, submettendo-as immecliatamente á apre

ciação elo Conselho Universitar'io, que poderá modificai-as ou annullal-as. 

A!i: 23. Haverá em cada Faculdade um vice-director, que sub·st itnirii o 

director em seus in1pedimentos. 

Art. 24. O clirector e o vice-director serão escolhidos e nomeados pelo Pre

siclen te ela Republica, dentre uma lista ele quatro nomes, eleitos pela Congrega

Gão ele cada Faculdade . Servirão pelo pr azo de dous an nos, podendo ser recon-
. ' 

ãuziclos, caso •ejam reeléitos, e clemitticlos Bm qual•quer tempo. 

Par.1.~ra pilo uni co. Silo elegíveis para os referidos cargos os professores 

cathedraticos e os extraorclinarios, incumbidos cte cursos permanentes. 

Art. 25. ·1~111 cada Faculdade se realizarão cursos officiaes e uursos liYres. 

§ 1. o Os cur~os ofriciaes ser 'i o permanerrtes e compl ementar es : os primeir·os 

serão feitos por professor.c>s cathedrat icos e por extr aorcl.inarios, nomeados espe

ci.almente para esse nm pelo Governo, por indicação ela Universidade; os segun 

dos seri:lo feitos pelos profpssore.s extraordinarios e, na sua falta, por docentes, 

desi~·n;tdos annualn1ente pela Congregação. 

* 2. 0 Os cursos livrt>s serão int.eg·raes ou equiparados e parce'llares ou df' 
aperfeiçoamento; os prime iros, com programma iclentico aos elos cursos officiaes 

e sujeitos ás mesm<\S taxas de matricula, serão feitos por doc·3ntes livres, pro

fessores rxtraordinarios ou cathedraticos, não incumbidos ele outro curso ryffi

ci:=tl igual, nos termo~ elo § 1() deste artigo e sen1 prejuizo do serviço ·a seu cargo . 

Os parcellarei; ou ele ap~rfeiçoamenlo. com programma e taxa a.cL libitu·m elo 

profce:sor, serão feitos por . docentes livres, professores exti·aordinarios ou cathe

clraticos. em horas que não coincidam ou prejudiquem cursos officiaes a seu 
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cargo, ou en tãio no peJ· ,odo das férias. Os programmas, taxas ae matrJCUIIL, co

bradas pela. thesouraria da Universidade, qu e dellas haverá a porcentagem do 

art . 7° n. 9, e o numero maximo de alumnos, deverão ser p réviamente fixados, 

submettidos á approvação do directo r da Faculdade e d pois publicados. 

§ 3. o Nenhum curso livre pocle1·á funcc ionar em gabinete, laboratorlo ou 

serviço clinico ela FAculdade, seja mantido por docente livre, por professor extra

ordinario ou cathed.ratico, sem o consentimento do r especlivo professor, chefe do 

gabinete, labora to rio ou clínica, o qual será ou v ido sobre a confecção do pro

g ramma e de tudo dará conhecimento ao director. 

4. o As c1 spezas, quer de pesso:1l, quer de material, necessarias aos curso~ 

Jiv1·es, realizados na Faculdade, correrão por conta de quem os mantiver . 

5 . o Nenhum curso livre poderâ. ser iniciado sem conhecimento do director 

da F aculdade e sem que as taxas de inscripção tenham sido recebidas pela the
souraria ' da Universidade. 

§ 6. o N enhum docente poder á fazer cursos livres fó r a lias condições do § 5• 

do an. 17. Aos profes~ores extraor c1inarios esse direito só é r econh ecido quanto 

a cadeira ou grupos ele cadeiras, a que estiverem a<lstrictos nos termos do ar· 

tigo 18. Os professores cathedraqcos e ex-traordinar ios, na regencia de cursos 

permanentes, t":n ampla prerogativa pa1·a aqueJJ es cursos livres, sob a subordi

nação ll11ica do (jlle ~stá prescrjpto nos ~§ 2°, 3°, 4° e 5 11 deste ~mesmo artigo. 

§ 7. c A fiscalização immecliata dos cursos livres compele ao director da Fa

cu ldade que, verificando nelles irregularidades, o communicará á Congregação, 

afim ele que e~ ta imponha a pena de encerramento temporario ou definitivo. Da 

resolução ela Congregação ha recurso, dentro do p razo de oito dias, para o Con

selho l1n iversitario . 

Art. 26. Em todas as cadeiras ou cursos permanentes, em que houver ensi 

no pratico, o professor será auxiliado por um ou mais assistentes, de sua pro

posta, e nomeados pelo director da· Faculdade. Os assisten te.s· servirão apenas 

por tres annos, só podendo ser reconduzidos por um ou mais prazos os que tive

rem obtido uma livre docencia e m esmo assim com o consentimento do respectivo 

professor. 

Pn.ragrapho unico. Além àos assi<>t ntes. officiaes, haverá em cada serviço 

ou laboratorio assistentes, internos e monitores, livres e gratu itos, os quaes se

rão obrigados ao ponto e contarão como effectivo serviço no magisterio o tempo 

em que servirem. Cabe-lhes, entretanto, preferencia no provimento effectivo. 

Art. 27. O anno lectivo na Universidade começará no dia 1 de Abril e fin

dara. a 31 de De;oembro, dividido em dou,s perioclos, o primeiro ele 1 de AbrH a 

31 do J ulho. o segundo de 1 el e Agosto a 31 de Outubro, data do encerramento 

das aulas. Os m ezes de Novembro e Dezembro serão consag1·aclos aos exames. 

~ 1. o Só serão aclmittido- a exames os alumnos que em tempo tiverem pago 

as taxas de ·matricula c apresentarem attestaclos ele frequencia, especificados no 

regulamento da Faculdade. 

§ 2. 0 Para o effeito da precedente disposição têm igual valor os a ttes ta dos 

de fr,•r,uencia dos curEos offiçiaes e dos cursos livres equiparados que fu11ccio-
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aprender. 

§ 3. 0 Nenhum curso officiail ou livre será considerado 'valido para o effeito 

elos attestados ele frequencia ·enão quando se tiverem realizado nelle durante 

cada perioclo, no mínimo, quarenta lições. 

Art. 28. Os <>xames nas ClivPrsas Faculdades serií.o feitos por cadeiras ou 

por cléries de cadeiras. Os exames parcellados só serão admitticlos para as clis

ciplinas basi_cas; em todof': os outros rnanter-se-ha o regim·en da madureza. 

§ 1. o Os exames de humanidades serão feitos sob os typos ele exames par

cellados ou de madureza, ficando· ao cand idato o direito ela esco lha. Os conhe

cimentos exigidos nos exames ele madureza serão especificados nos regulamen

tos especiaes. 

§ 2. o Só serão acceitos como validos pa•ra a matricuJa nos cursos ela: UÍ1i

versiclarle os exames prestados na Faculdade ele Lettras ou perante as mesas 

examinadoras organizadas pelo reitor na capiia'l elos Estados. 

§ 3. 0 Nos exames parcellados da Universidade o alumno se1·á arguido na 

mesma disciplina po1· tres examinadores. e o julgamento semp1·e Recreto e feito 

por espheras . 

.§. 4. 0 Nos exan1es ele n1adur za a comroissão ·:Jxamin aclora será cotnposta 

de cinco membros, acceitos pela ongregação. sob proposta elo clirector. O jul

gamento será tambem secreto e feito por espheras. 

~ õ. 0 A organização das com missões examinadoras. a que se refe1·em os pa-

ragraphos precedentes far-se-ha com professores calhedraticos extraordina-

rios, conforme a respectiva especialização . Deverão ser tão numerosas, quanto 

possível. para presteza do servi~o ele exames e cada uma dellas presidida por 

professor cathedratico, sendo prefericlÓ o mais antigo, quando mai's ele um a 

constituir. 

r,. 0 O regimen dos exames será estabelecido no r~gulamento univcrsi-

tario . 

• -\.rt. 29. O serviço de exames é obrigatorio para todos os professores, con

vocados para esse f im pelo clirector da Faculdade. Os exames ele sn!ficie?lcio., 

reaqizad.Js durante os períodos dos cursos, serão retri'buidos, percebendo cada 

examir.ador 20$ por dia clfl exame, pagos pelo cofre universitario. Igual retl·i

buição terão os docentes e professores ext.raordinarios que não percebam ven

cimentos, pag-os pelo Thesouro Federal, quando chamados a trabalhos de exame 

nos mezes ele Novembro e Dezembro. 

Art. 30. Ninguem poderá seguir qualquer curso na Universidade . sem te1· 

pt·éviarnente pag·o a respectiva taxa de matricula. Essa taxa se1·á paga por pe

ríodos, c o pagamento 'lpenas dá clirl?ito á frequencia elo curso em que foi feita 

a inscripçâo. Se a este curso esliv<>r annexo um Jaboratodo. gabinete ou serviço 

cli1Jico. o pagamento ela n1atricula dá direito aos t.raba~hos praticos respectivos. 

P~ragrapho unico. "E:' facultado ao alumno ou a qualquer pessoa inscre

V1er-se err. uma ou mais cadeiras, seJa qual fôr a seriação, ·a que ellas obedeçam. 

Art. 31. O pagamento das taxas d;, matricula far -se-h'l na Thesouraria ela 
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U niversidade, de 15 a 31 de Março e de 15 a 30 de Junho de cada anno ; o pa

gamento das taxas de exames de 15 a 31 de Outubro. 

Art. 32. A taxa de matricula, em curso orficial ou livre, deduzida a por

centag-em que cabe á Universidade, pertence ao respectivo professor. Ser á divi

dida na Thesour~ria da Universidade em quotas mensrues, pagas aos professo

res na folha d ~ cada mez ou a quem os houver substituído nesse prazo. 

Paragrapho uni co. Se o curso livre fôr in terrornpido, as quotas ainda não 

divididas serão restitu i das. 

Art. 33. Nt•nhum professor pod•er á se afastar da regencia de sua cadeira 

ou curso official, a não ser por motivo de molestia, ou quando em commissão 

do Governo ou da Universidade fóra da séde da respectil'a Faculdade. 

Art. 34. A.p6s 30 annos de ~ffectivo ser vlqo no magisterio, é faculta do ao 

lJI'ofessor jubi'lar-se com todos os seus Yencimentos; após 35 annos do m esmo 

effectivo sP.rviço, essa jubilação é compulsoria. 

§ 1. o Os professores jubilados receberão, isento de qualquer emolumento, o 

b tu lo de profeseores e me ri tos . Este predicamen to, conferido pelo Conselho Un i

ver-.sitario, não inhibe o exercício de cursos livres, mantidos nos termos do ar

tigo 35 e seus paragraphos. 

§ 2. o O Conselho Universitario concederá pensão ao professor que, no exer

cício do m>tgisterio e antes elo prazo marcado nas leis ger·aes para jubilação com 

vencirnentos proporcionaes ao tempo de serviço, adquirir inva;lide:t que o inha

bilite ao exercício de qualquer funcção docente. 

A.rt. 35. Os professores cathedraticos e extraorclinarios contarão tempo de 

effecti v o serviçc. no magisterio : 

J, serviço intercorr~nte obrigatorio por lei e serviço de guerra; 

U, serviço em commissões scientificas elo Governo; 

ITI, exercício de docênte livre, aferido pelos cursos mantidos e pelos tra-

balhos de exames; 

IV, numero de faltas, não exceclent€s a vinte por anno; 

V. suspensão judicial, quando o funccionario fôr absolvido: 

VI, serviço como o.uxiliar ele ensino. 

Art. 36 . A~ pessoas que exercerem no Brasil qualquer das profissões a qu e 

se refere o art. 6<, sem possuir diploma conferido pela Universidade ou titulo 

ele Jicpnciaclo, após o exame ele sufficiencia. além elas penas do Codigo Penal, 

incorrerrco na multa de 1 :000$ e, no dobro, na reinciclencia. 

Paro.grapho unico. O Governo 1<'ecleral, por si ou por solicitaqão feita aos 

Governos estadoaes, promoverá a cobrança dessas muHas. cuja importancia, cle

cluziclaa as c1 spezaE, reverter:'t para o cofre ela Universidade. 

DTSPOSTQÕElS TRANSl'rDRI.AS 

A.rt. 37. O Governo promulgará no menor· prazo possível o. regulamento ela 

Universidade, sendo os especiaes para cada Facul dade el e accôrdo com a •·es
pectiva Congregação. 
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Art. ~8. O Governo fará desde j â as nomeações de professores cathedra

ticos e dos extt·aordinarios <JUC: tenham de ser encarregados de cursos perma

nentes offic iaes, bem como as dos directores e vice-directores ele cada Fa

culdade . 
. Paragrapho uni co. Na reorg·anização de cada Faculdade se tão exclu siva

mente aproveitados os actuaes cathedt·aticos e s ubstitutos a ella pertencentes . 

Quanclo varias cadeiras l'orem t·eunidas numa só, em qualquer elas Faculdades, 

seri'l p1·eferido o cathedratico mais a ntigo desta di scipl imt . 

. Art. 39. Congregação, em cada Faculdade, para a e leição do Director e 

Vice-Director. se reunirá tlnl anno depois da pron1ulgação desta lei . 

Art. 40. Cum];riclas as disposições dos ar ts. 37 e 38, nomeados o reitor 

e vice-reitor, o Governo farâ entrega ao Conselho Universitario elos bens Inoveis 
e immove is que, na couformidade da presente lei , passam a constituir o patri

monio C!a ·universidade. 

Art. H. )[a organização da J~aculdade de Lettras o Governo aproveitará. 

o pessoa l e o material do Gymnasio Nacional, intert,ato e externato, que ficam 

suppl'irni dos. 

Art. 12. Ka o rganização da J"acul::lad e de Jurisprudencia o Governo apro

veitará os actuaes professores da s F acu ldades oEficiaes de Direito. 

Art. 43. Na organização da Faculdade ele Sciencias Physicas e Naturaes o 

Governo aprove itará o pessoal e material da Escola Polytechnica e da Faculdade 

de 1\IJed ici na. 

Art. 44. Na reor·ganização das Facu,ldacles fica o Governo autorizailo, de 

accôrdo com as respectivas Cong-regações, a crear cadeiras novas, supprirnir 

ou fundir ontnls e transformat· alguma~ em cursos regidos por professores extra

ordinarios. 

Art. 45 . Os actuaes lentes cath dratlcos e substitutos, que não forem apro

veitados na reo rgnnização das Faculdad es, serão considerados em disponibi

lidade. 

1. 0 Os lentes catheclraticos m disponibilidade perceberão vencimentos 

i~;m10s nos que tiverem ou vierem a l0r os professores cathedraticos de cada Facul

dade Universitaria, gozando quanto ao ensino livre ele todas as regalias, consigna

elas áquelles na presente •lei. Serão convocadas para as Congregações em igual

dnde de dire itos aos effectivos e serão obrigados aos serviços de exames e á 

regencia de cursos officiaes, de accõrdo com a competenci!L especial que lhes 

assista, a juizo das ongregações. 

§ 2. o Os lentes substitutos perceberão ven-cimentos iguaes aos que tiverem 

ou vierem a ter os professores extraordinarios, encarregados de cursos perma

nentes, :(icando a estes equipat·ados e gozando ele todas as regalias, quanto ao 

ensino livre, que a presente lei lhes assegura. Serão obrigados a os serviços de 

exames e á regencia dos cursos que, a juizo elas Congregações, lhes forem com

mettidos, de accôrdo com a competencia especial que possuírem. 

§ 3. o Os actuaes auxiliares de ensino que houve rem prestado provas de capa

cidade, em concurso, pan.a os carg·os que exercem serão considerados Docentes 
I 



- 288 

Livres, com todas as regalias que a estes competem na pres nte lei, ficando, 

entretanto, adstrictos á docencin da materia na qual foram habilitados eas 

provas de concurso. 
4 .• Os actuaes auxiliares de ensino, sem concurso, mas com direitos adqui

J'idos, continuarão no gozo desses direitos, no cargo de assistentes dos laborato

rios e clinicas. 

§ 5. • Os actuaes professores de desenho, na Escola Polytechnica, continuarão 

no exercicio dess::t funcção, de accôrclo con1 o reg·ulamento especia l ela U'aculdade 

de Mathematica e Escola de Engenharia. 

Art. 46 . A todos os actuaes fun ccionarios das Instituições de ensino, incor

porados á U nivers idade, s ja q ual fôr ua c9.tegoria, com direito ao montepio 

civil, aproveitados ou não. será garantida a continuação de contribuirem para 

o referido montepio. 

Art. 47. Depois da promulgação desta lei ficam supprim i<las as gratificações 

add'.clonaes estabelecidas no Codigo de Ensino, subsistindo. porém, aq ue llas em 

cujo g-ozo se acharen1 os respectivos funcci.onarios. 

Art. 48. Só serão validos para transferencia de alumnos, das Faculdades 

Li vi es para a Universidade, os exame feitos a ntes da promulgação desta lei. 

1\i-l. 49. Na organização elo ·se t·viço administrativo de cada Faculdade incor

porada á Universidade, serão mantidos os actuaes vencimentos do respectivo pes

soal que nelle será aproveit ado, ficando addidos os que não puuerem ser con

templados. 

Art. 50. Ficam revogadas as dispos'i~ões em contrario. 

TABllLLA N. 1 

Emolwnentos cobmclos pela Unive,·sidade 

' l'axa de matricula por periodo de curso, por cadeira ou aula ..... . 

Taxa ele exame parcellado em todas as Faculdades ................. . 

Taxa de exam e de madureza ... . ..................... , , ......... . 

'.raxa de exame de admissão na Faculdade de Lettras .... . ........ . 

Taxa de exame de preparato rios, t:vpo parce!Ja.clo ... . ....•........ . .. 

Taxa de exame de macll11·eza para ad missão nos cursos de pharmacia, 

ar te dentaria, agronomia e agrimensu1·a ............... .. .... . 

'l'axa de exame de madureza para. admissão nos cursos de medicina, 

jurisp1·udencia, sciencias [Jhysicas e na turaes, engenharia civil e 

industrial. . . ............. . .............. . . . ............. . . 

Taxa de exame de sufficiencia para candidatos ao titulo de licenciado 

em partos. 

Taxa de exame de sufficiencia para. profissionaes diplomados, candl-

dn.tos ao titulo de licenciado em pharmacia e arte dentar ia ..... . 

'raxa de exame de sufficiencia ~para não diplomados, candidatos aos 

títulos ele licenciado em pharmacla e a r te dentaria .. . .... . .. .. . 

Taxa de exame de sufficiencia para profissionaes diplomados, candl-

25$000 
25$000 

50$000 
50$000 
20$000 

60$000 

80$000 

150$000 

e5o$ooo 

350$000 
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Unlos aos litu!os ôe licenciado e1n jurisprudencla, en~enhat·ht e 

medicina. . ..................................... . ....... . 

Taxa d& exame de suHtciencia para não diplomados, candidatos aos 

títulos de licenciaclo em jurisprudencia, engenhn.ria e medicina .. 

Diploma de Dacharel '"" L ettras e de Agrimensor ............... . . . 

Tilu!o de licenciado pela Universidade ..... .. . ................... . 

niploma de Pharmaceutico. Dentista. l'.:ng nhelro Agronomo ........ . 

l>ip!oma de Doutor, de llaehare l ou Engenheiro .. . . .. ... .. ....•.... 

Regis tro de licença .................... ... . ..................... . 

•.raxa de exam e de docencia livre ........... . ....... .. .. ... .. . .... . 

'J'ABELLA N. 2 

) 'cllcillletlto~ do J)CSSOCII ele 110/ltCC!ÇÜO elo 00t ('1'1W 

Reitor de t:ni,·ersidade . .... . ................... . 

Director de Faculdade....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

J\femb• ·o effectivo do onselho niversitario ....... . 

Professor cathedratico da Universidade, em qual-

quer de suas Faculdades .. ......... .. . . 

P1 ofessor ex traorclina rio ua Univérsidade, 'encar

t•egado de curso permanente em qualquer de 

suas Faculdades. 

Secretario cht Uni\·ersid tde ... ... . ............. . . 

Thesoureiro da Unive rsidade ........ ....... .. . . . . 

01'llenaclo 

12:000$000 

5:600$000 

3 :200$000 

5:600$000 

5: 600$000 

'@ fENDAS APPROVADAS PELA CONGREGAÇÃO 

Ao arl. ·6'', ~ 1°, accrescente~se: 

450$000 

600$000 

100$000 

100$000 

150$000 

180$000 

3$000 

250$000 

GH•tijicação 

6:000$000 

3 :000$00D 

2:400$000 

2:800$000 

1 :600$00 l· 

2:800$000 

2:800$000 

Ns~PS <·xames divididos por séries comprebenderão todas as cadeiras ela 

Facu1dacle. 

Art. 28. § 3.• Subslituiclo pelo segu inte : 

N'os exames parcellados ela Universidad o alumno será arguido na mesma 

disciplina por tres examinadores. e o julgamento sempre secreto, e por espheras, 

em acto publico logo após a terminação ele cada exame. 

§ 4 .• Nos exames de madureza a commissão examinadora será composta 

t1e cinco m embros, acceitos pela Congregação, s~b proposta elo director. O julga

mento s 1·á tambem secre to, por espheras e em acto publico, em seguida á ter

minação de cada prova. 

A' tabella n. 1, accrescente-se: 

Sello ad hesivo para certidões de~ approvaçãc' .......... .. .......... , . 5$000 
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ESCOLA POLYTECHNICA 

Directoria da Escola Polytechn ica - N. 252 - H.io de Jane·u·o, 20 de Ma!·ço 

da 1903. 

Em cumprimento do aviso-circular de V. F.x., na parte qu e se refere á opi

nião individual do director desta escola, tenho a honra de depositar nas mãos 

de V. Ex. o meu incluso p;u·ecer , relativo aos dons projectos da creação da 

Univer s ida de do Rio de Jane iro, dos illustrrudos Srs. Drs. Azevedo Sodrê e L eon

cio ãe Carva lho. 

Tão depressa a Congregação sob minha presidencia haja approvado seu 

parecer a cer ca rlo m!"smo assumplo, submettel-o-he i immediatamente á alta con

s icler:>çio ele V . li:x., manifestando ao mesmo tempo o meu juizo com referencia 

á opinião dos competentes len tes ela Escola P~lytechnica . 

Peço permissão a V. Ex. para que eu possa fazer o u so que m convier elo 

meu trabalho, assumpto do presente officio. 

Saude e fraternidade. - A S. Ex. o Sr. Dr. José .Joaquim Serubra, dignissimo 

:Ministro ela Justiça e Negocias Interiores. - Dr. José eLe Saldanha da Gam.a, 

Director. 

PARECER DO DIRECTOR 

Cumprindo a ordem de V. Ex., exaraéla em aviso-circular, passo a sub

metter á alta cons ideração ele V. Ex. minha opinião ãcerca do projecto de 

Universidade. 

Tomei pa rte activa na d iscussão qua ndo no tempo do Imperio o Governo 

cogitou . da c reação de uma Universidade na cidade elo Rio de Janeiro. Fui dos 

mais fervorosos adeptos desta idêa, urna vez que e.sta tinha por fim a união d e 

c inco F aculdades em um só corpo univeJ'S ita rio, mas com ampliação e desenvol

vim ento dos estudos theoricos e prati ca s, e para pesquizas scientificas por parte 

dos professores. Augm·enta r as despezas para a r ealização de tão elevado intuito 

ê uma necessid a de e das m a is imper ios.as. R eali zal-a, porém, com reducção de 

clespezas, e por plano de economia, mea1or é f icarmos como estamos, melhorando 

apenas o estado actual do en sino, conforme a s circumstancias financeiras dos 

cofres publicos. 

O plano de ouu-'ora foi t ra nsrnittido ao e ngenheiro, d e no toria compete ncia, 

Dr. Antonio <!v Paula Freitas, o qu al em bõa hora traçou os desenhos e plantas 

de to dos os e dif ícios, institutos da futura Universidade, sobre um terreno de 

200. 000 metros quadrados da praia da Sa ucl a cle. 

O pr imeiro destes edifícios-foi construido e alli está com um corpo prompto, 

·faltando cobrir os outros dou s corpos; e, uma vez clest'arte completado, a F acul

dade de Sciencias e ele Engenharia poderá alli ser installa da, e suas depende ncias, 

passando immediatamente o r eito r e o Conselho Unive rsitario a desempenha r ahi 

suas altas funcções. 
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Os outros edificios e institutos virão a seu tempo cobrir estes 20 hectares, 

i:c m edida que o Poder L egislat ivo conceder a nnualmente os fundos necessarios 

par·a tão util emprehendimento. 

As obras foram então orçadas e"m dez mil contos, dos quaes cerca de mil 

contos serviram para a construcção do edifício, que até hoje não tem sido appli

cado ao nobre fim concebido pelo Governo. Supposto que o Congresso Nacional 

'lueir·a votar· em cada orçamento a nnual a quantia de dous roi:! contos, no fim 

de cinco annos teremos a Universidade desenvolvida na praia da Saudade, em 

vd ificios. separados, mas proximos uns dos outros, com o cortejo de sua biblio

theca, Iaboratorios, gabinetes, institutos, salas de anatomia, horto botanico, vastos 

amphitheatros, e as cinco Academ ias ou Faculdades de Medicina, de Jurispru

dencia, de Mathematicas e Engenharia, de Sciencias Physicas e Naturaes e oe 

Lettras, e, como appendice, a Academia de Commercio. 

Tomo por modelo, não tanto as Universidades que frequentei na cu lta Europa, 

mas de preferencia a Harvanl Unive,·sity, de Boston, conhecida pelo nome de 

Universidade de Cambridge, onde vivem e revivem as installações zoologicas e 

botanicas do sabio professor Agassiz e do sa-bitJ professor Asa-Gray. 

T enho em minhas mãos os planos, desnnhos e plantas circumstanciados do 

projecto do Governo Imperial do Brasil, executados peJo engenh ei ro e architecto 

Dr·. Antonio de Paula. Freitas, e todo este trabalho, aliás digno de ser visto, estu

dado e executa.clo, eu o ponho á disposição de V. Ex. e das pessoas encarregadas 

do projecto da Universida de Brasileira. 

Outra parte do meu pensamento diz respeito ao ensino theorico e pratico 

e ao m elhor meio de leval-o a effeito. 

A primeira condição constituirá na idon eidade do corpo docente. Os profes

·ores, substitutos ou extraordinarios, deverão entrar mediante concurso de conhe

c imcn tos geraes sobre as materias das r espectiva.s secções. Os professores cathe

draticos, oti orclinarios, serão aquelles que conquistarem cada um sua cadeira, em 

concurso especial da materia, apresentando these de dissertação e de proposições 

escol·hiclas espontaneamente por elles, accrescendo partes novas de suas pesquizas. 

As outras provas el e cada concurso, escripta, oral e pratica, conforme os regu

la m entos que forem promulgados. 

A idéa do illu strado Dr. Azevedo Sodré quanto á conveniencia da creação 

do grupo dos docentes livres, ou professores livres, sem vencimentos dos cofres 

publicos, mas percebendo tão sómente a taxa especial da matricula em cada 

aula, paga pelos a.lumnos que quizerem ouvir suas l-ições, em principio, me pat·tca 

excell ente para estimulo entre os professores livres e os remuner·ados pelo rr.he

souro Nacional, cada um querendo ser preferido em seus cursos scientificos pol' 

maior audi to rio. 

Entretanto, sem cogitar elo que se passa na Allemanha, mas raciocinando para 

o meio em que vivemos no Brasil, me parece certo que os alumnos que tanto 

custam a pagar sua matricula e taxas de exames, se esquivarão ele pagar taxas e 

m atriculas especiaes para as a u las dos profe ssores livres, quando ell es sabem que 

nn m esma Universidade ha cursos elas mesmas materi.as, para e ll es, gl·atuitos, fei

tos pelos · professores ordinarios (ou cathedraticos), e pelos professores extraor-
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clinarios (ou substitutos ou t·epclidor es) . A pmtica, ao menos por clil ataclo tempo, 

virá. confirmar ::L tninha conj ectura. 

Os meios mais efficazes ele est imu lo, de_ ap]llicação e parn as pesquizas scien 

t;ficas por parte dos professores são estes, para. os quaes solicito a atten ção el e 

\ / . Ex. - os laboratorios e g-a,binetes scien tificos, salas de an:ttomi a, clinicas, 

observatorio astronomico e meteorologico, etc. 

Si amplos, bem organizados, dotado~ de bons m ateriaes, dirigidos por pessoal 

idoneo, e frequentados obrigatoriamentE: pelos alumnos (sob !Jõ!la de pet·der em 

direito ao exam e final da r espectiva cadeira si r~ ão apresentarem certificado elos 

tt·abalhos praticas r ea lizados durante o anno 1ect ivo), constituirão um fa c tor clP 

primei ra ordem na r eforma e ampliação do ensino pratico entre nós. 

Outro f actor não escapará por certo ao espil'i to dos que se dedicam a 0stes 

estudos. H.ef'it·o-m e aos actu'tes cathedr·aUcos, ~ubstitutos e professores de tt·aba

lhos g raphicos, cujos vencimentos apoucados el e 600$ para os primeiros e el e 350~ 

n1ensaes ]Jara os segundos e ter cPi ros, não lhes pcT'miltetn se d dicar·em excluF: i

vamente ao progresso da sciencia qu e eiles professam . Nas Faculdades cl M edi

cina os professo1·es encontran1 em suas clinj cns os r ecursos para sua subsisten .:! ia. 

Xas Faculdades de Direito a insufficiencia elo salario m ensa l é coberta pelo~ 

r~ndimentos da advocacia. Na E scola Polytec'mica elo Hio de Jan eiro, os r1ou

lot·es e engenheiros que formam seu corpo docente accumulam esse cargo de 

l•lagisterio com os Joga r es rl e professot·es em outras academias ou institutos de 

ensino secundaria; e muitos dell es se enca rregam de obras e de tr!l!balhos de 

architectut·a e de engen haria civil , ou sej am do Governo ou s j a m ele emprez::~s 

pa rticul ar es. D es te modo, urna vez dada a sua lição, não mais · se occupam sinão 

de sahirem apressados para irem desempenhar outros cargos rrnuneraclos. 

Portanto, si o nqsso m a l consiste no exceqso de ensino theorico e def i cien~ia 

tle ensino pt•!ltico, achat·emos o r emedio na capacidade elos professoms, compro

vada nos concuJ·sos especiaes para catheclr::tticos. Encontraremos ünnbem o 

1·emeàio na maior amplitude dos institutos destinados ao vasto then tro da expe

riencia e da observação. Emfim teremos o t·emeclio pagando 'LOS professot·es, e 

g·enerosam ente, seu t t·.abalho, tornando-os absolutamente incompativeis para 

outras funcções fóra ela sua espec ia lidade e de sua ncademia , e instituindo gran

des premias parn as novas pesquizas scientifi cas. 

Assim é que o J)t'O I'esso r cathedratico, g~.rantido no seu bem-estar mn ter:al 

e de sua f amilia, não se occupará sinão de seus dever es no magistet·io, na respe

c tiva faculd ad e. Os vencimentos ele 1 :000$ m ensaes, e H S quotas proporcionaes 

conforme os nnnos de effectivo e util serv iço, deixat·ão seu espirito liv re pa ra 

comm ettimen tos de alta val i 't. Semelhantemente, o professor extraorclina rio (ou 

s nbs lituto), e ben1 assi1n o professor el e tr·rubalhos graphicos, deverão gan h ::u~ 

nunca menos ele 700$ por mez, sendo-lhes tambem veclacla accumulnGão el e ontl'os 

~mpregos publicas. 

Conh e<:o os r egimen s universitarios norte-americanos, da Belgica, da França, 

rb InglatetTa e da Allemanhn. Penso, como o clistincto Dr. Azevedo Soclré, que 

o que mais nos convém é transplantar para o Brasi l o regimen r1 a Alleman ha, 
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!l!daÓta.ndo-o ao meio em que v i vemos. Todavia pa ra lá cheg·armos expuz as 

minhas idéas bebidas em quarenta annos de serviço publ ico, disco rdando ele 

S. Ex. quanto aos me ios para alcançar o nosso t.riumpho. 

Propõe o illustre professor Dr. A zevedo Sodré, qu e, ctà , insta,,· da Allemanha, 

se reduza a 15 o numero de 25 cath edraticos da E scola Poly t echnica do · Rio de 

J a neiro. E' verdade que a l ei d e 1896, desdobra ndo algumas cadeiras exi stentes, 

Ru g m entou o . numero .ele l entes elos estatu tos anteriores. A lei vigente de HOl 

supp1·imiu duas, fi ca ndo um dos l entes em disponibilida de, i sto é, ganhando sem 

trabalhar. O qu e nos cum p1·e f azer, si é mistér modif i ca r o qu adro do nosso 

CO l'PO docente, n ão é cli spensal-o dns funcções conservando-lhes os vencimentos, 

mas sim trazer a todos pa r a o g remio da Univer sidade, sem alter ação, até qu e 

por jubil ação ou morte se supprima es ta ou a quell a cadeira, qu e possa ser d i s

pensada no plano ger al universitario. 

Qu e a U niver s idade sej a r eg ida por um r eitor, e um vice-reitor de confia nça 

elo Govern o, nad a mai s justo e n ecessario. O Co nselho U niversita ri o t em 'lu a 

razão el e ser sendo composto da qu ell as du as auto1·idad es, dos cinco directores 

elas F aculdades, a até dos v i ce-clirector es, ou de outras pessoas competentes. M as 

não se ex ija p ar a este elevado carg o o facto de donati vos {!e dinheiro, porquanto 

t e'r emos el e deplorar o grave inconveniente de vermos assentados naqu ell e conselho 

n egociantes e individu~s que só tenham o m erito de ser em ri cos. 

Os clil·ectores das f aculda des serão nomeados pelo Governo dentre os cathe

dra ticos e lentes jubilados ela r espectiva Academia. O v ice-director poder á sel -o 

po 1· dous an nos, m edia nte eleição em cada uma das congregações. 

D ando de mão a muitas pa rti cularidades d a administração, que serão bem 

cabidas nos reg·u lame ntos especiaes que fore m promulgados, vou con~emplar no 

presente officio algumas considerações que a inda m e assaltaram o espírito , ao 

lêr com a m axima a ttenção os projectos dos il lustrados Drs. Az~vedo Sodré e 

L eoncio de Carvalho. 

A frequ enci a livre pnra os al umnos, rl ecr etada h a tan tos an nos e que é 

di ffi cil, sinão impossível , su'bst ituil-a p elo a11tigo r egimen de pontos e de f a l tas. 

significa uma liberda de outorgada; e uma vez em vigor por tão .dilatado tempo 

cumpre n ão voltar ao passado. H a, entr etanto, um modo de obr igar os estu

dantes á frequenc in, elos estudos prat icos, de anatomia, el e physiologia, de gabi

netes, el e la bo r a torios e obser vatorios, e até ele excursões praticas no ·vasto campo 

ela histori a natura l: pr ohibinclo aos a lumnos o exame final de cada cadeira 

qu a ndo não exhibi r em os certifi c!l!dos dos trabalhos praticos por elles executados 

durante o anno lectivo. 

O seg-undo ponto q'u e m e preoccupa. é o da disciplina esco lar. Em uma L:ni

ve rs ida de o numero de estud antes ser·á por certo cons ideravel. Para manter a 

Ol'clem, r espeito e disciplina, seja o director de cada Faculda cl e, depoi s el e infor

m ado das occurrencias, en carr egado d e appli car as pen as, com appell ação par a 

o Conselho TJniversitario, e dest e para o Ministr o el a Ju tiça e Negocios Inte

riores. 

Para as duas épocas de exam es sejam aclmittidos, em Novembro. e em Mar~o. 

os a l umnos quanto ás m a terias el o anno l ectivo pol' ell s fr equentadas no qual 
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~é matricularam, permittinclo-se-lhes, em toda a ex t ensão ela liberdade, que n:t 

segu nda época possan1 ser de novo examin ados os que houverem s id o reJ)rovaclos 

em uma ou mais n1aterias do respecti o a nno lectivo, e ig ua lm ente os que dei

xaranl de fazer exan1es de algtnn a ou algum R.s disciplinas, e aq uellt:s que qui

zerenl galgar um ou mais annos da mesma. sé rie, comtanto qu e se 1nostrem 

approv::tclos em todos os exames elo anno anterior e hajam pago as taxas ele 

ma tricula dos respectivos annos leclivos. 

Vou além, desej ando que m ediante exames vagos, elo p1·imeiro ao ultimo 

an!lo, e successivamenle, não se recuse a quem quer que seja, em toda a série. 

suj eitando-se o candidato ao julgam ento sobPr a no da mesa examina dora. 

Foi assim que o notavel Dr·. Joaquim Gomes ele So uz:1, e o não m enos notavcl 

Dr. Gui lherme Schuch de Capanenut, apresf!nt.a1·an1- Se na antiga· A_cadetnia 

M ili tar (depois Central e agora Polyt.echnica.) J)ara seren1 a rgu idos succesRiva

n1en l e, e vagamente, em todas as sciencias, obtendo ln1m.ediâtan1ente depois, e 

n1ediante concurso, os cargos de lentes cathedraticos, Cujas li ções coube-m '.:! a. 

ventilra de ouvir corn o en thusiasn1o dos meus verdes annos. 

Sobre as bases que acabo de t.-açar, e omittinclo outros concai tos m enos 

importantes para não exceder os limites deste substancia,! relatorio, darei por 

finda a Jninhn informação, consideran do a JDscola Po!ytechnica, sob a minha 

administração, ]Jela5 duas faces ela sua orga.nização sc ientifi ca. A l~aculd::tcle 

ele Sci enc ias Physicas e Naturaes ela projectaàa Un i ver sidade sah irá clella pelo 

con junto elas cacleiras el e physica experimental , el e chimica inor gani ca e orga

nica, de minera log·ia e geologia, .ele botani ca ger::tl e systematica, e de zoo:og·it"l 

geral e systematica, combinadas estas cadei r as com as simil a r es ela Facu ldade 

el e M edicina. 

A Faculdade ele Sciencias Mathemalicas, ela alludicla Univer sidade, compre

henclerá o CJt~e j á ex iste n a E scola Pol>' techni ca. actual: algebr :l super·ior· e g o

n1etri a analytica, calculo dife1•encial e integral, .geon1 etria. descripti va, n1 ecn n:cn 

racional, tOl)OgTaphia, g· odesia e astronomia accrescidaR el e m a is duas cad-: iras 

que foram supprimidas pelos r egulamentos transa c tos, a saber: a cacle i "'"· de 

descriptiva appli cacla ás som/bras, perspec l iva c stereotomia, e l t cacl ira ele phy

sica, mathematic::t e mecanica cel ste. 

Os diversos cursos de engenha r· ia cln Escola f'nlyt.echnica, abr a ngendo n. eng~

nharia civil, 111 ecanica, industrial de 111in as e ugTonon1íca, pode1 ão fi ca 1· encos

tados ás Faculdades ele Sciencias da Universi dade, ou ser em transferidos. cl ent1 o 

ela Escola Polytechnica, para o Mini ster·io ela Jnclustria, iVação e Obras Publicas. 

P enso, S1·. Minisl!·o, haver cum]lriclo as <Wdens ele V. ·r.;x. nos limi tes <1 :1.!'< 

minhas apoucadas forças e. ac~nhaclas habilitaçõc~. 
Sauàe e fratemiàacle. - A S. Ex. o Sr. Dr . .José .Joaquim Seabra. rlig-nls

simo Ministro da Ju sti ça e Neg-ocies JnterinreR. - l ~scol:l Pol ylech nic:l.. 20 el e 

M ar ço el e 1903. - Dr . . José eLe Snhuml! a ela. GCI>lw. Direc tor. 

D ir·ectorin ela Escol a 'Polytech nicn - N . 2!i6 - Rio rle Janeiro, 24 ele Março 

rle 1903 . 

D e conformidade com a ordem el e \T Ex., ex?l'Rda em av!,o-circular, cahP-me 

a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. a cópia authenticn, aqui im\ta, elo 
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parecer dos dous lentes cathedraticos, membros da commissão informante, ra!a

tivo ao projecto de c reação ele Univer sidade na cidade do Hio de J aneiro. 

Em sessão ele hontem, a Congregação apj,rovou este parecer por unanimidade 

de votos. J;;stil,era m presen tes 18 Cil thedraticos, cleixando ele comparecer apenas 

sete lentes. 

Confirmo em todos os pontos o meu Pltrecer sobre o mesmo assumpto, tJUe 

tive a hon ra ele s u•bm .:l tter ao alto entencl imenlo de V. Ex. com clata cl 20 elo 

corrente mez. 

Saude e fraternid ade. - A S. Bx. o Sr. Dr. José Joaquim Seabra, digni :c:--

simo Ministro (]~ J\ISliça Negoci s InteriOJ s, - Dr . ./o$é ele Salacmhct rLct Gamtt, 

Director. 

PAR!lCBH DA CONGTIBGAÇJÃO 

Cópia - A Com missão informn nte á qual foi remetticlo o projecto para a 

creação de uma Un iversidade na cidade elo Hio ele Janeiro, organizado pelo 

Sr. Dr. A. A. ele Azevedo Sodrê, passa a emittir o seu parecer a respeito, sub

mettenclo-o ao esc:areciclo juizo ela Congrega·;ão da Escola Polyte chnica. 

Antes de entrar no exame do projecto a Commissão entende de seu dever 

lavrar energico protesto contra as apreciações infund a das e injustas, constantes 

elo off icio que .precede o referido projeclo e que constitue verdadeira diatribe 

contra o ensino superior e secunda1·io entre nós. 

Chama i' cl burla, farça, illusão, o actnal ensino superior no Brasil é faltar 

ostensivamente á verdade; é desconhecer os esforços do magisterio que, apezat· 

de um!l remunemção i nsufficiente, lern sabido cumprir mesmo com sacrifício 

o seu dever e desempenhar nob1·en1ente sua çlevac1a nlissão; é fina1n1 ente attri

buii' á vital icieclacle, condi<;ão primordial da cligniclade do professor, males que. 

além el e excepçõ!'s, p rovi'm de causas muito diversas e independtmtes claquelle 

salutHL" princip!o. 

Só o pessimismo doentio do autor elo projecto põcle t er originado conceitos 

tão falsos e deprimentes elo magisterio superior do Brasil, de que S. S. faz parte. 

Encetanr:do a analyse do projeclo, a Con1rnissão pensa, cn1 these, que a crea

r:ã.o elo unuJ.. Unive1·sidade não é conscntan ea com a nossa organizaç.ão politica, 

on de o pr incipio ela descentra liza ção impe ra em escala tão larga, que já tem 

dete rm inado umf!. co r rente de reacção. 

A multiplicaçào de institutos el e ens ino superior convenient!'mente dissemi

nados pe·o vasto territorio nacional e tendo um cunho pratico e profissional 

parece á Comm issão ser mais util elo que "' creação ele uma Universidade. 

Admittida, poi·ém, como vencedora a iclêa da creação ele uma Universidade 

na Capital ela H epubl ica, julga a Commissão que se cleveri!l ter em vista formar 

um typo para o ens ino superior no nosso paiz. servindo de n1ocle'o aos institutos 
que os Estados, as municipalidades ou os particulares pretendessem organizar. 

Assim. n a Un iversidade deverão ser concentrados todos os estabelecimentos 

civis federaes de ensino superior. 

J'or outro laclo, para a adm\s~ã nQs cst&b elec iment s militares éle {lnsin 
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superior, conviria ser exigido o preparo na parte scientifica Cundamental, ficando 

nelles restricto o estudo ás sciencias de applicação. 

Desta fôrma, na Universidade seria feito o en ino da physica, da chimica, 

da mineralogia, da geologia, da botanica, da zoologia, da geometria analytica. 

da geometria descriptiva, do calculo differencia I c integral, da mecan ica, da astro

nomia, da economia politica, etc., etc., r eunindo-se em uma só cadeira e em 

um só gabinete ou Ia:boratorio o que hoj é dado em cadeiras de va rios estabe

lecimentos e em multiplos gabinetes ou labomtorios, em geral insufficientemente 

apparelhados, quando não para o ensino, pe!o menos para a realização de p s

quizas e investigações sclentificas çlestinadas ao a<leantamento elas respectivas 

sciencias. 

Em vez de uma cadeira e de um gabinete ele physica na Escola Polytechnica , 

na Escola :\Iilita r. na Escola ).lavai, na Faculdade de Medicina, no Externatv c 

no Internato elo Gymnasio l'\acional, ao todo seis, uma unica cadeira e um unico 

gabinete na Universidade permittiriam remunerar vantajosamente o professor. 

que nas cadeiras scientificas deveria exclusivamente dedicar-se ao maglsterio e 

dar-lhe-hiam os m eios ele poder concorrer parà o aperfeiçoamento cl~L m esma 

sciencia. 

I gual raciocínio se applica ás demais cadeiras thco•·icas ou scientificas. 

Quanto ás cadeiras praticas ou de a pplicação. ao contrar io, é inclispensa\ cl 

que o professor exerça simultaneamente a profissão a que e r efere a cadeira ele 

appl icação. Não é possivel obter-se um bom lente ele construcção ele estradas el e· 

ferro, de hyclraulica, de clinica medica ou cirurgica, ele gynecologia, el e prax e 

forense, etc . ... 

?\este caso, a r emuneração elo professor pócle ser sensivelmente inferior á 

elo caso anterior; mas a accumulação elo magisterio com o cargo profissional 

é uma necessidade para o ens ino. 

Além disso, ela Cl"eação da Universidade deveria decorrer de modo absoluto 

a autonomia clidactica do magi terio . 

Taes principias, que deveriam presidir á Cl"Cação ela Universidade, foram 

completamente abandonados no projecto a cujo exame está a Commissão pro

cedendo. 

Ainda mnis. na Cl"eação ele uma L'niYersidade a organização scientifica tem 

importancia muito 1naior do que a par·te adrninistrativa e econo n1ica ; pois 1J t'•n1, 

o projecto limita-se a, no a 11:. 37 das d isposições t•·ansitorias, conceder ampla 

auto•·ização ao Governo para promulgar o regulamento geral universitario e os 

regulamentos especi aes para cada f aculdade, sem nem ao menos d linear as 

regras a seguir. quando, longe disto, deveria precisar minuciosa1nente tal orga

nização sci enlifica. principalmente pretendendo o projecto imprimir caracter 

em inentemente pratico e profissional ao ensino superio•·. 

Passará agora a Commissão a analyse das principaes disposiçõe · do pre

jecto. 

O art. 1' declara que a Universidade gozará de autonomia didactica, admi 

nistrativa e disciplinar, sob a vigilancia do Estado. 

A fórma pela qual a vigilancia é ahi estabelecida é inconveniente, porquanto, 
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além do reitor, nomeado pelo Presidente da Republica, consigna o projecto um 

delegado especial elo M in isterio ela Justiça " Negocios Interiores; acct·escendo 

ainda commissarios des ignados pelo mesmo iHinisterio para c'ada faculdade, que 

por sua vez tem director nomeado pelo Presidente da Republica; ha, pois, super

fectação de fiscalização por parte do Governo. 

Quanto ã autonomia didactica, é el l a totalmente illusoria. 

De facto, o art. l'J estipula que a Universidade será dirigida por um reitor, 

assistido por um conselho: es te tem para membros effcctivos, unicos que pelo 

a rt. 16 possuem o direíto de voto, os directores e vice-directores elas cinco facul

dades; assim, todos os membros effectivos do conselho universitario são da esco-" 

lha e da nomeação do Presidente da Republica; o reitor podendo até ser pessoa 

extranha ao ensino, os clirectores e vice-directores tirados dentre uma lista 

de qua tt o professores indicados, não pelas congregações, mas pel>t assem bléa 

g-eral elos professores ele cada faculdade, na qual os professores orclinal"ios s:: 

acham em sensível minot·ia. 

O art. 20 estabelece plena autonomia para a Congregação ele cada l!'aculdad>:> 

com r espeito á ot·ganização elo ens i no e aos modos ele ministrai-o. 

Tal autonomia é, porém apenas appa.rente, porquanto em seguida é dado 

ao director o clit·eito de ve lo e ao consel ho universitario o direito de annullar ou 

modificar a deliberação da Congregação. 

Assim, longe de conceder o projecto á niver idade absoluta autonomia clicla

clica, esta é muito mais limitada do que a ele que actualmente gozam, mesmo 

com as r estricções prejudiciaes do ultimo Codigo do llJnsino, as congregações. as 

quaes, quanto á organização dos program.mas de ensino e do horario das aulas, 

á nomeação das comm issões examinadoras, etc., em nada dependem do Governo. 

Si a autonom ia cliclactica conferida pelo projecto á Universidade é illusoria, 

a administrativa ê nulla. 

Com effeito, o reitor é ele nomeação do Presidente da Republica, bem assim 

o secr etario e o thesoureiro; todo o demais pessoal administrativo é nomeado 

exc lusivamente pelo r eitor. 

Onde, pois, a autonomia administrativa'! 

Quanto ao mag-isterio, a nomeação dos profestiot·es ordinarios é feila pelo 

Presidente da Republica, por indicação do ~onselho universitario, escolhendo um 

ue en tre clous profissionaes propostos para cada vag·a pela respectiva congrega

ção. O Codigo de Ensino de 1892 determinava a nomeação pelo Governo elo can

didato classificado em primeiro log·ar; dava, portanto, á co ngregação Jn a.ior 

autonomia do que attribuida pelo projecto á Universidade. 

Não se tortHL necessaria a analyse minuciosa c1 todas as disposições dÇJ 

projecto para fazer r esaltar as incon gru encias e defeitos ele que está ii1çaclo; 

bastat·á para isto apontarmos as qu e se destacam pela sua e:xtravaganci <l ou 

n1aior inconven iencia. 

O § 17 do art. 4• estatue como funcçãn ela Dniversidaclc: "Tomar conheci

mento el as fórmulas das especialidades pharmaceuticas e conceder aquell as que 

merecerem sua approvação a competente licenca para a venda em todo o BrasiL" 

O § ~o elo <P·t. 12 estipul a que serão membros honorarios elo consel ho univer-
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silario, ao lado çlo delegado do Mlnisterio da Justiça e Negocios Interiores e 

dos professores jubilados que tiverem em tempo exercido as funcções de di rector 

e vice-director das faculdades, "todas as pessoas que fizerem â. Universidade 

donativos de valor nunca infe r ior a 10 :000$000 ". 

Estas duas disposições são de tal modo exdruxulas que dispensam todo e 

qualquer commentario. 

O art. 33 estabelece que: "depois de 30 annos de effectivo serviço no magisle

rio ou aos 65 annos -de idade o prof ssor serâ. afastado da regencia de s ua cad ll·a, 

continuando a perceber os respectivos vencimentos". 

Além de inconstitucional desde que o vencimento seja pago pelo Governo, a 

segunda parte do artigo, não exigindo determinado tempo de serviço no magis

terio e apenas a edade de 65 annos, pôde ser fonte dos maiores abusos. 

O art. 41, reduzindo a do us terços os vencimentos dos actuaes professores 

effectivos que ficarem addidos, fére direitos que o Poder Judiciario saberâ. fazer 

respeitar, como jâ. se tem dado m casos analogos. 

O art. 44, supprimindo as gratificações acldcionaes, estâ. em condições iden

ticas pela offensa aos direitos adquiridos pelos actuaes professores effectivos. 

O art. 40 supprime o Gymnasio acionai. A extincção deste tradicional e 

g·lorioso estabelecimento de ensino secundario serâ. um dos maiores e rros que 

pôde ser praticado em detrimento da instrucção no Brasil e que não tem justifi

cação possivel. 

O processo de exames é confusamente fixado no projecto, sendo de multo 

inferior ao que vigora na Escola Polytechn ica. 

As taxas constantes da tabella n. 1. vêm onerar extraordinariamente o ensino 

secundario e especialmente o ensino superior, e isto em uma época de d if f lcul 

dades economicas, como a que presentemente atravessa o nosso paiz. 

A tabella n. 2, relativa, aos vencimentos do pessoal de nomeação do Gover no, 

apresenta verdadeiras anomalias, assim: o professor ela Faculdade ele 1\!ledicina 

da Bahia vence 7 :200$, ao passo que o da do Rio de Janeiro tem 8 :400$; os pro

fessores das Faculdades de Direito de S. Paulo e do Recife têm 6 :000$ de ven

cimentos, quando o da Faculdade de Jurisprudencia do Rio de J aneiro r ecebe 

7 :200$; o professor da Faculdade de Matllematicas tem 7 :200$, quando o da 

Faculdade de Sciencias Physicas e Naturaes vence 8 :400$000. 

Além disso, os vencimentos do secretario e do tllesoureiro da Universidade 

são excessivos: 12 :000$ por anno, e o ordenado em vez de se r como pa ra todos 

os demais funccionarios dous terços do v ncimento, é para el les de 9 :000$ ou 

t1·es quartos do vencimento total. 

De todo o projecto, a arte, porém, mais noci\·a, perigosa e desmoralizadora do 

ensino superior é a que crea os exames de estado para os não diplomados que 

pretenderem exercer no Brasil as p rofissões de medico, pllarmaceutlco, a dvogado 

ou engenheiro. aos quaes, approvados naquelles exames, a Universidade conferirá 

os títu los de H.cenciaclos em medicina, pharmacia, jur isprudencia ou engenhar ia. 

Com o natural pendor â. ben volencia que distingue o caracter brasileiro, para 

obtm• O titulo de 1icenciculo basta râ. apenas d ispor de cUnheiTO para pagar aS 

exhorbitantes taxas de 350~. 450 e 600~. fixadas pela tabella 11. 1 e de insis-
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tencia clesb1·iosa. para r epe tir o exam e ta ntas ve~es quan'tas sejam precisas a fim 

de a lcançar por a n t ig uidade u 111a approvação de favor. 
E co tno na opin ião do a utor ele projecto: "o en~in o super ior carece antes 

el e tudo de dinheiro para ~ i ver ", dessa renda illi c ita aufeTi rá certamente. a Uni

vers idade contr ibuição avultada para o seu patrimonio; mas lambem te rá e!la 

rner can ti lize.do o ensi no superior, transfor-mando-o então em com1n ercio tnonOIJO

Iizador de titulos e el e diplomas. 

Do exposto, é a Commissão de parecer que sobre o projecto para. a crcação 

da uma Univers idade n a c idade do R io J aneiro, o rga nizado Pe lo Sr. Dr. A. A. d e 

Azevedo Sodré, a Co ngregação da E scola Poly-techn ica se pronunc ie co mpl eta e 

formalm ente contrar ia á a dopção elo mesmo projecto. 

Rio de J aneiro, 23 de Março de 1903. - A Com m issão info rma nte: (Ass ign a -

dos) . Pc•1•lo eLe F1·ontin. - João FeH717Je. - E?tá conforme o orig· in a l : Som;c, 
Fe1Tei1·a, Secretario. 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

Directoria da F aculda de de D ire ito do Recife - 5 - Pernambuco, 11 de 
Abr il da 1903. 

Ex mo. Sr. M ini stro - Sa ti sfazendo ao que foi por V. Ex . dete rminado 

em offieio sob o n. 296, ele 26 ele Fevereiro do co rrente anno, tenho a honra de 

rem etter-l ha o pa r ecer sobre os projectos de Univer sielade, approvado pela Con
g t•egação des ta F aculdade, em sessão de 4 do co rrente. 

Saude e fra ternidad€. - Ao Exmo. Sr. D r. José Joaquim Seabra, muito 

dig no Ministro ela J ustiça e Negocios Inter iores. - O d irector, Joaqt•im Tavm·es 
ele 1Wello B an ·eto. 

Pcweoe1· eLa commiS'sc1o ele• Facnld.CHle ele Di.reito eLo Rec·ife sob,-e os 1n·ojectos cln 

cJ'ectção ele t' 11u' Univm·siela.cle no Rio de Janei1 ·o 

Apresentado á Congregação da Faculdade el e 

H.ecife, no dia 4 de Abril de 1903 , pe los Drs. Clovis 

Bevil aqua, relator, Constanc io Pontual, V irg-inio 

Marques, Adolpho Ci rne e Tito Rosas. 

Ko meados pr"ra emitti r parec:=r ace J~ca dos projectos de organização de um 
inst ituto un ivers itario na Cap ital da H.epublica, vimos trazer ao conhecimento 

ela illu slrada congregação da Faculdade ele D ireito do Recife o resultado do 

nosso 2x ame, dando assim cu mprimen to á tar!}fa qu€ nos fo i co mmettida . 

Não é o parecer que apr esentamos uma a na lyse circum stanciada dos i1:llu

didos Pt' oj ectos, nem :t exposição compl eta e detalhada do que pensamos em r E>-

fe t·encia a a ssumpto de tão a lto valor qual é o da organização do ens ino su
perio,·. 

Limitamo-nos a destacar idéas qu e nos parecera1n suscept iveis de critica, 

por in arla ptaveis, qu er ao nosso meio, quer aos f in s do ins tituto projectado. c 
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r.. consignar o noss.:> apÍ)lauso, quando o 11Iano, ao nosso vçr, se harn1onizou com 

o::; verdadeiros intere>sses da instrucç:ão especia ~ e technica, a cu j o desenvolvi 

mento deve o paiz consagrar os n1ais desvelados esfo1·ços. 

Dous são os projecto~ que nos foram apresentados. 

Para maior clareza de exposição, vamos apt~ecial-os em separado. 

Ar:.tes, pvréJn, de os enfrentarn1os, convén1 que algun1as palavra~ scj atn di

tas elll referencia ao 

VALOR SOCJAf, E SClEN'l'li'ICO DA UN!VEHSIDADE 

Rejubilaria, sem duvida, o nosso patriotismo se a et·eação de uma Univer

sidade vie.sse dar impulso ao desenvolvimento da i nstruc~ão superior no Brasil , 

o os õ.Jc·m intencionados esEor~os do Governo Federal, nesse sentido, têm para nó' _ 

um alc::tnce elevado, pela idêa que tra duzem de cl ar uma organização nova, mai:; 

eflicaz, mais completa, mais satisfactori a a ess2 ensino superior, que tantas re

forma~ já tem so Efrido ·s<lm vantagens apreciaveis. 

~ü.ts não son1os claqw=•lles que vêern na creação de un1a Universidade brasi

leit·a a cond ição necessaria para que a instrucção supe1·ior se exalce e brilhe em 
nosso )Jalz com o vig-or e a intensidade que r eclamam os nossos irnpul~os uc 
progri:!tiU'J e as nossas :.tmb!çües ele gloria. 

A :te~ão mais poderosa que a Universidade pócle exer cer sobr e a mocidade 

e, em g\.:.ral, sobre o 111 eio social, é a de dar a ínstrucção " publica. em seu mais 

elevado g-rão, a unidade rle que ella n ecessita é a ele manter uma l arga base 

sobre a qual se desenvolvam as especializações sem romper os laços de intercle

pendencia CJL<e ex istem entr e os diversos ramos elos con h ecim entos humanos qu o 

tCm por objecto a natureza, o homem e a sociedade. 

Mas, para a1cnnçarmos esse resultado. ele quantos mrcl os universitarios 

tcrianJOs necessidade'? 

D e quatro ou cinco, e concebidos de mo elo a crear em r elações eslre i tas en

tre ns diffHen tes Faculdades . 

l.lif fie uld acles de Lo<la a o1·dem embaraçariam a execução desse pl ano, nms, 

l:-C conseguissen1os vencei-as, teriarnos, em compensação, a ventura ele colh12r o 

melhor frtt,cto que póde p1·oduzir a organização universita ria. 

PI<OH~C'l'O AZh:VEOO SODRJ': 

O pensam ento capital deste projecLo é fazer uma adaptação, HO nosso meio, 

elo typc universitario allemão. a liás sern adaptar o seu a rranjo scientHi co c al

g-uma.s C as particularidades mais notaveis do seu n1ecanistno interno. 

A Universidad é, ao mesmo tempo, um est a bel ec imento publico. dirigido e 

li~cl'llizaclo pelo Estado. e uma livre corporação de cu1to1·es ela sciencia, gozando 

de Cf·rta autonomia administrativa e de completa indepenclencia scientifica {1), 

(L) Paulsen; "Die cloutschen Universitaten ", Berlim, 190~, pags. nz c ~fj. 
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ou, como diz o projeclo, é um instituto de ens ino "gozando el e personalidade ju

rídica e de autono mi a didactica, :=td tni nistrativa. e disciplinar, sob a v ig ilan

cia do Estado". 

Os professo r·es distribuem-se po r tres classes: os docentes !ines, os profes

sor·es extraorclinarios e os orclinarios. 

A nomeação elos professor·es c o seu accesso obedecem a um systema se

m elhante ao da A ll emanha. 

Emrim, as icléas capitaes ela org·anização ela Universidade foram, como con

fessa o Sr. Dr·. Azevedo Sorlré, hauridas na Allemanha. 

As universidades a llemãs têm uma tradição ~loriosa . 

Savigny achava que a sua patr ia se devia or·gulhar ele ter encontrado a fô r 

ma especia·l de suas universidades, fÓrma que permitte a todo talento a sua line 

expansão, .qu e garante aos estudantes a mais plena IHJerclade, e qu e fac ilita a 

assimilação de todo progresso scientifíco. 

O modelo não podia ser melhor, portanto. Mas não pô ele ser àcloptaclo em 

sua totalidade, e nao é licito esperar que o mecan ismo incompleto dê os mesmos 

r esu lt2.dos que o organismo integro. 

Algumas vezes, é certo, força era pôr de lacjo o modelo, como em relação 

ás Faculclades componentes ela Universida de. 

As Faculdades que constituen1 o corpo universitario allen1ão, segundo o 

typo clas ico, são: a de theologia, f1. de direito, a ele medicina e a de philoso

phia. 

EXclUicla a primeira que, entrf> nós . não teria razão ele ser, desde que a 

or;;anização do in sti tuto é acto de um Estado abso lu tamente neutr·al entre as 

religiões e essencialmente leigo, e desçle que as religiões, como objecto ele in

vestiga:;;ões sciPntiricas, constituem um ramo dos estu dos sociolon·icos, r estarian1 

as tres uI ti nuts . 

O projecto, porém, entend n de bom aviso transformar a Faculclacle ele Phi

losophia em Faculdade de Leltras, e achou materia para formar duas outras -

a el e Math ematicas com app licação á engenha ria, e a de Sciencias Physicas e 

Natura~s. 

Nada diret-nos dessa organização, que nos parece acce itavel por aprovL'il~i' 

eletnen tos que jft existen1. 

Ponden.tramo~ F.~6n1eníc CJ'le cnn1pre attender ao estudo das sciencias na.lu

racs c historica.:, as~in1 001110 da logica, da psychologia e ela plülosophia na l~a

cu lclaJP ele Lellras, pa ra que alia possa aspil·ar a desempenhar , entre nós, a inda 

que n1odestamente, 1nif.;são s€'n1elh ante á Clll e na Allen1anha fo i assignalacla ás 

Faculdades ele Philosoplti a, quer como institutos ele conservação e dif fusão do 

prog~esso scientifico crn sua Ceição puramente theorica, quer como escolas pr -

paraclor..1.s, tanto elos es tudantes ~1u e se destinam a outros cursos, quanto dos 

ca ncl idatos ao mag;isterio surJerior. ( 2) 

Tambem nos agrada o systema el e ele ição elo corpo docente ela U niversi 

(2.l :Paulsen, ob. cit., pags . 528 -540, 
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dade; p0r "cr ea r , com o diz o autor do ·proj eCto, nn1 estimulo per enne e uma emu

lação ~aluta •-. que con~orrerão, não só pa r a el evar o nivel da instru cçlo no nos,·o 

prores~o rndo, como ta101bfm pa r a fo m entar a insti tuição d e uma littcratura ~c i · 

~Jn li l'ic.J. brasileira·· . 

O candidato ao ~~ag· • ~ lerio co m eça como docente livre . Se r eve lar apti t.l"lo 

lntell ec tual ~ moral, ~ará p romovido a professor extraordinario, m cliant~ <:O!i · 

curso de trabr.lh os e I i lu los. 

I) ~ pt•o f essot· roxtraorãinario pa::-sa r CL. pe!o n1 8sn1o processo, a or dina!'lo. 

Embui'a ten ha a tting ido ao posto mais el evado de sua carrd r a , não c,·ss[\ 

par.;. o profesw r orclinnrlo a necess idade el e trabalhar e de c'stucla r , pt'is, · ao 

s~u lado, os chc6ntea Jin·es e os professores <.>xtraorclinarios m antêm cnrso . .;, t] c'r 

h ão de estar com o s~u em cons tante emu l aGiiO . 

N{LO somos adversos z.u concu r so, con1o te1n sido exc:culado ent1·e nf'-::;, m J:fi 

qu er nos parec·er qu e o systema proposto offerece ao can didato m ·~ i s Pllsuncll ar; 

pa r :1 qn e n'ianifc·s te f\S RUitS IHI.bil itações, e aos qu e têm de julgar base IIH II >' S':l 

g"IJra el e julgan"!cn to. 

Hesta sal>er , rncr ·:· lanlo, s~ poder emos pôl-o em pr a tica , da•h :1. lib iex.\ elo 

nosso amor ao estudo. 

O qu e: temos PN df< t odo excu sado, nes ta par te da r el'orma, 6 o r ej eita r em-se 

as des ignações t r aclieionaes d P. l entes substitutos e catlledralicos, sem du vi da 

alguma, m ais à<' accôrdo com as funcções declar a das nos es tatutos ela Univer

sida:l~ cl,_, que a5 de professor ordinario e professor ex lraordin a rio . 

E stes ligeiros corr.rnentarios feitos ás idéas do proj ec to até aJC!Ui consid e

rada~. apez"r de não estarE'm com el1as em perfeita consonancia, deixam per ce

bE'!' m a is as notP.s de accôrdo elo que os r ep ar os dubitat i vos. 

l'vl'uilos pontos h a, 11orém, que m a is abertamen t e nos afastam do proj ecto. 

A ssin1 é qv.e o art. 11°, * t u assig·nala co Jno funcção da Univm·siclad e ·'n1 i

ni!::;lrar a in strucção secundaria e superior por intenned io de suas 1~ aculdades. 

tendo em mira da r ao ensino un1 cun ho e-minentem en te p1·ati co e p J~ofissiona: , 

dr,:xan clo de la do, t anto q1~anto fõ,- )JOssivel , as preoccupações th eoricas e clou

~ ri narias. e esta orientação não nos parece a mais conven ien te ao I va nlarnenlo 

du nivel intE:: ll ec tua l do ensfno, netn t ão pouco a ma is propri a a desnnvolver a 

liltn at'wnt sci.eut.i/'icct ncwionctl.J a que allud e o pr oj ecto lo;;o em seguida ao 

p~ E.so t ranscripto. 

O abuso elas esp e-::ula<;ôes, o excesso el e illealismo e os desr eg r am!ntos ela 

m et aph ysica t rouxeram como reacção o desamor das th eor ias, o desprezo pel o 

d0ulrin'ITismo. 

H oj e, porérr, o equilíbrio m en ta l v a i t endendo a se r estabelec ' r nes tes do

minios, já se ter:. do ch egado á compr ehensão de qu e, ECn1 a lheo d a em Stl a fó J·

ma pura e eleYacla, o estudo perde muito d sua fl exibilidade e ex t ensão, pr~

.\, ra os profissionaes, os pratico~ , os qu e sabem lutar peJa vida, mas não s11scit:;. 

essa cl asse especial de homens que vivem ela sciencia e ]J.:u·a a f'c·encia. 0 d·~::::-;1"! 

l a.o~o resulta u1n movim ~n to n1ais moro so nn n1arçha asçenç.õona l ·::l;t scioncL:!
1 

r.,lfti•cl n ão o desvio c u I' r egr essq. 
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O ensino, e1n todos os seus grãos, deve con1binar em u.m feliz consorcio a 

thE'orin E' a pratica, a utilidade immediata da applicação e a vantagem mediata, 

porérr, de alcance mai~ alto, da investigação estimulada pelo puro amo•· da sciencia. 

Nem se diga que não tem valor a nossa observação, por se t1·atar de um 

sin 1pl es Yoto emittido pelo projecto em u m dos seus dispositivos. 

O rr.Je é certo ê que esse voto r~sume a orientação a CJUe deve obedecer a 

organização do ensino super:or SE'gtindo os moldes propostos, e este facto o col

loca mu i to em relevo entr~ os pensamentos d i recto •·es da reforma. 

Ni'lo podemos tambem acompanhar o projecto na parte em que declara que 

o~ titulo~ e diplom"s conferi elos pelos institutos estadoa·•s "só darão di r eito ao 

cxerciCio profis~>ional após a approv.:tcão em exame de estudo feito perante a 
Uni ver ióade". Não podemos acomp:tnhal-o pel a razão imperiosa, S·3 outr as n ão 

houve•·. de qur, o legis lador ordinario não pôde cercear direitos que a Constitui

ção Feder al outorgou aos Estados, <'Orno é o de crearem os seus estabelecimen

tos d .J &nsino superior, e a condição imposta pelo projecto acaiTeta como con 

geque• ela uma limitação aos direitos dos Estados. 

Diz a ConRtitu ição Feoeral, no seu a •·t. 35, que incu mbe ao Cong•·esso Fe

deral, 1n as nclo ?n~ivct. tiva?nente .... § 3° o·reftT inst'it'lt1ções rle ensi'HO SU.1Je·ri01' P 

sec1m<l<trio nos Estc<elos. 

Deste dispositivo se conclue que foi rese:·vada aos Estados a faculdade de 

org anizar o serviço da instrucção supe1·ior, cumulativamente com a União. 

b ge attendermos a que o art. 65 assegura aos Estados... * 2°, e1n ge1·a? 

lodo e qualquer 110cler e rlinJito que lhes não fõr negado por clausu l as expressas 

ou impl ici tamente contidos nas c lauRu las exp•·essas da Constituição, conv ncer · 

,-,os-hemos de que não h a outra intelligencia a clar ao ci tado p1·eceito constitu" 

cion:-tl. 

Não ha, cr!'mos nós, materia para duvida possivel ne te ponto, mas, como 

o apoio dns autoridades é semp1·e Yalioso. 1·ecordamos que o nosso modo de ver 

se acha cot-rohorado pelo que diz. c~tn seu R Oo'ln'Jnent-nrios, o i11ustre Dt·. 
J oãc Bar halho. ( 3) 

::lo os Estados podem fun dar estab l eci m en tos de ensino superior e dar - l heR 

a organização mais cons~ntanea com os seus l'ins, é forçoso l'econhecer que os 

titu lo "onlerido~ por esses estabelecimentos hão de ter valor e fficacia, pelo 

mei103, dentro rlos limites dos respectivos territorios . 

•J projecto, portanto, contraria a Constituição Federal, quando, sem faz c>r 

r·esaiva algun1a, suhmette a novo exame, perante a Universidade, os tituladoJ=; 

pel os institutos ele ensino supe1·ior que os Bstados crea1·em no exe1·cic io de di.,. 

reilo qae a Constituição lhes asse,''<u·a. 

A l nive1·sidade tem, pelo PJ'ojecto. um caracter de repartição fiscal, como. 

arrecadadora do i:-nposto de sello pago pelos funccionarios nomeados pelo r ei

tor e pelos direct~es de Faculdades, e como emissora de sellos adhesivos espe

ciaes pa1·a certidões e outr os docu m entaR d caracter un iversitario. 

(~) Pag, 35, ao a•·t. 34, n. 3. 
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Julgamos que essas attr ibuições não se harmonizam bem con1 os fins da. 

L'niversidade e que a act ividad e despendida em operaçõas dessa 01·dem prejudi

caJ•á as funl!ções proprias que o instituto é chamado a desempenhar, funcçõf's 

delicadas e especial íssimas, d'l.s quaes depende a formação ela mentalidade bra

sileiJ·a. 

Sahemos que esRe alargamento de competencia el a Univ rsidacle procede elo 

facto ele se qu~rer co,stituil-a estabelecimento economicamente autonomo, viven

do, desde que fôr possível, de eus proprio~ recursos. 

l\Ia::-! o no~so receio de que, entregue aos s us proprios recursos, venha a 
JJniv,,rs,dade a definhar, se não a desapparecer, longe de acceitar e sa justifica

tiva, n:ais nos !!.vigor a no sentimento de que o E taclo não pôde afastar de si a 

ohriga~ão de fornecer o ens ino em todos os seus grãos, quando o povo é fraco 

ou moroso em seu desenvolvimento intell ectua l e quando a popu lação é disse

m inada e pohre. 

Algumas vezes, o projecto a larga as attribuições da nh·ersidade a tal 

ponto que, ou ella não cumprirá os seus clevt>res, ou seryirâ de obstaculo ao livJ'P 

desenvolvimento do ensino. 

Cabe-lhe por exemplo (art. 4° ~ 13) verificar as habilitações dos a lumnos 

rtu estu darem humanidades no Districto F ederal e dos cA.ndiclatos a exames ele 

preparatOJ·ios em toda a RPpublica. Se entendermos esta attribu ição com a a m

plitude que resulta dos termos em que é expressa, diremos que é exorbitante e 

offens1va elos direitos dos Estados . 

Se, porém, se refere ella aos prepa•·atorios exigidos para a matricula nos 

cursos da Universidade, parece-me que empregou o projecto uma redacção me

nos clara neste passo, porque o que pôde razoavelmente J'azer a Universidad é 

o•·fJaniza•· a.o mesa.• emct1ninarl.o1·as ane d.evam .iu/ga,· as habi li.tcu;ões tlos aan

tli<lntos a ea·anJes eLe ]J?'e]JCI1'ato?·ios, como no!-o diz o art. 13, n. VIII. 

Outras vez~s. o projecto especializa em excesso as funcções da Universi

dade. Entre essas funcçüP.s se assignalam, por exemplo, as seguintes: promove•· 

fSludos cspecia~s sobre a flo•·a e a fauna brasileiras, promover e levar a effeito 

'" confecção de um corligo pharmaceutico (cod.em mecliaMnentct>·ins) ; ·tomar co

nhecimento dns formulas elas especialidades pharmaceuticas e conceder áql!f:>llas 

que n.erecerem sua approvação a compet nte licença para a venda em todo o 

Brnsil (art. 4° H 15, J 6 e 17). As duas primeiras attribuições, por sua espe

cializaçiio, entr am mais naturalmente na esphera da competencia das Faculda

iles de Sciencias Physicas e !'<aturaes e de Medicina elo que no ci•·culo das fun

CGões ~eraes d'1 Unh·ersiclnde . 

A toltima importa E'm transformar a Universidade em r partição de hyg!Pnr 

publica, o que nos parece desvantajoso para e lia, como corporação essencia l

ment• scientifiCa, que está em seu papel emittindo pa1·ece•·es, :mas que elelle se 

afasta quando exerce autoridade extra11h a á funcção didaclica que lhe é pe

culiaJ· . )lão 1wetendemos ser minuciosos em nossos reparos. Deixamos por isso 

d considerar outros oontos em que as ldéas do projecto nos parecem tJscept J

vels de critica. 
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Do que Vt dissemos r esult>t, bem accentu>tdo, o nosso modo de ver•. 

I -Ia tarnbem c~rta.s parti.cula-r:idacl es, como a dos honorarios, a da inferi'J~ 

richd~ em que se. p r etende colloc>tr as Facu ldades de Direito e R pref·}renci;, 

cc·nc<>dida a Faculdades Livres de Direito sobre as offici aes, que intencional

mente n :•s ahstemos ele discutir, para qu e não nos acoimem el e suspeitos. 

Ha finalmente pontos que s6mente valeria a pena examinar por OC(!:J.siiio 

ele ser elaborado o projecto defin itivo da organização da Universidade. 

J~ntra nesse nun1.1?ro a divisão do anno l .ac tivo em dous se1nestrPs, sern que, 

aliás, :ned~ ie entre ambos um perioclo de férias, divisão cujas van tagens nfio 

perceben1or.:. 

PnOJECTO LEONCI.O DF. CARVAl~RO 

Mais p r·uclente ,-eforma clor· elo que o Autor do projecto qu e acabamos ele .'lpre

ciar. o Sr·. ]):·. L eo nc io el e Carvalho Err·g u e a construcção ela futur·a Univer~i<la-. 

ele sol.Jre os so liclos J'unclamento.s da tracl i ~ão nacional, conso lidando as clisposi

çõe!=, viger.tes, tnodificando-as e an1pliando-as de n1odo a se a_daptareJn ~ noY::t 

ordent rle co u sas. Além disso, o Sr. Dr. L eoncio de Carvalho não se limita a 

dar os Hneam E'ntos g·er aes da Universidade. Expõe en1 traços mais seguros a 

orgr.nização .geral e apre5enta as disposições especiaes refer·entes ás Faculda

des elo~ Direito. de L ettras e Diplomacia e ele Commercio, deixando apenas '' 

C'>lrlPdencia <le especia li stas o prepar·o dos estatutos das Faculdades de M edi 

cina e Engenharia. 

O primeiro r eparo que nos occorre fazer· ao plano elo illustrado l ente ela 

Paculclade ele Dir·eilo ele S. PP.ulo é CIJI relação á Fa:culdade de Commercio. 

O commercio é proCissão nimiamente pratica. Deve ter por base intelle

ctua l, aléna rto preparn geral forn ecido pela instrucção secundaria coJnn1u1n, o ti

r·ocinio f eito em escolas especiae. onde se ministrem os conhecimentos essenc iaes 

{! Yid·t c:-ommercial de um modo m ais pratico do que theorico, onde. em uma 

palavra, sE: formem o~ directores de estabelecimentos m er cantis e os auxilia

res do commerpio. 

A taes escol as não cabe, de modo algum, o titulo de Faculdades, n em se 

Rs col locar·á ben1 em un1 curso univer·sitario. 
1ào i gnora mos qu e, na Allemanha, o ensino comn1ercial tern se transforlna

do consideravelmente, ao influxo ela sciencia e de uma compreh ensão mais exa

r.ta do commercio eomo funcção vital ela sociedade, e que essa transformação, 

que 'Jtrlros paizt-s procuram assimi lar·, t em ido até o ponto qu e o projecto a m

b õ.:iona para o Brasil. 

Mas esse exemplo não cl estr6e as nossas convicções, porque p ensamos riu e 

a reaccão em favor ela melhoria da educação do commerciante vai se desvian

do clG ~eu natural objectivo. 

A organ izA ção ela Faculda de de Lett 1·as não seguia, a nosso ver, a melhor 

orientação. 

Curso de orclem ~uperior, deve presuppõr o conh ecim_llnto das línguas que 
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actuahnente se ensina m con1o prepara torios ou, pelo tnenos, da pq,rlugueza, da 

franc&za e da in:,;leza e, :1ssim, o tempo despendido com o estudo dessas m a

teJ·ias, segundo propi'e o p1 ojecto, será m ais vantajosa m ente empregado, pelisa

rnos n6s, com :1 accgli Bi<;ão de outros conhecin1 en to s incl iRpensaveis a quem se 

exorna com a laurea de bacharel ou dou to r em lettr as e diplomacia. 

1;;ntre e~ses conheci nlentos releva notar o das noções geraes do diJ·ç ito, para 

qw, o estudo do direito f'O!lstitu c ional e do administrativo t ·3n ha um ponto de 

a}•oio na scienci a m ais oernl de que essas discipJin::ts sã_o si n1ples ramo s e ela 
qual devem 1·eceber a vida e a direcção. 

Um& cadeira de encyclopcdia ju1·idica ou de introducção á sciencia do di

reito se nos .ctfigur a. por Isso, imprescindível no te1·ceiro a nno da Faculdade de 

Le.ttras c Diplomacia. 

:u an têm o projecto R or ganização actual da Facu ldade de D;r eito . 

Seria, entretanto, de bom aviso aproveit~ r o momento em que se r emodela 

todo o ensi no SL1Perio•· do paiz par a retocar, pelo m enos, a distribuição das ca

deiras de cu 1·so juJ'iclico, cu j os senões a pratica tem revelado, como. ainda não 

f;:z t:m· mez, nol -o indicava o Dr . Laurindo Leão, en1 s ua il!ento1·i(l, J-Iis!o1·icct. 

O f'Studo do direito romano no primei ro anno do cu rso é impropri o pa1·a 

p1·encler a attenção elo a.lu m no e pa1·a su scitar-lhe amor pela scienc ia em qu e 

se: inicia. 

Repr esentando uma civilização exlincta e a base do direito civil dos po \'OS 

c:-ccidentaes. em Bua maioria, o estudo do direito romano tem um caracter histo

rico e illu trn.ti vo q uc melhor se desta<eal·ii. se fôr feito em co mbinação com o 

estud e· élo d ireito privado na'Cional. 

Os phenomnnos d - ordem economica, sen do os mais simples e os m a is ge . 

· :·aps da vida social, deviam estar co llocaclos no limiar do cu r o, t anto m a is 

qull.nto c con h ecime:1to de!les é base neces. aria para o direito commerCJal, que 

r .>j ' · nãc se estuda senão á luz da economia polltica. 

O :lireito internacion,l.l privado, que jog:.~ ~om o dit·eito civil, o comm l'Ci:11 c 

o processual, não pôde ser assimi lado pelo eshtdan t e que ainda igt~o:·a essas m a

tfJ ia<' por completo , t en do apenas penetrado no campo introcluç tor lo cto liJ·eito 

c i v i :. ·O luga1· proprio dessa disciplina, que por seu extraor dinario desenvolvi

mento merece ser post& m::tis em rel evo no curso j u1·idico, é ao lado da l egisl a 

ç:ão comparada sobr e o direito privado, da qual ê uma elas mais inte1·essantcs 

applicações, e em seguida ao direi to civ il e commer cia l , cujo funccionamento 

mof.ifica e completa. 

A philosophia de direito m elhor ficari a como cor oam ento el o cur o jurídico, 

cujos rPSUitados d ve synthe~ i zar, do que no primeiro a nno. onde m ai's prov(' iloRo 

~eria U I~ ol ha1· de conjuncto sobr e a sciencia jurídica, tal com o o pôde fo t·ne

cer umu introducção ao estudo do direito. 

A historia do ilireito, por intermedio da qual a juri sprudencia se constitue 

u m de>s m a is val ioso. r pos itol'ios ele docu m ento. soc iolog-i cos, é indispensavel 

pa r a qne Re forneça ao · estuda n te um'a educação jurí d ica integr a l. 

Estr.s observações nos I \·ari am a propõr uma· ,·eor ganlzação do cu r so ju-
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rid ico offidal, reforma ':!Ue nos par ece mais urgente, mals valiosa mesmo do 

que a creação de uma U niversidade, se não suppuzessemos que, .assim proce

dend\), exorbitar íamos da m issão que nos foi confiada. 

Em todo caso deixamos dito o sufficiente para se conhecer como reorgani

zaríamos a. seriação das disciplinas estudadas nas Faculdades de Di r eito, se ti 

vessemos de apresentar, nesta parte, um substitu tivo ao projecto. 

São estas as reflexões que nos occorreram, ao lermos os traba lhos acerca 

dos quaes Unhamos de emittir ju izo. 

Des!.es parcos elementos, a congregação da Faculdade de D irei to do Re

cife sabt:rá extr a.hir o que fôr digno de apreço, accrescentando o !JUe a sua ex

periencia dictar para bem esclarecer o assumpto, correspondendo assim ao ap

pe Jl o do Governo, empenhado em realizar uma reforma que interessa m uito de 

perto ao futuro intellectual do Brasil . 

Recife, 4 de Abril de 1903. - "Estava assignadd pelos doutores Clovis Be

vfi!l!C(ua, Constancio Pontual, Adolpho Cirne, Virginio Mat'ques e Tito Rosas". O 

amanuense inter ino, Lctfayette 'l.'(JII)m·es de G . Bao"l·eto. 

Conferi. - Secretaria da Faculdade de Direito do Recife, em 11 de Abril 

de 1903. - O secretario, Hem·iq?<e Mm·tins. 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Facu ldade de :Medicina da Bahia - N. 141, em 3 de Abr il de 1903. 

Exm. Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores - Em cumprimento 

ao aviso de 26 de Fevereiro do corr ente anno, tenh o a honra de envia r -vos o 

parecer da Congr egação desta Facul dade sobre os projectos de creação de uma 

Universidade na cidade do R io de Janeiro. Sómen te hoje tendo sido votado em 

u l tim~. redacção o refer ido parecer e estando já excedido o prazo marcado por 

esse li'Ii!lister io, o qua.J findou em 30 de Março proximo passado, não me é pos

sível, por esse motivo, subrnetter-vos, com o d ito parecer, as informações pelo 

assurnpto suggeri das a esta director ia, como determina a ultima parte do ci 

tado aviso; agu>'l.rdando para esse fi m ulterior determ inação vossa, caso, em 

vosso t:rola r ecido criterio, assim julgueis convenien te . 

Sauàe e fratern idade. - O director, Dr . A!f ?·edo B1·itto. 

Pm·eom· da Co11g1·egação da Faou!dac!e de Mec!ioina da Beth-ia sob1·e os 7Wojeotos 

de m·eação ele ttnta Universidade no Rio ele J ane·iro, ap7J?'Ovac!o Ç?n sessão 

de 3 c!e A b?'i! c!e 1903 

Em cumprimento ao disposto no aviso de 2~ do passado vem a Congr egação 

da FaculdadE: de Medicina da Bahia emittir o seu parecer sobre os projectos que 

par a cr~:ação de uma Univers idade na cida de do Rio de J anei ro fo ra m apr e

sentados pelo lente da F aculda de de Medicina da li!, Dr. A. A. de Azevedo So

drê, e pelo Conselheir o L eoncio de Carvalho. 
Li:;a ndÓ a attenção que m erece questão t ranscenden te como a que se agita 

ag-ora, tetp. a Congr egação a ba ixo ass!gnada o pezar de não. poder acqul!"scer 
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êO pensamento dfl cr eação alludida e principalmente o de levanta r-se, pelo dev r 

que. Jile compNe, como parte importa nte na direcção qa instrucção nacional, 

contra o modo pelo qual :;>retende o projeclo alizar a mencion ada creação. 

CA r~ce ue facto ser seriamente reflectida a questão preliminar da funda

ção univer sita ria em si n1 esrna . 

Será ella o que de m a is acerta do e util convirá fazer actualmcnle em beneficio 

ela intellectual idadc brasileira? 
As univers idades da Europa são ins tituições qua si todas antigas, na scidas 

de m ios, necess ida des e circumstancias muito differentes das que existem hoj ' 

em nosso paiz. 

Só pelo facto de possuirmos outras instituições deste genero, não devemos 

pretender crear uma privilegiada, salvo si fôr provado que não prejudica ás 

Faculdades já existentes e fi car reconhecida a sua utiUdade sob o ponto de vista 

do pi'Oveilo que virão a tirar dahi todos os brasil eiros. No prazo limitado e inuito 

curto que foi concedido a esta Congregação para dar o seu parecer, se ria aven

turar o fazer propriamente emendas ao projecto, notan do as falhas o u senões 

de que elle se r esente. 
O projec to da CJ'eação da Un iversidade el e Londres esteve em e labora ção dez 

annos. Tendo s ido a presentado em 1888 o primeiro rel a taria, foi em 1892 nomeada 

para dar parecer a roya l commission, composta de scientistas e minentes e profes

sores das Univers ida des de Cambridge, Oxford, Victoria University, como Lord 

Reay, Playf>tir, Humprey, Renclall, Palmer e outros. 

Em 68 sessões, ouvindo 150 summidades e os r epresentan tes de 43 institui

ções docentes, inquirindo a todos em 35.594 perguntas, que occupam com ns 

respectivas respostas um grosso volume in-4• ele 1.227 paginas, apresentou a 

commissão o seu relataria que, en tre muitas disposições impo1·tantes, conclue 

pela ad missão na Universidade, como esco las univers ita ria s, de 25 instituições 

docente~ de Londres, entre as quaes o nive r si ty College, o King 's Collpge, 

Medicai Scl:ool of Char ing Cross Hospital, of Guy's Hospital, etc. 

· A commissão en tendeu que estas instituições dev inm ser a dmittidas na .Un i

versidade com a co ntinuação necessaria ela s ua existencia individual, repelliu a 

idéa de absorpção imT]'lediata ou ulterior e opinou que ellas fossem acceitas como 

escolas da Universidade , m a s em que se seguissem os mesmos cu rsos de estudas 

da UniYe~sldade. Os professo res teriam as mesmas regalias dos professores da 

Universi~ad e, e os estudantes seguimm o cu>TimLh!?n de es tudos, el e accôrdo 

co~ os\·egulamento~ da Un iver sidade e, sob estas condições dos mesmos estudos 
e exames, t<; riam clõreito a ser graduados como os desta. 

•De accôrdo com estas idéas, constituiu-se a Universidade de Londres pelo 
etct do ·1898. 

U ma Un ive rsidade presuppõe para alguns sempre uma certa concentração 

de estudos e ensino e da opinião que uma instituição deste genero deve ser 

cenlralizado,-a e a-bsorvente é o autor do projecto, que do principio ao fim traduz 
o mesmo pensamento. 
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Entretanto, attendendo paTa a configuração geographica do nrasil, acôde 

á reflexão o seguinte : 
Paiz mais longo do que largo, com população ainda muito rarefeit,.., apenas 

um pouco mais ou melhor semeada em um i.mmenso littoral de 1. 2PO leg'4aS, 

tem actu.alm nte cinco institutos que servem ainda mal a toda a gente rlesta 

enorme região, pois o candidato aos estudos medicos, por exemplo, res l<1ente 

em Manáos ou Belém, tem de viajar 10 a 15 dias antes de chegar á Bahia, onde 

terá de fazer o seu curso. Não é, pois, uma concentração de estudos o que 

mais aproveitará a este paiz. 
Não diz pos itivamente o projccto que as Faculdades existentes serão sup-

pressas. 
Mas ha cousas que não se precisa dizer e que é mesmo de bõa Pl[udencia 

não declarar logo. Como, porém, não as deixam como estão e como ficw·ão sub-, 

O?'cUnaclas cto no~•o institttto ckt Gct7Jital, não é difficil perceber a sorte que lhes 

está destinada. 
Coberente comsigo mesma, com a sua propria existencia e com os seus 

collegas que já se externaram sobre este importante assurnpto em 1871 e 1882, 

a Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia não pôde deixar de consi-

derar como attentatorio aos seus d ir itos 

tido no art. 15 § 16 do projecto. 

regalias, garantidos por leis, o con~ 

Não lhe modificou a Constituição Federal a c~alidade de instituto superior 

de ensino autonomo e independente, igual ao congenere da Capital, e não pôde, 

portanto, sem grave injustiça e severa lesão de seus direitos ser apeada esta 

Faculdade do alto posto em qu se tem mantido, tanto mais que nada justificaria 

tal facto. 

::-;ão ~c com:JJ'ehendc a igt:ald:tde com a subordinação, principalmente si 

attendermos ao r esto do projecto, que revela melhor o pensamento que dlctou 

a evasiva antagonica dos termos do art. 4° § 11. 

E', porém, logica a centralização em todos os tempos e em todos os Jogares. 

Unir sempre, tornar sujeitos, fazer dependentes da Capital, subordinar emfim, 

tal foi semp 1·e o objectivo dos velhos ccntralizadores romanos, como foi objectivo 

de Napoleão, cujo systema passou de outros ramos da adm in istração publica 

para o ensino pelo c1ecreto de 1808, o qual creou o privilegio universitario como 

instrumento d poder. E, como o projecto delineia a Universidade do Rio de 

J'aneiro, não vae grande differença para o que se fez em França ha C(;lrca ·de 

cem annos. 

J'á sobre a perniciosa tendenda que verbera boje,' dizia em 1882 êsta Faaul

dade, t 1·anscrevendo o que ficara exarado na acta da sua memoravel sessão de 

12 de Maio de 1871: 

"A centralização da instrucção, muito mais perigosa para o Estado do que 

a centralização administrativa em geral, fôra em nossas condições sociaes e 

politicás um attentado de funestíssimas consequenaias. 

Esta Faculdade, pois, conscia de qué seus direitos e os de· suas irmãs "das 

províncias serão cotn ó mais severo escrupulb r espeitados p!!ló ·goverrlo' · ~ml>et'ià:l; 
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passa a tratar de >o~uas mais urgentes e vitaes necessidades, aproveitando a 

occasião pa ra, uma vez a inda, pedir ao Governo o que por muitas o tem feitõ . 
11 

E determinava : "Os .graduados da Universiaade que se intenta fundar não 

deverão por fórma al guma ter preroga tivas e r egalias superiores aos g raduados 

desta F acu lda de e das demais do Imperio; fôra matar o en sirlo universitarlo pro

v i ncial centrali~al-o de um modo indirecto, m as porventura o m a is seguro e 

f a ta l. " 
o que seri a hoje par a desejar não é o crue est á no pr oj ecto, mas o contrario 

daquillo. 
o ideal não é haver no B r asil uma Capital intellectu al, porém muitas. onde 

os moços encontrem os r ecursos de qu e car ecem os seus espiri tos. 

E isto é o que es t:á de accô,·do com o espi rito da Constitu ição da R epublica 

no seu art 35 § 2~ 

Conceitos iguaes a este emittia ha pouco o eminente professor itti, da 

Universidade de Napoles, em uma obra de valor sobre a instrucção pu•blica no seu 

paiz, dizendo entre outras cousas : A instrucção l argam ente dislribuida dá Jogar 

!l uma vida m ais acti va e desperta novas en er g ias, assim como o movimento de 

estudos produzido por c1uas ou tres f aculdades pequenas é maior do que o pro

duzido por um só instituto, embora grande, com população escolar duas ou tres 

v ezes m a ior. Por outro lado, agora m esmo nos memoraveis dobates ~gitados P.as 

Camaras francczas, sobre a lei d a liber dade do ensino, tanto o r el atorio do 

Sr. Ayrard, como o do Sr. Poinca_ré, obedecem todos ao m esmo pensamento de 

combater por todos os modos tudo o que tender directa ou lndirect a m ento á 

instituição imperi& I de um monopolio unlver sitar io. 

Não póde es ta Cc.ngregação passa r -e m silencio o que se refere no projecto a 

exames parcel l ados de preparatorios. A rt 27 e par agTaphos. 

Pois si um dos f !agellos da instrucção naciona l é a permanencia, por proro

gações indevidas, deste detestav el e condemnado systema de preparações de em

preitada, sem a concatenação logica e o desenvolv imento gradual do corpo e do 

espil'ito, opposto á pedagogia, á physio!ogia e á razão, póde-se admittir que v á 

a lg uem capitular perante os inter esses dos prepa r ados ex ab?'1,7Jto, acceitando 

a lumnos v indos de um tal viveiro, sen1 o necessario exame de madureza e o curso 

gymnasia l? 

E~ importa,te a inda notar que em um paiz sem m eios de communicação f aceis 

e ba r attJs, como os do velho m undo, é demasiado o que pelo a rt. 70 terá que des

pender o C!lndidato a qualquer modesto titulo de bacharel em lettras. o q ua l aliãs 

PI'omette ainda tão PO'UCO quanto á obtenção dos meios para viver, de modo qu e 

sem pessimismo se póde per ceber que o proj ecto . pret endendo alcançar viabi 

lidade. sop o po!' to de vista economico, não t r epidou tornar quasi prohibitiva .a 
enve1·edação por uma carreira scientifica ou litteraria neste pa iz. 

Entreta nto, as m a is altas personalldades da politica e da administração da 

Fra nça p_rocuram os m eios mais efficazes para dar um bom ensino secundaria 

gratuito e chamam . a isto concepção superior da U niver l!idaqe •·republica na, assirp 

como tentam desenvolver, dar a maior vida e acção A,s pequenas universidades 
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e faculda des das províncias (Léon Bourgeois, Rev10e ]JOli tique et 1JO!·Lamentcti•·e, 

10 •de Janei ro de 1902; l\1aur ice Faure, Ra111Jort 1n·esenVi ü l c• Chmnb•·e ctes 

Deputés s1w l'ins tn.ction pt•blique ). 

A acceitar as consequencias log icas do projecto, raro será encontrar no ·Brasil 

dentro em 20 annos quem tenha uma certa cultura, a não se r na séde da Univer

sidade, porque só aos r icos se tornará possivel aprender e, para muitíssimas famí 

lias, a adopção do systema centralizador importará não poderem instruir os seus 

filhos, pelas difficulclades elas viagens, despezas clellas r esulta ntes e outra s conse

quenci as do plano. Não é, porém, Isso o que· se encontra entre os povos cultos. 

Na tão c ita da Allemanha, em vez de concentração, ha grande expa nsão de estudos; 

e, para se vêr bem como são e lles excellentes, vae se apr!lcia r a s ua execução nos 

Jogares onde a accumulação dos estudantes é m enor, nas pequenas cidades de 

m enos de 50 . 000 hab itan tes, como H eidelbe rg, Rostock, Goettingen, Bern, I ena, 

Marburgo, onde n enhuma preoccupação extranba á actividade scientifica vae 

perturbar a calma dos trabalhos de m estres e d iscípulos. 

a Ita li a central tão pequenas são as distancias entre algumas cidades uni

versitarias que facilmente se vae a pé ele algumas dellas para outras. A Ingla

te rra tem 35 escolas de medicina e os Estados Unidos 156. 

A Suissa tem sete un iv ersid ades e a Allemanha 20. A França possue sete 

universidades e 20 esco las de medicina. 

Julga a Congregação de seu dever salientar qu e ca rece de . jus tifica tiva o 

que d ispõe o a rt. 12 sobre o criterio das habilitações para os cargos do magis

terio. Tem esta Congregação a consc iencia de não haver faltado ainda ao escru

pulo qu e lhe é prescripto, não só pela lei, como pela decencia, para acceitar que 

se a liene de sua competencia uma das p t·erogativas mais caras ao nome ~ á 

honra da F aculdade : a de escolher os seus pares. Art. 15 § 5°. 

Apurar a idon eida de para as sciencias 1nedicas, mais ainda, para o nlagis

ter io das sciencias medicas um conselho do qual só fa zem parte dous profiss io

naes de m edicina , podendo ter nove votos contra, é tão pouco judicioso como 

escolherem professores para os estudos polytechnlcos, onze pessoas das quaes no ve 

não entendem de engenharia. O m esmo se poderá dizer e m relação ã jurispr?

dencia , ãs matbematicas ou ás diversas m a terias de que se comporá a F a culda de 

de L ettras. 

!Bastas razões leve o autor do projecto pat·a cap itula r de um ta nto unginal 

o seu trabalho, porqu e, além das já apontadas, cousas outras encerra a organi

zação deste poderoso conselho univet·sitario. ta mbem muito dignas de inter sse 

e a ttenção. Delle, s i bem que como m embros honorarios, mas co•n direito ás 

di scussões, farão parte um delegado e o provedor da Santa Casa da lVIiseri 

corclia, o director da E s tra da de Ferro Central, et c. Trata ndo-se, verbi-g ratia, 

de providencias sobre as necessidades do ensino pratico do Gabinete de B acte

riologia ou de Anatomia Pa tholog ica de qua lqu er el as Faculda des, não conseguiu 

esta Congregação pe rcelber em que possam influir a competencia e a s luzes do 

Director da Estntda de F e rro Central, do irmão da Santa Casa da Misericordia 

ou do del egado do Prefeito do Districto Federal. Art. 12 § 4o. 
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Era mais liberal 0 projecto de 1882, pois estatuia que no Conselho Univer

sitario tomariam parte, em vez destes senhores tão pouco competentes e pouco 

inte ressados nas delicadas questões do ensino, dous professores de cada Faculdade, 

escolhidos por eleição, assim como dava mais prerogativas ás congregações, t1as 

quaes sahiam, por eleição ainda, dous conselhos, um pedagogico e outro eco

h'orriico . No actual projecto nad~ disto se vê. 
· O regulamento italiano, ele 13 de Abril de 1902, proposto pelo Ministro Nasi 

e que r ege os estabelecimentos moldados pelo typo allemão naquella penínsu la, 

rtão só abriu aos professor~s .dos institutos universitarios as portas da Univer

sidade, permittindo as suas transferencias para as cadeiras affins, como garan

tiu os seus direntos nas disposições transitarias e disposições geraes, todas judi

ciosas, e, o que é para nós mais importante, á semelhança do que se de u na 

Universidade de Londres, jâ citada, equiparou em grão igual para todos os 

effeitos diversas instituições de ensino que ficaram sendo institutos universi 

tarios. Ha equiparação e não subordinação alli. 
Não póde tambem passar sem reparo que o projecto tivesse instituído em 

Cavor de alguns professores do Rio de Janeiro o priv ilegio dos grandes orde

nados, de vinte contos de rêis e mais, ao passo que os das Faculdades que pre

tende subor-d inar ficarão os mcsrr.os, ou me nores a inda, em proporç3.o que l'irá 

a ser para os extraordinr.rios de un1 quarto ou n1enos. 

E tudo isso sem se attender ao criterio dos meritos, mas por simples no-

meação. 
Com a sobranceria e escrupulo que a t em levado a abster-se de fallar em 

seus honora rios em todos os períodos, mesmo quando elles são aos olhos de 

todos insufficientes e comparaveis aos dos ofifciaes de infantaria de patente 

inferior e média, esta Congregação reclama hoje com energia contra esta diffe

rença que o projecto estabelece, (tabella n. 2), por considerar offens!va â ~ua 

dígn idade pela humilhação que importa, que não se baseia em uma justificativa, 

que não podia ser e não foi formulada na lingua nacional. 

Serão pelo projecto profes~ores univcrsitarios os da. Capital, donde se depre

hende que em vantagem delles se fez esta parte do trrubalho presente e não afim 

de melhorar a sorte do professorado, nem para que deixem esses Jogares de con

stituir apenas os achegos a que se refere o autor do projecto. 

Ora, corno os membros do magi terio das Faculdades officiaes existentes 

nos Estados obtiveram os seus cargos por processos de concurso em tudo iguaes 

aos feitos pelos seus collegas da Capital, é manifesto que se pretende sorratei

ramente deslocar a questão do merecimento oriundo das provas pa.ra apoiai-a 

no acaso do Jogar, o que não é justo, nem é siquer um critcrio, porque' a isto 

não preside o s~nso jurídico ou moral, sem o qual assumptos desta ordem não 

podem ser tratados. 

Vae muito longe o projecto executando restricçõcs, que .forçoso é capitular 

de odiosas, por carecerem de fundamento, quando pretende que o Governo n ão 

mantenha aos professores cathedraticos e aos substitutos o que lhes promettem 

e lhes gara ntem · as leis em. vigor clara. e term inantemente, depondo-os da cato-
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go1·ia e pos1çoes que conquistaram, degradando os primeiros a servjr como l!Xtra

ordinarios (arts. 38 e -12), causando-lhes a perda de não serem aprovejtados 

para todos os eÚeitos Iegaes os seus serviços geracs. 

Não póde a admini ·tração sup r ior do paiz despojar os membros do magis

terio, vitalícios desde a investidura, sem processo; en tretanto, o projecto pre

tende desclassificai-os, deslocar os qu e j á estão na posse de ca 1·gos que obtivet·am 

com o seu labor e estudos, cerceando- lhes a hierarchia, amesquinhando-lhes a 

existencia, desprestigiando esta classe do magisterio que todos desejariam ver 

alta e honrada, repositor io da intelligencia e das luzes do povo brasileiro. 

Xão se encontra culpa para tão grande pen~! Não é justo que· r ecaia sobre 

innocentes este castigo, nem é equitativo que consinta nisto o Governo, !anto 

mais quanto as partes hão de r eclamar e não poderão, se mgrave offensa da 

justiça, deixar de ser attendidas pelos tribunaes do paiz (art. 74, Const. F ed. >: 
Coherente com estes princípios, pronuncia-se a Congregação contra a m aterl a 

do art. 41, porque a investidura no cargo de professor importa em uma especle 

de contrato bilateral, em que este e o Governo se obrigam a certas e determi

nadas clausulas, baseadas em leis que as autorizaram, emanadas do poder declac 

rado competente pela Constituição; e tanto foi sempre assim entendido que, 

extingu i ndo-se a cl asse dos substitutos em 1882, manteve o Gover no os occupan

tes desses cargos m todas as regalias de que go::avam; o mesmo aconteceu 

com os adjuntos que permaneceram em 1891, e ain~a agora, após a promulgação 

do odigo do Ensino, conservou os lentes em disponibilidade na posse das suas 

vantagens ordinarias. 

Será, portanto, prejudicar o direito a dquirido de terceiros, esbt!l'har os que 

ficarem sem cadeira, e não serão poucos, reduzidos até 2\3 de seus honorarios 

os que tiver em menos de 20 annos de serviço, apezar de ser contrario a todos 

os princípios de equidade que os façam r esponsaveis pelo facto de não funecio

narem, uma vez que não seria por culpa sua, nem sequer por incapacidade phy

sica que deixariam de leccionar. 

Além de que esta parte do projecto é contraria á lettra expressa da Consti

tuição da Republica (art. 74). 

T a mbem divorciado do espírito do nosso pacto fundamental, no seu art. 35 

n. 3, anda o projecto querendo r estringir aos Estados .da União o di11eito de 

legislar sobre o ensino e ministJ·al-o, pois ninguem duvidará que é uma r estricção 

ao l ivre gozo deste direito ~nutilizar os diplomas concedidos pelos institutos 

estaduaes, muitos dos quaes desappareceriam de certo si sómente lhe fossem 

f acultados os exames de promoção. 

E Pód alguem, seja uma personalidade jurídica, tal como a Universidade, 

limitar attribuiGões que a Constituição não limita e das quaes têm nsado os 

E tndos, qu e, confiados na lei basica elo paiz, constituíram as suas r.scolas e 
gymnasios? 

As uruversidades de typo allemão ex igem o exame de estado para os alu

mnos, ao pasw que o projecto crêa sómente para os das escolas não univers.i

tarias, o que con$titue uma especie de monopolio e desvirtua o systema, porque 
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esta prova vem a ser um exame de verificação de titulos, donde parece tev 

havido confusão no espirito do autor ou ser isso urna das modificações orginacs 

a que se refere na exposição. Agora mesmo o estatuto organico que rege os 

es tudos medicos no Imperio a llcmão desde 28 de Março de 19 01 ex ige, além 

dos dez semestres d·e frequ encia a que é obrigado o estu dante, e em que se 

·dividem os dous grãos dlficeis do curso, estadio m ediao preliminar e cyclo m edico 

propriamente dito, mais um a nno só para a pratica., das clinicas, e a inda mais 

a a)J)Wovação ,mecLica, que pód e conceder ou r ecusa r , o que depende de uma 

pesquiza ,feita pelo Governo sobre o modo pelo qual o candidato fez o seu es tadio 

e sem a qual elle não póde exercer a profissão. 

Fóra a these para obter o grão de doutor. 
Não cabe nos delineamentos e no planq de um parecer como este um estudo 

comparativo do pr~jecto com as universidades ele typo allemão1 por entender esta 

corporação que não se trata de uma d iscussão erudita sobre o que outras pos

suem, mas sobre o que mais applicavel nos seja, e o que no presente trabalho 

nos pócle ·ou não aproveitar, as modificações fe itas , porém, áquelle typo, que 

oxalá. tivesse sido seguido, alteraram -lhe a essencia, privando-o de excellentes 

dispos ições, que não foram substituidas por outras mais a dequa das ao nosso 

m eio. 

Para todos é manifesta a vantagem da economia, mas n as cousas do ens ino, 

quando não se avança com prudencia ne..ste caminho, commettem-se erros ás 

vezes peio·res do que o proprio desperdicio. A prcoccupação ele obte r acquies

cencias pela margem do menor dispendio não el eve chegar ao ponto de prejudicar 

p~lo menos o que já se conseguiu com muito trnbalho e não pequenos gastos. 

E', por exemplo, annuncia.da a suppressão de muitas cadeiras, quasi a metade 

ê de prever que desappnreça, · por serem só 15 as ele Berlim, que aliás têm a inda 

31 professores extraordinarios c 67 1J?'ivat-cloce?ftes. Entretanto, o actual r egula

mento julgou já com muita razão que era necessario dividir em dous o curso 

de a natomia; o a nno passado, deante de uma frequencia de mais ele cem estu

dantes, attendendo a considerações de ordem pedagogica principalm ente, resolceu 

a Congregação confiar metade dos a lumnos de clinica propedeutica ao subst ituto; 

ainda agora mesmo o Governo manda tambcm dividir o curso de · physiologia e 

o substituto ela secção, que vae ter a clirecção de um destes cursos, fat'á ainda 
um outro ele odontologia. 

O que a hi fica serve para indicar como se tornam ás vezes n esses assumptos 

as exigencias da pratica distantes das explanações theoricas. 

Tendo acloptado o typo allemão, o Governo italiano não reduziu as cadeiras 

elas suas Faculdades de Medicina, po is no regulamento ele 13 de Ma rço de 190 2 
vêm ell as mencionadas na segui'nte ordem: 

C urso preparatorio - Physica, chimica, botanica, zoologia e anatomia com
parada. 

Curso fundamental - Anatomia normal, physiologia , m a teria m edica, pa

thologia ger al , a natomia pathologica, pa tholog ia especia l cirurgica e patb.o logia 

especial medica, meà icina lega l, hyg iene, clinica cirurg ica e ç linica m edica, cli-
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n!ca obstetrica e gynecologica, cllnica ophtalmo!ogica, clinica dermato-syphili

graphica, clínica das molestias nervosas e mentaes. 
Curso complementar - Embryologia, chimica phys iologica, bacter iologia, 

anatomia topographica, m edicina opera tor ia , oto-rhino-laryngologia e pediatria, 

de onde se conclue que o Ministro Nasi espera v êr primeiro os effeitos do r egu- · 

lamento univer s ita rio de 18 de Abril ele 1902 pa r a poder o Gove rno r eso lver 

com ctite rio sobre as ca de iras qu e, porventura, puderem ser suppressas. 

Afastar o projecto immedia ta m en te todos os professores qu e tiver em 30 annos 

de se rvi ço, não esúá d e accôrdo com a Constituição, que só mandlft inv~lidar 

funccion a rios por incapacidade phys ica ou mora l . (art. 75 da Constituição). n em 

com a experiencia, pois todos sabem que muitos dos homens mais illustres 

da sciencia contemp01'3.n ea contam muito mais de 30 a nnos de tra ba lhos e ser

viços e seria injusto desconhecer que em nosso paiz esta disposição v iria f erir 

indevida m ente a a lg uns que não leva m a vida, desanima da, esteril c sem estl

mulos que o a utor do projecto descreveu na sua exposição .de mo t ivos. 

A inda em des~ccôrdo com as prescr ipções constituciúnaes se ach a o proje

cto qu a n<l c pensa, pa ra crear r eceita univers ita ria, poder impôr multas sobre a 

venda de preparados pha rmaceuticos, o qu·e é da privativa competencia dos Es 

tado5, como tudo que enten à e com a hygiene terrestre. ~ artigo que tra ta do 

assumpto n a Constituição da Bahia (! o 36 § 25. 

As F acu lda des nniv!>r s itari as s erão, conforme r eza o pro jecto, fi scaliza das 

não sú pelo r eitor como pelos directorcs e por f iscaes do Governo propri a mente 

dito >·; apezar de ser em os outros fun cciona rios r ef eridos tambem de nomeação 

dt• Governo. 

Julg~ esta Congregação perigosa .seme! ha nte confuSãú de poderes, de qu e 

r esultará f requen te co n f!ic to de attribuições ou uma inutilida de dispendiosa pela 

frot•xidãCI no serviço que se estabelecerá. 

Incxcquiveis pa r ecem a esta coqJoração as attribuições do reitor, verdadeiro 

senhor d.1 ins trueçãü bras ile ira, constituinclo m esas de exam es de prepa rato rios 

em lodos os E~tados e exercendo a sua acção em uma espher a tão vasta qu e, 

por m aio r que seja o seu valor intellectua l e m ora l, correr á o ri sco de não ser 

C'be<lcci<'o. comç aos soberanos de muitos territor ios vastos . 

Hia to muito sensível é o qu e se estabel ~erá pelo projecto presente na im

porh illissi nu e difficilima questão do ensino secu nda rio , . tra nsição para os es

tuclc ~ superiores, com o desappar ec imento do Gymnasio Nacional, qu e o Gover

no coJ •s il1erou ~orno instituto pelo qual se dev iam moldar . os outros, desappare

cendo tambem forçosamente os equipaJ:ados dos Estados ou particula r es. 

N ão ha quem possa duvida r que, sendo á esoolha o typo parcel!a do e o 

de m a dureza, a g rande maioria dos candida~os, que prefer e matricular-se de

pressa a prepara r-se m elhor, se la nçará de roldão nos exames parce llados. A 

sombnt da ma du reza, qu e a inda â meaça os pretend entes á s approvações face is 

a part ir de 1904, se esv-airá de todo; o esforGo que se tem feito ha dez a nnos 

para 1nelhorar o ens i'lo secundario , nacionalizando o ensino g ytnnasial, se per· 

('l er á 11 es ~e ~rem endo desastre. ~ó o facto d ~ r e eber a Un\versidaéle no seu seiu 
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estas ttirnuts que sâb~m , · quando encontran1 nOs ·gran des Estaaos eXai11inadores 

honestos e fiscaes bem intencionados, ir a certos Ú1 gar es, frubricas vergonhosa·s 

d ' attestados de suf.fic iencia .falsa, onde obtém todas as a pprovações que ·lá as 

levaram e ás vezes, por so r pr-eza, ainda as que não pretendia m, é um m.áo e le

mento para a Universidade, o peior que a põde infes ta r. 

Em vez da morte elo ens ino gymnasial premeditada aqui, o que conviria fa-

zer, como o maior bem que se pudesse ,intenta r .em favor da. intell igencia e ca

__ pa,çid:; cl e dos :Srasileiros, era entenderem-se em patriotico accõrdo os Governo.s 

. federa! e estacloal pa r a uniformizar o ensino ~>ecunclario ; formando em topo~. os 

. Es~ados in stitutos m~dt!los, be'm mo~t~dos sob o ponto de vista pratico, obed~-

C-'~,ndo á. mesma orientação didactjca e á seriação gymnasial , cujvs exames de 

~ ma_dur~z(;!. daria m ingr~sso nos curs9s su per iores . 
Não é possível, pensa es ta corporação, que . se volte no Brasil para uma 

ttnarcltia no ensino, que é a base de toda a instrucção superior, peior do qu e 

tudo ll'.l~ temos, por m a is· defeituoso que seja . 

Fol o projecto levado a conclusões que parecem resul tantes de a preciações 

a que não presidia a observação reflectida e acurada dos factos. Inco ntestavel 

é, · po,- exemplo , ~~u e se !1ão resentem mais os cursos, . como outr'ora, elas exhibi 

ções rhetoricas . A' proporção qu e forem tomando a devida extensão os trabalhos 

praticas , não ha clu vi(l a que os discursos rucademicos el e todo d"'sappa recerão. 

E, se aquell es ainda não eh garam a ter aqui pelo m enos o n eces sario des envol

''lmento, não foi por culpa nem por pouco interesse desta Congregação, que ha 

31 anno~ já r epetia no par ecer acima citado, e com insistencia, o pedido que 

por vezes f izera. Dahi em d iante o assumpto predil ecto de todos os professo

res que conseguiratn ir á Europa, de qua·si todos os directores, nas me1norias 

"histoHcas em ·sua g rande n1aioria, foi a propaganda de qu e indispensaVe l era 

desenvolver os estu dos praticas. Por iniciativa partida druqu i, r econstruía-se o 

edüicio, montaram-se os laboratorios e está a pon to de se realizar o Instituto 

das Clinicas. 

Um traba lho da ordem do presente projecto pretendendo legisla r sobr e o 

ens ino s uperior de todo o Brasil, sem qu e nelle tenham collaborado as r epre

sen ta~ões co mpetentes dos institutos inter essados, não poderá, no meio elas com . 

plexas, delicadas e impor tantes questões do ensino, deixa r de r esentir-se de la

cunas e de enganos, porctue, para bem conh ecer das falhas do nosso ensino su

perior, ufim de dar-lh~s r em edio, será pr ecizo conhecei-o bem ou por depoimen 

tos dos seus professores ou vi sitando todas as F aculdades assiduamente e per

ma necer.do nas suas sédes, pois ela s informações off ic iaes, umas não são f ide

dignas .3 outras não a lcançam a razão de ser, por conseguinte, a coml)rehensão 

do~ factos, ele onde juizos extravagantes ou injustos. 

De1xa o projecto ambígua importante questão, isto é, se os exames el e es

·ta do, não exigidos aos diplomados das Factlldades Universitarias sel-o-hão a os 

elas qu o que1· subordin a r . 

.Tá desde 188 9 o illustre a utor do projecto aventou a idéa de deverem oe 

diplonia<lo5 pela Faculclade da B ah ia completar os seus estudos .no . Rio, de onde 
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~urge o r eceio d.8 vir a figurar aqu ella ex igenc ia, um tanto· velada a inda em al

gum a, disposição r egulamentar. Se assim é, não a pôde est a Congr egação accel

tar, pois a julg a tão carente de justificativa agora como naqu ell e t empo. 

Nil.o julg·a esta corporação prudente manifestar-se pel a docencia · immedla

ta m ente. Assumpto debatido nos pa izes mesmo em que t em e lia prestado r ele

vanta-:; ~erviços ao ensino, a s u a influ en cia dep ende el e circumstancias div!3r Sas 

dns qa e ex istem en tre nós . A este objecto prende-se o dos cursos livr es; in con 

tes tavelmente muito ute ls, que os nossos r egula m entos admittem, mas que não 

se fazem porque não encontram a uditores, pois os estudantes não de ixam de 

freq u en tar os c ursos dos professo r es que os h ão de e)<aminar. 

E ' difficil afCi rma r hoje se a instituição da docencia será util e se es ta 

agr adA.vel e li son j ei r a perspectiva de transplantal-a de chof r e P-'tra a qui ser á 

possível an tes de crear para· ell a uma fo nte de receita. 

O Dr. L. Hugonnenk escr evia ha pouco sobre as Universidades a ll emãs : 

" L á se p ede mui to aos di scípulos e os m estr es têm interesse em ser pro

fessores, dedicados a uma tarefa a bsorvente, porém, lucrativa e honra da; os 

cur sos f!S t~o fech ados e o .es tuda n te paga o professo r; todo o segredo do sys

tcma reside n es te prin c ipio . " (Revne inte1·1tcttionalle ck l'enseignement, rncws 

1902.) 

A destituição dos docentes, que nas UniYer sidades a ll em ãs t em a permi ~

são, 'L"C II 'ia 1e[J encli.1 mas não a obrigação de fa zer prelecçÕ(3S e 1 ições praticas, 

vm·les ungen nnà tbb nngen, alli .encontra boa receitft no grande numero el e m e

dicas exlrang·eiros que vão tomar cu r sos e assistir aos tra balhos dos professo

res afamados. 

Ko ~emestra do verão de 1891 a 1892 as Universidad es a ll e mãs tinham 1 . 982 

estud;:t.~tes extrangeiros; n os ultimas dez annos, com a facilidade maior das 

viage1os es t~; numero a ugmentou muito. Só nas Univer s idades suissas no semes

tre d0 verão de 1901. houve 2. 020 es tudantes ex trangeiros . 

).[esmo a cl m ittindo o anniquil a m ento de todos os ins titutos ele e ns ino dos Es

tados com proveito da Capital, é muito probl ematico que chegu em os a tumnos 

para pngar aos docentes e aos professores, porque a Universidade não poder á 

em boa r azão cont:w para os seus cursos senão co m os filhos do paiz qu e pr e

te ndem os t iroc inios acad?micos, po ls que os que puderem, após fo rmados, aper

feiçoar os seus estudos irão naturalmente onde encontrarem ser viços m elho

r es, f..,n tes el e estud0s orig inaes, m a is proficuos e menos dispen diosos, aos paizes 

ela Europa ~; Aml'rica . 

Nem é uma cidade insalubre como o Rio de Jane iro, c idade de commer cio 

e de prazer es, que póde pret ender tornar-se um centro scientifico, onde se obri

ga r [L :.t. ir, que ê a que tende o proj ecto, toda a juventude brasileira. 

Por m ais qu e se deva esperar do futuro saneamento el a Capital, antes de ~e 

v erif:ca r qu e elle se tornou deveras uma r ealida de será o que lhe a lmeja m no 

projecto uma t enta tiva qe~ e as estatisticas m or tuarias da;quella c idade ainda 

agora 1nesmo a utori zam a qualificar el e Ile r·i gosa e arri sca(lc'l. . 

P elas considerações apima apan hadas, pensa esta Congregação a inda rr~o 
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de,·idanwnte estucla.do e amadurecido acclhnar já aqui a p1·axe a ll emã de pa

ga rem os a lun1nos aos pt· .,ressores, assim cotn'!_ aos docentes, realn1en te n1ais 

facil ãquelles pelo processo proposto, porém tambem medida mais temerar ia 

porque, sendo <;Stes professores os m esmos exami nado1·es, será para r cceiar que 

dê ell:L ensancha para estabelecer-se um systema de propinas tão pouco edifi 

cante como prejudicial á disciplina u niversitaria. 

Pr:vilegiar o ensino ele uma instituição, iazer o paiz sacrificios sérios, in

utilizando as sCJas F aculdades, com as quaes tanto t em dispendido, tiran<'lo-l h e 

a autonomia e libe1·dade que as ti'm habilitado a dar ao Brasil o que elle pos

sue de mais brilhante e capaz, são f actos gravi simos e d·3 alcanc·~ mu ito para 

receiar. 
Como o projecto está concebido destróe muito, de modo que serão terr ivels 

as suas consequencias se der e!le em resultado uma experiencia abor tada, de

pois de provações amargas, dispendiosas e desorganlzadoras . 

Acr·?dita es ta Congregação, pelas obrigações que a ligam ao Governo e pela 

6Ua lealdade ao bem publico, deYer expõr sem rebuços o que entende sobre al

tum.ls áas referencias exaradas na exposição <'le motivos que precede o pro

j ecto. 

Toca esta exposição em ai':1.Jmas das chagas do ensino, mas não ão só

mente os remedios apontados os mais capazes de cu r a l-as. De nada importa as 

di.scrilninações dos professores; no dia em que o Governo quizer tel-os bons, 

bem pr<>paraàos, exclu sivam'i.'nte dedicados ao ensino e aos seus curws pa ra n ão 

tel-os apenas como achegos, não irá consegu il-o entre nós, fazendo-os pagar por 

um pequeno numero de auditores, por mais que se procure concen trar no Rio 

tudo o que estuda no Brasil, mas r etribua vantajosamente a estes professores, 

dê-lhe~ elementos praticos. facilite a todos viagens frequentes aos centros scien

tifico~. pelo menos duas Yezes durante o seu tirocinio, o que o Jn·ojecto d-ifficu l t a 

ainda mais do que actualmente (art. 15, § H), e exija delles t1·abalho propor

cional aos I :.JCros que auferirem e que são grandes entr e todos os povo· que se 

prezam de • er cultos. Consiga. por uma série de medidas habeis e bem com

binada::, fazel-os assiduos sem humilha1·-lhes a dignidade, prestigiai-os como 

impor :a á sua elevada func(}ão na sociedade brasileira, ponha-os a coberto das 

coacçõe.:; em que s~ vêm constrangidos e a que se sabem expostos os que têm 

sob os olho~ multiplos f:Xemplos <'le que, para a indisciplina e o desrespeito sub

v ersivos, encontram sempre os solicitantes geito de descobrir attenuantes e im

punidades entre as fraquezas da administ r ação e as virgulas das l eis ; faça os 

exam ils dependentes sómente do merito 1·eal dos candidatos, não permiltindo 

que se deixe de attender ao desenvolvimento gradual , medido e nunca precipi 

tado do espirilo, que carP.ce ele tempo e reflexão para ir comprehendenclo como 

deve ns materias que vai es tudando, nem permittindo que os exames se fa(}am 

ant~s ele.~ periodos de fre[Juencia, como na All em anha, comparados r eal e séri a

mente . Torne cffectivJ a npplicação de correctivos severos á frouxidão e fa l ::a 

bondadé proverbiaes, a que se refere a exposição de motivos, porque é r eal

mente d ~rande nece~Eid~.de e url?cncia fundar sobre outras l}ases o ecli ficio 
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do nosso ensino, melhorando-o, fazendo-o mais dif fic il e profícuo, institu indo nas 

dispos ições que o r eger em uma firmeza que não seja possível alterar-lhe a mo

ra lidade e os effe itos por simp!es avisos interpretativos. 

A eonstituiçiio da Universidade como uma personalidade jurídica autonom::t 

e a s.ta intervençio fóra da séde em que funcciona é de prever que dê tambem 

aJg·uma decópção porque a sua autoridade será obrigada a fragmentar-se e di

vidir-se, esgotando-se a força primitiva em luta com os interesses _e impecilhos 

loca<:l , que muito razoavelmente em certas circumstar.cias levantar ia con

tra si. 

Só o Estado, pela sua influencia, pelos meios de que dispõe, póde ainda por 

muito tempo levar a effe ito obras de certa ·natureza no B r·asil, quando se não 

regateat·em os eie>mentos precizos para isto e chegar a todos a convicção de que 

o mais proncuo empt·ego de renda set·á o que fõr applicado ao ensino, o qual 

deve ser levado a effeito corno a guerra, custe o que custar; de modo a produ

zir 03 i'E:'Su ltados que engrandecem e nobilitam os povos. 

Pretender obter s"!rviços modelos gastando pouco, é engodo artificioso, cu ja 

inanidade> a pratica mcstrará em pouco tempo. 

Outro assumpto importante é a inutilização dos institutos livres dos Esta

dos <! até os officiaes de ensino secundario, por terem os seus diplomados de ir 

ao Rio de Janairo validar s uas carta•s perante o exame de Estado. 

Sobre astes já enunciou a Congreg~ção o seu modo de pensar quando ma

nifest'>u o r ece io de uma anarchia r esultante da destruição do qu e existe ou o 

.abandono do plano que se não chegou ainda a ver regularm ente applicado e da 

onda de preparações de> afogadilho, r1ue todos os entendidos nestas (JUestões têm 

nageliacto com tanta razão. Sobre os institutos livres occorre o seguinte, atten

dendo a que na introducção ele um plano novo, por melhor que elle seja, convém 

procu ro r :1 melhor c mais facil adaptação que ell e possa ter. 

Se ralhas numerosas se encontram nos institutos livres, prejudiciaes á se

riedade do ensi no, não póde ser esquecido que são e ll es filhos da in iciativa dos 

Estados e que podem v ir a ser os nucleos de f utu ras boas escolas, como acon

teceu ás dos paizes hoje cu ltos e celebres nas sciencias e c ivilização. 

Etn vez de soffrear esta boa expansão sociCJI!ogica, de accõrdo com o des

envolvjmento gradual e harmonico do povo brasileiro e com a índole descentra

lizado! a do novo regimen politico, que permittern a muita gente habilitar-se a 

ganhar na sua terra os meios de viver, deve ser o papel intelligente da União 

fli;Cilitar a esses Institutos os meios de adquirir bons elementos, principalmente 

os pratico,;, promover a fundação de escolas technicas, torna r mais severos os 

exames. fiscalizai -os de modo mais efficaz e mais indepen•dente dos laços ou 

interessE>~ políticos e do lugar e não permittir que funccionem os já. existentes é 
outros que se vierem a fun dar, sem que estejam montados os seus labor a torios 

e gabir.etes e possam elles trabalhar com os dos estabelecimentos congenerês 

federaes . 

Não é a multiplicidade das ficções e das exigencias que torna solidas as sym

m.achias, mas sim a r eciprocldA.de dos deveres e '<los inter esses. 'o dia em que, 
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em uma confederação, desapparecer em todos os beneficios e vantagens que dá 

a metropole, ficando clell a apenas as repar tições arrecadadoras e as obr igações 

onerosas, neste dia esta confederação estará morta. 

Quanto á Facu ldade da Ba h ia não é quan•do ella chega laboriosamente, após 

longos e penosos esfo rço·s, depois de ter conseguido instal<lar os seus laborato

rios " ver prestes a surgir o seu Instituto elas Clinicas, que lhe pôde ser in

d.ifferen le ou a ella acqu iescer, como em um suicídio, a sorte a que a conduz 

o ·. projecto. 
Entre a subordinação á União e a subordinação aos seus collegas das Fa

culdades do Rio, trans(orma<dos em professores universitarios é m il vezes prefe

rível a primeira, com as vantagens e regalias de que esta institu ição ten1 gõzado 

em pé de igualdade com a sua irmã da Capital . 

Não escapa de certo ao criterio do Governo e dahi sem duvida a sua sá

bia, sensata e patrio-tica resolução de P"Jandar ouvir sobre o assumpto os corpos 

competentes e ·directament.e interessa'dos, do que oxalá resulte, como em 1882, 

ll?-tural imp·urlso aos melhoramentos de que carece o nosso ens ino, que não ficará 

bem a t>s te nem .á dignidade nacional despojat· um para vestir a outros e que, 

se não tem a administraGão publica actualmente r ecursos para realizar desas

sombrada e . folgadamente uma instituição modelo de ensino e dotal -a dos ele

mentos necessarios ao seu progresso e estabilida!de, será altamente prejudicial 

ao povo br asHeiro ·· deixa r que se prepare, em proveito da Capital Federal, para 

constitutr r eceitas sempre fictícias, por pouco seguras, a ruina de instituições 

cu jas tl·adições honram esta ter ra, que datam dos primei r os tempos da nossa 

independencia politica. unidas ao passado historico do povo brasileiro e cujos 

desenvolvimentos , dependentes •de meios fornecidos pe1o Governo, têm andado 

sen1pra de par com os de igua I categoria do paiz. 

Em additamento, tem a Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia 

a . honra de pronunciar-se tambem sobre o projecto que, acerca do mesmo assum

pto, foi apresentado pelo Exm. Sr . Conselh eiro Leoncio de Carvalho. 

P1 oducto de um espírito esclao·ecido pelo estudo do Direito, e amadurecido 

pela reflexão e p1·atica nas cousas de instrucção deste paiz, tem esse trabalho 

muitas disposições que já fazem parte dos nossos actuaes r egulamentos de en

s ino e oulras que tend em a melhorar a h ermeneutica da legislação resp~ctiva e 

introduzir modificações de certo valor neste ramo dos serviços publicos. So

bre- ou tros, porém, de alta importa.ncia, como a ·s ituação dos inst itutos federaes 

já existrntes, das escolas livres, assim como a orientação geral, a organização 

dos estudos, e principalmen te as medidas ·que urg-e sejam adoptadas para me

lhorar o ensino, ou não tratou o projecto ou não deixou êlara a doutrina ou 

co usa a estatu ir-se. 

São · estas as .ponderações que entendeu esta corporação, lembr ada do bem 

publico assim como do · respeito e da verdade que deve ao Governo do paiz, apre

sentar, solicitando relevancia por má ou deficiente comprehensão num ou noutr'o 

ponto, .no que espera ser attendr-da pela urgencia do tempo, abso lutamente insuf

flc iente para bem estudar tão delicado e complexo asfumpto, é escolher o que 
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de rY) a is adequado _e adf!,ptavel ao f':OSSo meio possuem povos muno apurados 

no culti yo das scienc ias e seu . ens ino, tarefa na. qual se requer, em ,benSlficiq_._ da 

patria, a ntes decisão r enectida e demora da do qu e r a,p icl!!. e ma! fe ita. 
Pelo que, não convin do emend~·,: _- os projectos, que não ju1-ga no caso de se~ 

rem accC' itos e convertidos em 1'ei, é esta Congregação de parecer que . se . ag~tarde 
occasi&o mais opportuna para a ela boração de um pro_iecto ctpll ._ ~;~.,t)l!faça as·, ex i~ 

~en ciati do ensino e as necessidaldes do pai'!. ,,, ,, _, ... , 
Bahia e Sala das Congregações da Faculdade de Medicina, 4 de Abr.i\ -,de 

1[103. --- Está conforme o original. ·_ Dr. MenanrLo·o eLos Reis .Meio·e1les. 

FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO 

F acul dade -de Direito - S. Pau lo, 4 de Abril de 1903. 

E.-'<mo. Senhor. - Tenho a honra de remetter a V. Ex. o--parecer-·da 'Co-ngre:.>' 

gação des ta F aculdade sobre os projectos ela creação- ele um a: • Unl'Yersidade' Uos· 
Drs. Azevedo Sodré e Leonc io ele Carvalho, approvado em sessão • de' 3(}• do m ez ' 

passado. : .. 

Illm. e Exmo. Sr. Dr. José Joaquim Sea.bra, D. Ministl'Ó ela :JttsÍJça.' 'e Neg'ó'-' 

cios Interiores. - O Director, Dr. Jo ão M'onteio·o. 

PARECER DO DfRECTOR E DA CONGREGAÇÃO 

Honrados por esta vene ra nda Co'ngregação para estuda r os projectos de 

c:e::tção ele uma Universidade no Rio de J a neiro , e sobre ell es emittir pa r ecer, 

viemos dat· conta desta incumbencia, · ped indo indu lgencia pela exig uidade do 

traba lho que não pôde ser melhor --trata_do,- principalmente por falta de tempo. 

Este e ra talvez o elemento principal para qu e pudesse ser bem acabada 'uma · 

tarefa des ta. ordem; e quasi declinamos da honra, s i não fosse a insls terite gen

tileza elos coll egas, que, l! 1l?'ioo·i, nos desctllparão ela imperf'eição da obra. 

E stuchtvamos com a ttenção e r ef lecti-amos calmamente o projec to do iÚustrk 

professor Dr. A . A. Se>dré, quando fomos interrompidos pelo · coptoso trabal'tio do 

nosso sympathico col lega Sr. Conselhe iro L eoncio de Ct..i-valho, obedece!\do a 
orientação completamente differ ente e vazado em outros moldes, obedecendo a 

outro system a. 

A esta Congregação expuzemos a impossibilidade material · de analyse ·cui

dada, minuciosa, e discussão documentada s~bre a materia no curto espaço que 

assignalava a ordem ministerial - r esolveu que obeclecessemos a h i est>\.-~ 
pare-::er - taciant melioo-ct 7Jotentes. 

E' complexo o problema da cr·eação de uma Universidade e inimmeros os 

pontos •de vista. por que el eve ser elle estuda do: dons principaes impõem--se com

tudo para uma cliscussào immediata : - a sua orga nização scientifica e a d';'inis
tra tiva e a sua opportuniclade. 
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Começarbmos pela organização segundo os projectos apresentados, formu

lando de modo geral e muito pela rama as razões por que não acceitamos 

nenhum dos typos propostos nem o neo-ge1'1lta.ni.co do professor A. A. Sodré, nem 

o do illustrc Consel·heiro L eoncio de Carvalho. 
A ques tão da instrucção publica do ensino primaria, ao superior, deve ser 

a principal preoccupação de todos os povos civilizados; e ao s u estudo têm-se 

dedicado as maiores. intelligencias ele todas as épocas e de todas as nações; é 

mater ia tão discu tida, tão bem e~cripta, qu~ oareceria exgottacla e á qual nada 

se poderia accresceõtar ou r eformar. 
No emta nto tal é a insaciabil idade da intelligencia h umana em investigar a 

ve rdade, em refl ecdr sobr·e os problemas elo unive rso, qu e incessantem ente r essus

éitam-sr, r emodela m-se ou architectam-se reformas para o ens ino publico; e 

não é só em nosso' paiz, nos ultimas annos elo seculo· passado entre os povos 

mais cultos, todos reclam a ra m sQibre a dcficiencia e quéda elo ensino na Allemanha, 

na Ing1a te1 ra, na Ital ia e na França, cada qual criticava o systen1R. indigena e 

procurava transplantar o exotico; ser ia longo e demorado demonstrar com cita

ções estas proposiç~es, demais são ellas bem conhecidas dos que se occupa 11 

com a leitura de obras sobre este assumpto. 

Clifton ,Greenstreet e o proprio clirec tor supremo da instrucção super ior na 

Inglaterra , Paulsen, Tetzner e outros na Allemanha, Eu~ne Vardien na Belgica, 

A. Fouill ée, H. Michel, Brunneti<êre e uma pleiade de philosophos e escriptorc.; 

notaveis em França, reclamam todos pela reorgan izaçlo dos estudos primar ias, 

secundarias e supériores, dando o Jogar que compete ao ensino classico tão 

oalumniado, e a o estudo do ensino scientifico. 

Neste sentido deve ser adoptada a formula pe rfeitamente red igida por 

A. Bertrand (1) - "-un ensei.gne1nent scientifiqtte qui toit une préparation à 

toutes les carrieres et non pas l' antichambre de tous les bureaux; une reforme qu i 

synthétise toutes les réforrnes faltes ou projetées et rami>ne dans les études 

l'unité de vie et d'esprlt; une organisation démocratique de l'enseignement secon

daire que ne divise p lus les jeunes gens en anciens et en modernas et presque 

en nobles et en parias; un contrôle rigoureux des études qui permette á I'E'tat 

d'accepte r les r esponsabilités qu'il ne peut éluder. C'est clone cet enseignement 

scientifique fondé, non sur la Somme t h éologique du moyen áge, mais sur la 

Somme scientifique de notre temps qu'il faut organ\ser: la reforme est péda

gogique, scolalre, mais ses conséquences ont une portée sociologique et poiitique 

qu' il fau t s'attaçher, loin de la nier, à mettre en pleine lum i1êre. 

La raison flnira bien par avoir raison; et l'opinio n publique devenant une 

.conviction rédéchie · et éclairée aura le dern ier mot dev.ant !e Conseil supér ieur, 

devant les chambres et devant de pay.s." E' bom assignalar o cuidado .com que nos 

Estados Unidos cult ivam até em cursos su per iores os estudos class!cos e para 

Isso t ranscrevemos as palavras de Brunnet>~re: - "Tandls que nous nous deta-

(1 ) Les .étudês dans la Dêmocr at!e - Paris, 1 900 - pag. 87. 
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chons insensiblement de nos traditions, les Americains - qui ne se consolen t 

pas de n 'avoir pas une hisoire plusieurs fois séculaire - esseaient précisément 

de se r a ttacher a ux traditions qu e nous abandonnons ... Les tenda nces univer

s itaires e n Amérique vont à constiluer dans cette grande r épubliq.ue une aristo

crati de J'intelligence e t, ce qui est presque ironiqu e, , de cetté forme d'intelli

gence que nous avons !e torl ou plutôt la sottise, triples Bouva rds et Pecuchets 

que nous sommes, de redouter comme la plus hostil e a ux progt•ês de la democra.

Lia." (1) 

E, antes de proseguirmos em outras considerações, seja -nos licito protestar 

contt·a o absolutismo da proposição do !Ilustre p rofessor Dr. A . A. Sodré : -

- "Com o a d ven to da Republica, apezar das successivas reformas, e em bôa 

parte ·t>Li vez devido a lias, o ensino superior entrou em franca dee>vdencia; só 

não vê e não lamenta o estado de atrazo a que n es te pa rti cul ar chegamos, quem 

não qu et· attentar para isso, ou quem de caso pensado, deseja o completo ann!

qui!amento do ensino official entre nós para vel -o substituído pelo ensino livre. 

Ora, si de a nimo desprevenido e imparcial , a na!ysarmos os r esultados fornecif'lo s 

pelo nosso ens ino officia l decadente e pobre, sem enthusiasmos, nem estímulos 

que o aviventem, mantido na maior instabilidade sob ameaças de mutilações, 

ele suppressões e alé m esmo de lra nsfer encia par a os Estados e para o Dis triclo 

F ederal ; si compararmos taes r esultados com os for necidos pelo ·ensino livre 

minist rado nos collegios equipara dos e nas faculdades que, sob a iniciativa par

ticular ou dos Estados, vão surgindo pot· toda a parte, ch egaremos facilmente a 

reconhecer a superioridade do primeiro e a nutrir fundadas preoccupações com 

1·es peilo ao futuro da instrucção publica em nosso pa iz. " 

De certo tempo p!Lr a câ. a ppareceu e desenvo lveu-se es ta preoccupação doen

tia de se a ttribuir todos os males - e ás vezes suppostos erros - á fórma re

publicana, adoptada pelo paiz. Por falta de contestação vai correndo essa cri 

tica .Jom appa:·cncias rl e verda delt·a e a opinião publica, impress iona ndó-se sem 

mais exmne, ao menos tacitamente, acceita esses vet·dadeiros p•·econceitos. 

H ecorra mos aos cloctu11entos officiaes de nossa v ida publica e ve·r emos que 

não .:'! cxacta a objurgator ia do Dt-. A . Sodré contra a Republica pelo declinio 

dos <'sludos no Brasil , e basta lembrar que só de 1871 ou 1 71 para câ. foi of

f icialmente exi<;"ido o ef' tudo ela Jingua naciona l para preparatorio obrigado para 

matricula nos cursos superiores, e para não abusar da attenção dos illustres 

coll egas mostrarei com a palavra au torizada de um em inente politico e compe

tentissilno na m a teria el e ins lrucção publica, o que e lle a r espeito pensava. 

Em 1870, na ~ess5.o ele 31 de Agosto, na Camara dos Deputados, assim se 

exprimi o o Conselh Eiro Paul i no Soa res de Souza: "O abaixamento do nível da 

instrucção superior não é devido tanto aos a lumnos como á deficiente organiza

ção do ensino e á falta de scv ridade de al~1n s lentes. dos quaes é sabido que 

approvam a todos os examinan dos, quer dêm boas, qu er más contas nos actos 

acadt!micos. F a lta aos a lumnos, por tanto, o es timulo extranho, e aos menos 

(1) Revue des Deux Mondes. 1 de Novembro ele 1897. 
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applicatlo o temor sal utar de provas mais rigorosas; neste sent ido ainda ult ima 

mente se manifestaram lentes do Recife em uma representação dirigida ao 

Governo". 
E bP.m certos estamos que se o notavel projecto de r eforma da instrucção 

publica, inclusive a cro~ão de un1a Universi dad e no Rio de .Jan·ei ro, que for

mulou esse Ministro do Imper io, tivesse s ido adoptacl~, hoj e o Brasil gozar ia de 

uma posição invejavel nesta mater ia de instrucção publica. 
:Mas, longe iríamos se !10S alargassemos no estU'clo destas questões, e urge 

entrar na apreciação elo projecto elo distincto P rof:·essor Dr . A. A. Sodré. 

Depois de var ias conside r ações sobre a liberdade de ens ino, do ensino off1-

clal a livre entre nós, com cuja doutrina não ·estamos de accõrdo em todos os 

seus cousiderandos, escr eveu o illustre autor do proj ecto : E' a au tonomia <lida· 

ctica ~oncedi da aos institutos de ensino superio r e que se resalve em ultima a na

lyse n.1 mai!s ampla liberdade de ensinar e de aprender . E' o Leh?~<ncl -

Le?·nf?·eiheit das Universida des a ll em ãs, eu jas vantagens uma pratica quasi se

cular tem sanccionai!o. 

Para o r egular exercício desta llbprdade, é mistér organizar o ensino livre, 

collocal -o ao lado do ensin o off:icial, em igualda<le de condições, dar -lh e o m aior 

desenvolvimento possivel, dotando-o de pessoaJl habilitado e do material necessa

rio; fi na lmente, fazer elo ensino livre o viveiro dos futuros professores offi 

ciaes, os •quaes devem se•· escolhidos entre os professores livres q ue maior sue

cesso tenham alC!].11Çado em se1;s cursos e que m a is tenham contr ibuído para o 

progr~s~o do en.sino e el a sciencia . U1na reforma -do ensino s uperior, que não 

consagr e estas liberdades, que não vise transformar a carrei ra do magisterio 

~;m profissão r en dosa, ele cujos proventos possa vi ver folgadamente o PJ'ofes

sor, quc não melhore o material do en·sino, que não re fo t·ce as dotações actun.e~ 

dos laboratorios e bibliothecas, é uma reforma inutil, improducti-va, impresta

vel. N"a's condições financeiJ·as actuaes do nosso paiz, só ·vejo un1 m eio uni co de 

r e forrr.ar -se vantajosamente o ensino tendo em mira o cLes·illen·at'll?n apontado: 

- é a m·eação de 111na U?vive?·siclctcle, d·iS1JO?lClo ele ?.;m 1J a t?'Í?nonio com fontes Tn·o

c!nctivas cÚ ,-encLa, e a sg bonli.nnção a e!la eLe tocLo o ensimo snpe?·i.o?' e secuncl.a

?'io o!fioial, eLe cr.ccô?·do com o 11lano qne conf ecci.one'i. 

Como V. Ex. verá, Sr. Ministro, o plano ·é um tanto original , contém dis 

posições que se não encontram em parte a lguma e que ne1 le foram introduzi

das para attender âs condições muito e speciaes elo nosso meio e á crise eco

nomica e financei1·a que atravessamos . " (Pags. 84-5). 

Aln da urna vez discordamos do !Ilustre collega, na sua affirm ação, quando 

diz: '' acredito, Sr. Min istt·o, que, a ter -se de f undar uma Universidade no Rio 

de J aneiro, <leve s E:r el la vasada nos moldes elas U niversidades a ll emãs, sui ssas e 

austríacas. O typo allemão é positivamente o que mai·s nos convém, modif ica

do em ordem a accommoda r-se :l.s condições peculiares ao nosso m eio". 

O ~spiri.to que eleve animar a organização de uma Univers ida de no seculo . 

actual. preciza 3er radicA.lmento diff:erente do que presidia âs Univer si da des 

existentes. Estas, hoje modi fico;tclas gran dem ente do typo or iginal, denunciam no 
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seu organismo e funcções -- a essencia theologica (catholica, lutherana ou an

Q"licana) de onde surgira1n- e que ainda as domina. 

Pa,·r.ce-nos, portanto, que melhor inspirado andara se propuzesse outro mo

delo ;, stm twojectada Universidade . Deixou-se o Dr. A. A. Sodré levar pe las 

-primeir '·LS imprc>ssões ·a e sua ,.eoe11te viagem e visitcts ás FacnlcLc•àes al!emcis, e 

mais ~eduzido pelas appàrencias brilhantes, não quiz fazer oll1·a ele critica pt·o· 

pria e reflexão calma e a vem propôr para o povo brasil eiro, tão clifferente em 

inclol d, educação e tendencias. 

Pedimos liGença para cit~r o que cli_sse o Professor James Russel, em com

llliS.SÜ·o do Governo americano para estudar a organização do ens ino a ll emão: 

"Afte;· ?. six month's residence abroad I was more confident o f my alJil lty to 

inteJ·pr•'t the Gcrmain School system than I am now, at th e end or a lmost tive 

year's continous study and investigation." (1) 

Este mesmo escriptor nos dá a razão por que não podemos appla udir a 

tJ·ansplantação elo systema aijJP. mão para nosso paiz, pois assim nos desc1·eve 

qual a idéa que regula a vida esco lar e universitarla alli: (2) "Germany is no

thing i f nol military. The school syst em is pervaclecl by the m ili tary sp irit; many 

qr the teaehers are reserve ofCicers, most or the pupils hope to be, an el ali know 

that a:·l!1y sérvice awaits them a t the and of the .school days. 'l'h e really impor

tant probl em for the school -boy ' s consMeration is whether •he sha l•l serve for 

two years as a n ordinary conscript living in th e barrachs, a servant to so me 

superior, or whether h e shall serve but one year, llvin g where h e w ill and a l

ways . tanding in line of promotion. 'l'hls latter privilege is a prise most al 

lurln,. to the German youth; it can be won only by successfu lly com])leting a 

six-year ourse in an approvecl higher school". 

J(L rtue o distincto autor do projecto não quiz tirar do cabedal proprio de 

sua lntellieg·encla - uma formula nova ou original de Universidade, obedecendo 

aos mocle1'nos e elevados intuitos da sciencia actual, julga mos que melhor fõra 

procurar . a1J1ures o typo a a,doptar-se para uma Universidade B1·asil ei r·a. Deve

ria então ir buscai -o a um paiz que tivesse com o nosso ma is semelh ança ou 

nas in stituições po•liticas ou nas t ra dições histor icas ou identida de ele r aça e 

educaç:lo, ou offerecer o que existe nos Estados Unidos el a America do Norte 

ou na França. 

Nós que após a revolução ele 1889 fomos tão pressurosos em copiar e adoptar 

a Constitu ição e systema politico america·no, deviamos antes procura r imitar e 

acc!i .nata.r as grandes instituições de ensino ·que a lli f lorescem e mantêm o se

gredo principal da grande fo rça e prosperidade daquella nação que se esforça 

em inocular a sciencia e a lnstrucção de todos os •g1~os, desde as mais profun

da:; camadas do povo até o Jtp ice mais elevado da sua pujante sociedade. 

Alli estão convencidos - como P lu tarco - que a ·inteUigencic. não é ~tma 

(1) "German Htgher School", By E. James Russel !Ph. D. New-York, 

1899. Pg. VI. 

( 2) James E. Russel. Obr, citada. Chap. VI. !Pag. 121. 
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nm21hont qne se eleva e?lch e>·, mas l!??t ·inst?·nmento qne é iJ?"ecizo WJJe>·f ei.çoa?·. A 

Universidade Americana é •· An i.nstitnti.on 1che1·e wny pe?·son cem fi?ic~ ·inst?'l!

otion in any stncly •·, como proclamava Ezra Cornel•l, o benemerito fundador da 

Co?·nell U?liVe?·si.ty, ou como o entend era m os outros seus compatr iotas que con

r:tgram milhões para · a fundação desses invejaveis fócos de luz e progr esso 

tem por fim - "t<? promote the. public welfa r e by exêrcis ing an influence in 

behalf of humanity a nd civilization teach ing the blessings of li berty r egulated by 

la'\"\', and inculcating love and reverence for th e great principles of government 

a s derived 1rom the ina•Jienabl r. rights of man to life, liberty, a nd the tmrsuit 

o f happiness" . 

Cornprehenderiamos, portanto, o enthus iasmo e a 1·dor com qu e procurasse 

o Sr. Dr. A. A. Sodrá transplantar para o Brasil o systema americano . Por

que ~ealmente no seculo actual e em um paiz como o nosso querer reformar o 

ensino, fundar uma Universidade e esquecer-se do estudo da ag•ricultura, da~ 

sciencias que a elle se r efe rem é omissão imperdoavel e lacuna inexplicavel! E' 

tão clara e imponente a exactidão do que reclamamos que não nos demorar e

mos em demons trar a urgencia de promover-se a fundação de escolas superio

res de agricultura e veterinaria e institutos secundat·ios de agronomia e suas 

multiplas e variadas a.pplicaÇÕE\S. 

As~im pensamos que deveria o Sr. Dr. A. A. Sodré procurar outra orien

tação antes de descreye.· o que são f,S Un iversidades a llemãs e de outros ]laizes 

e affirmar: - ''neste particular não ]ndemos imitar nenhum dos paizes citados; 

a Universida de do Rio de Janeiro deve, a meu ver·, a.br an.ger c inco Faculdades: 

a de Medicina, a de Jurisprudencia , a de Sciencias Physicas e Naturaes, a 

el e Ma lhematicas puras e escolas de engenhari a e a de L ett:.ras . 

Pa•·a fundir o ensino superior nos mesmos mold s, para qu e elle sej <L uni

forme em todo o Brasil, penso qu e se deve, no actual ntomento, subordin ar á 

Univers idade do Rio de Janeiro as F aculda des officiaes da B ahia, R ecife e São 

Paulo. Não são estes os Llll icos pontos do meu projecto que destoam elas orga

nizações européas; muitas outras disposições de!ol e são completamente novas e 

originaes, dictadas pelas condições muitíssimo especiaes do nosso me io··. 

Melhor morlelo offereceria ao esclar ecido criterio elo Sr. Ministro do Inte

rior, se em vez dos arts. 1• a 3• do seu proj ecto á pag. 17 transcr evesse sim

plesmente os expr essivos paragra.nhos do Co?·?iell Unive>·sity R egis teT: The 

Unive?·sity. Cornell U!1iversity comprehends the following departments, to-wit: 

the g r a duate D epartment, the .Academic Department (or Departmenl of Arts 

a nd Sciences), the College o f L aw, the College of Civil Engineer ing . the Sibley 

Callege, of Mechanica l Engineering an el Mechanic Arts, th e Coll ege of Archi~ 

thec ture, the College o f Agricultur2 and the Medicai Co!lege . Th e New-York 

State Veterinary College a nd the New-York •State College of Fores try ar<: a dml 

nistered by Cornell University, anel th eir works is organlcally connected with 
that of ~he University . 

The F'actüties . - The Faculties o f Cornell University are: (a) A general 

Faculty, designated the Univer s ity F aculty; anel (b) Specia l Faculties as foi-
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low~ : tht: Fa cul ti es of Arts anel Sciences, the Faculty of Law, the FacLllty oi' 

Civil l!:ngineering, the Faculty of Mechanical Engineering, the Faculty of Ar

chitecture, the Faculty of Agr icu lture, the Faculty of Ve terinary Meclicine, the 

l~aculty of Forestry anel th e Medicai l<'aculty. " 

-'\.in da quer endo o illu s tre professor para f ug ir a esse modelo, para argu

mentar com as con-dições differentes do ensino nos Estados Un idos e as nos

sas, P'>deria então dar-nos outro typo que n1ais se coadunasse c:> n1 as nossas 

r> ccessiclwcles e aspirações e que se observa em um paiz, o J apão, que se orga

nizou no nsino superi or pehts icléas germanicas tão da sympathia do illustre 

professor. 

A Universidade de Toldo (Teikoku· D eigaku) fun clada em 1876 , r eorgani

zou-se em 1881 e "on nomrna un P resiclent pour exerc~ r un co ntrôle sur les qua

tr es Facultés (de droit, ele sciences, ele médecine e ele lltter ature). En 1885, une 

Faculté de technolog-ie fut adj0inte à l'établissement. L'Université compren d six 

Facultés ou Collêges: droit, m édecine, technologie, littera ture, sciences, agri

cultura. Ce dernier est divi.sé en quatre sections: agriculture, chimie agricole, 

sc iences foresti?.r es et médecine véterinaire. 

IJ y a rnille trois cent quarante cl eux étucliants. Les é tu eles durent troi s ans 

en génér a l et quatre pour la m édecine." (1) 

O a rt. 3° do seu projecto sem prejui zo do plano que concebeu, a ntes com 

van tagem para o mesmo. poderia adclicionar as Faculdades ele Agricultura e 

Commercio com as ,·espj'lctivas escolas complementares para ens ino dessas 

materias. 

Procu rando nas instituições elo ens ino super ior ela França e da Belg ica, j á 

que n ão qu iz citar a s da. propria A llemanha, encontraria os moldes e a in spira

ção para aconselhar que se fundassem F aculda des e esco las agri co las. E ' con

veniente qu c se consigne - · es te ponto digno de lo cla censura - c• /ctltc• <•bso
lutct el E! ensino agricola, commercia l e industr ial no Bras il, talvez o uni co paiz 

que se preza el e progress is ta e c ivil izado que não possue es tabelec imentos para 

taes ensinos. 

A Belg ica, desde a lei de 4 de Abril el e 1890 , organizou pcr.Ceilamente o en 

sino <lgrico la e de v eterinari a, creando u1n "Ins tituto Superior Agricola ", tres 

escolas praticas de agr icultura e horticultura (Gand, Vilvorde e Huy) , mantém 

va·rias escolas pr aticas de agricultura e subsidia m a is de treze esco las li vre~ 

<tgrico la~ . seis escol'ls para trabalhadores e varias escolas de le itéri a. e fabrico de 

queijo -· urnas perman entem ente e outras tempora rias - gastando annualmente 

220. 000 francos, a lém dos 156. 000 francos empregados· na escola vetcrinaria de 

Guregh~n. ( 2) 

(1) "Les Universités des Deux-l\~ondes " - par le Dr. O. Lauren t - pa

g in a 87. 
(2) Situ a Von de l' enseignem en L veterinaire et agrico)e, R a ppor·t Trl enna!, 

presenté au x Cll a rnbres R egist - 1891 a 1894 e 1891 a 1896 . 
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Na Fra nça o exemplo é igualmente eloquente e suggestivo. A lém do /?lsti

t~tto A.[J?"Onomico Naciona~, fundado em 1876 em Pariz , verdadeil·a Faculdade 

superior de sciencias agrícolas, ex istem tres escolas secundar ia s nacionaes de 

agricu ltura (Grignon, Grandjean, Montpe!Jier), uma especia l de le iter ia e indus-

t ·ias an nexas (Marnio!Je ) e outras du as para technologia agricoiH. No seu ter

ritorio Cunccionam 46 escolas praticas para culturas geraes, pat·a viticultura e 

outras culturas especiaes, florestaes e de s ilvicultura; 16 Jabot·atorios ag,·ico las, 

29 estações agronomicas, SP.is escolas de p isc icultura e uma estaçãJ de acclima ta

ção, gastando r. verba de 4. 383 . 200 francos, além da somma r espeitavel que· 

dispeude com as tres escolas de veterinar ia, qu e tanto têm contribu ído para o 

prog·r esso das sciencias b iologicas em beneficio da humanidade pelos estudos e 

investigações feitas .nos celebres Jabora torlos de Alfort e V a l-de-Gr ace. (1) 

A Jta lia, em tantas ligações comnosco bem o podia inspirar com o flore~

cente e betn o!·ganizado ensino superior e pratico de agricultura e veter inaria 

que possue. E seja -nos licito lembrar o que nos disse o !!lustre Professor B ac

celli em 18 95, Ministro da Ins trucção Publica: "que a in-da não julgava suffi

ciente o ensino agricola na Jta l!a sem a CI·eação de outras tantas scolas agrí

co las qua ntas Univer s ida des e F aculda des superiores então possuí a a Ita lia" . 

No nosso proprio continente, o Chile desde 1874 sustenta com excellentes 

resulta dos par a o desenvolvimento a gricola do paiz a Qni nta Naciona l , e em 

1876 creou o Institnto Ag?·icola, onde dtu·an te tres annos de curso r egular h a

bilitam-se em estudos especiaes os a gronomos chil enos qu e tat~to têm contri

buido para a prosperida-de da agricultura daquella R epublica. 

Por tugal, apezar df' suas di fficulda des economicas e financeiras possue uma 

boa organização de ensino agricola ministra do em varios es tabelecimentos, en

tre os quaes a Escola Nacional à e .4.f}?'ÍC!~lt1WCL, em Coimbra, que pôde ser con

sidera da entre as melhores no seu genero. 

Não seria portanto descabida a suggestão que neste assumpto ao !ilustre 

Sr. Ministro do Interior desperta sse · o Sr. Dr. A. A. Sodré . 

Não entraremos na analyse de outros pontos do project.o po t· fa ila de tem· 

po, não desejando si lcPc iar o qu P. a r espeito de or ganização de ensino (o que 

julga mos principal em uma Univer sidade) se lê no projec to a presen tado pelo 

Sr. Conselh eiro L eoncio de Carva lho. 

Este nosso illuRtre CC'!Iega apresenta pa r a fund açiio da Un iversiclaclc urn ou 

tro typo e quer que el1a: "seja constituída pelos seguintes institutos: - E scol a 

Polytechnica, F acu lda de de Medicina, Facul<lade de D it·eito, Facuidacle el e L r· t 

tras e Diplomacia , Acaaemia de Commercio'· . (.\ rt . 1") . 

Po• que fa ltar-lhe-hia o animo para propôr a inclusiio de mai.-; :tn• ;ll~~ J 

luto · onde se ensinasse alguma. cousa de agricultura? 

Bastava annexnr à F aculda de de Medi cina ou a E scola Polytech nica al

gumas cadeiraB, ou crP.ar en tão m a is uma F'aculdade de Sci encias Natur aee. 

(1) D e J'enseignemen t profission el agricole em France - pa r Tisunand 

A. Gro~jean - par orclre de Mr. V iger - Ministre d '1\ g·r iculture - P a ri s 1894. 
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tendo solJ sua depcn:le!lcia a EFcola Agrícola ou pelo menos uma Estação Agro

nomica, como em Tolosa. ( 1) 

Não acceitamos ta.nbem este proiecto sem essa emenda e mais a de passar 

o curso de diplomacia da F aculdade de Leltras para a de Direito. 

Cremos dis~ensavel fundamPntar esta opinião pen'~nte esta Veneranda Con

g r eg<eção e junto ao eschu·ecido professor actual Ministro do Interior. 

Occupando-nos agora co m o proj ec lo do Sr. Conselheiro Leoncio de Car

valho. 11 ta remos como Ji g·ciro r eparo que é incompleto · e. não pr· eenche os fins 

de altos esluclr:> s ele Iet tras "nte as modernas exigencias da critica e alto gr!i.o a. 
que t 13 m atUngiUo e~se~ estudos . E tem maior cab in1ento esse reparo no Bra. 

si!, onde nada existe quanto ac en s ino ele philologia, litteratura e Iinguas orien·· 

taes, archeo lo;;iH. epigraphia, etc. A falta de cadei ras que Ieccionem essas ma: 
terias e a não ~x istencia ele um curso exclusivo para o estudo das l.i.ngua~ am<l

rican«s, especialmPnte das dos abol"igenas do Brasil , são lapsos que parece 

inexplicavel t r em escapauo á competencia intell ectual do nosso illustre collega. 

Não tocaremos na organização definitiva dos programmas de ensino dos 

diversos in~titutos da futura Universidade porque os r espectivos projecto~ não 

offerePem ·base para isso . 

Não acompanhamos tqmbem o illustraao Dr. A . A. Sodré no sea enthu

siasmo gern1anico, nen1 subscrevetnos o que diz da Universidade Franceza, on· 

tle: H se forn1an1 scientlstas e profissionaes, tendo, porém, un1 cunho tnais theo· 

rico e doutrinario do que pratico ( pag. 5) " . 

Parece que os proprios termos da proposição acima se repellem, e é isso 

Antes urn lctpst<s O(,(ct?>li do que proctucto d e r eflectida convicção . 

Não concordamos com a concepção que t em das funcções da Universidade 

(art. 4° ~ J•) "ministrar a instrucção secundaria e superior por intermedio de 

st•as F'aculdade.:;; tendo e1n mira. dar ao ensino um cunho e~inentemente pra

tico P profi ssional, deixando de lado t"nto IJlW1lto 110ssivel as preoccupações 

theoricas e doutrinarias . Promover ao me3mo tempo por um estimulo 1 em 

conduziilo pela cntuJ ação e di.stribuição el e premias, o progresso da sciencia no 

Brasil e a const ituiçlo <'!e uma litteratura scientif ica nacional". Sympathiza

mos mais com a concepção de A. Fouillêe:- "L'universi té, quienselgne au nom 

de la nalion, a pour tâch" de faire prévaloir sur les intêrêts d'individus ou .de 

groupes l' intêrêt unh·er<'el, les hautes traditions et les grandes idées inspira

trices de la patrie." ( 2). 

A~tes de terminar as considerações de ordem scientifica sobre o projecto do 

illustre Professor Dr . A. A. Sodré, apontaremos o si lencio que guarda sobre a 

"Escol~ Stq.erior de Minas"', em Ouro Preto e protestaremos contra a suppres

são proposta ele "Gymnasio Nacional", antigo Collegio D. Pedro II (art. 40) , 

(1) Un iversilé de France - Annuaire de I'Université de Toulouse 

Pag. 7 1 -- 1 · 93-1894 . 

(2) A. Fouillêe - Le:;; étud es classiques et la Democratie - p31g. VL 
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cuja collabora<}i:.O g loriosa na cultura da · intellectualidade brasileira bastaria 

para p reservai-o contra essa tentativa iconoclasta . 

Real mente pare0e-nos uma pratica pouco razoavel querer extinguir brilhan

tes fóc;>s de luz quando se pre tende esc!a1·ecer e illurninar a intelligencia do 

povo: 
·'L'c-nse ig-ne!rtl3nt superieur. a une doub1e fonction, escreve l-1. Mich o1 1 il 

prepare à certaines professions, et i! continue la science». (1) A esse duplo 

ponto de vista deve .ser subordinada a idéa de e1·eação de uma Universidade 

para apel'feiçoamento do ensino superior, consequente benefico influxo sobre a 

instrucção secund:tria e primaria e bem-estar da Nação . "O ensino superior, es

crev;m· E. R enan, {, a fonte do ensino prim~rio; sacrificar o primeiro ao segundo 

' é comrn~tter um erro, é ir contra o fim que se tem em v.ista . 

Um milhão economizado na alta cultura póde fazer parar o movimento in

tellectual do paiz; dado á instrucção pouco effeito produzil,ia . São precizos 

para :nnovar, em ma teria de instruoção popular, muitos outros sacr ifícios. A 

instrucção primaria não é solicla em um paiz senão quando a parte esclarecida 

da nação o quer ver e comprehen<ie-Ih e a utilidade e justiça. Trabalha i para 

prod.uzir classes superiores, animadas de espirito liberal; sem isto ed ificais na 

areia. A força da instrucção popular na Allemanha vem da força do ensino 

superior neste paiz . E' a Universidade que faz a Escola. A instrucção do povo 

é um ofreito da al-ta cultura de certas classes. " 

~uito ha a supprimir e alterar profun damente nas medidas exaradas nos 

projectos quer na parte relativa á organização administrativa, quer quanto ao 

regimen de vida universitaria, direitos e deveres dos professores e alumnos. 

me'ios ele a dquirir rendas e formar o patrimonio da Universidade. Falta-nos o 

t empo para essa analyse, já magislralmente feita pelo illustrado director desta 

Faculdade nos seus luminosos pareceres enviados ao illustre Ministro do Inte

rior. Apezar de tudo, assignalaremos a infeliz idéa de taxar a frequencia á 

bibliotheca da Universidade e de mercantilizar funcções scientificas para au

~:mentar os proventos do instituto (art. 7° §1§ 11 e 16). 

Injusta e a.ttentatoria é a proposta de suppressão de augmento de venci

mentos proporcional ao tempo de serviço; nem a comprehendemos em um pro

jecto qne tanto pugna para tornar independente e rendosa a profissão de lente . 

Inqua.lificavel é tambem, senão vexatoria e deprimente, a differença de 

vencimentos que. est~belecP entre os professores do Rio de Janeiro e os desta 

Faculdade. Nada accrescentaremos ao a ssump,to e o proprio autor do proje

cto, mais reflectido, será o 11rimei1·o a •·econhecer a injttstiça do caso, 

Agora abordemos a questão da opportunidade da creação da Universidade 

no actual mon1ento financeiro, e a1go digamos sobre os recursos cotn que deva 
el la cuntar para m'l.nter-se e desenvolver-se progressivamente. 

'l'rnnscrev~mos os ·trechos do illu slre autor do pro jecto: - "O ensino su-

(1) Notes sur l'enseignement secon daire par H enry Michel - Pariz, 1902, 

pag. XVI. 
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perior carece antes de tudo de dinheiro para viver, prosperar e dar os deseja

dos iructos; d.inheiro que lh& permitta a acquisi ção ele todo . o material i!)Çlls

pensavel, o qual d !') dia em dia se vai tornando mais numeroso e variaclo; di

nheiro que lh e perm itta retribuir os al!xiliar6s do ensino e transCormar a car

reira do ma;;isterio em profissão r endosa e excl usiva. Emquanto o profes~.or 

considerar, como e ~1tt·e nós 3.contece, o ma;;isterio como um achego ~ procunu 

fóra del\e os m~los de subsistencia; emquanto fôr rodeado de auxiliares _yit_a 

licios sem aspirações . nem enlhusiasmos; em quanto dispuzer de material esçasso 

e defeituoso, o ensino s uperio r será uma burla, uma fa ·rça, uma i ilusão. Cont;tr 

com a inici ativa particular como se vê nos Estados Unidos, para a constituiç_ão 

do P" tJ·imonio dos i nstitutos livres de ensino superior, é, certame nte .. uma utopia 

em um paiz como 0 nosso, onde já· não existem grandes fortunas e onde as 

mais b ella3 institui (;ões ele caridade, como a Santa Casa d Miserico rdia, por 

exemplo, lutam com difficnld.ades sem numero e r egistram uma diminuição no

tava! e progressiva das doações e l egados. Con·fiar a sorte do e nsino superior a 

esta problematica philantropia é condemnal-o d e antemão a uma ruína certa P. 

in evHavel. " 

Se; assim ponsa com razão o i !lustre Sr. Dr. A. Sodré, se confessa mals 

adiante (pai;\. 11) "que o estado finance iro da União não perrnitte a.o Governo 

Federal di spe•Jcler cçm o ensino superior mais do q4e gasta actualmente ··, o q~te 

é insufficientf' para o.s exigencias mais urgentes elos gabin etes, ·laboratorios e 

material indispensavel para 0s cursos praticas das diversas Faculdf!-àes existen

tes; e se ê utopia espP.rar recursos de donativos particulares - como aconse

lhaQ· qm• se fun de uma Universidad e em tão precarias conclições? Parecia de 

mais prudente aviso promo\·er antes a cr eação ele um /!melo especic~l para patri 

monio ·jessa Universidade; pois cleixal~a entregue aos azares das verbas incer

tas ·votadas mais ou menos ridiculamente nos orçamentos annuaes, s uj eitas aos 

caprichos cos politicos, ás paixões ele momento, que agitam a massa deliberante 

i:!vs CongreEsoe, é nma con demnavel leviandade, senão cu lposa falttt. 

Em principio, julgam0s que não haverá um Brasileiro, de mediauo cultivo 

in te.J lectual, que deixe de applaudir o fundar -se, crescer e fructificar uma gran

de Universidade que seja o capitolio da sciencia nacional. Entre o possuir, po

rém, um muti1:1clo e alrophiado organismo, em lugar de uma abra perfeita, vi

gorosa e bella·- e na da ter, não ha hesitação possível, ant.es o stcbto -q•w. In s-

. tituiçõe·s desta natureza no seculo actua l elevem surgir brilhantes e iminortaes 

como a Minerva da mythologia g1'ega, ou como as fundações mruravilhosa~ e 

colossaes elos archi-millionarios americanos - ou esper arem o s1wge et c:wt btblcb 

de uma vrosp&ridacle financeira nacional - que as anime, ou entre qua lquer 

phenorr.eno social que as corporifiqu e. 

Na actualidad.e ode nossa vida política e economica, basta _que nos esforce

mos pare. que sejam bem comprehendidos e abservados os seguintes princípios 

ca·rdeaes na organização do ensino ptiblico: 

Insf.?'ucgão p1·irnar•i<t g1·atnita e ob1"i.(t<bt01'ia Fur. cção m"unicipal ou r egio-

nal , conforme os recursos. e a jmportancia .das mun.i;:ipalidades. 
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Insfnl.cção secwnda?•ia - Gratu ita ou fracamente remunerada, ubrigação dos 

Estados, mantendo lyceus, escolas normaes. institutos technicos e profissionaes 

conforme a riqueza e t·ecursos de seus orçatnentos. 
Inst?"l>oção St>7Je?"im· - D ever da União fac ilitando por todos os meios e a 

todos o~ Brasileiros, mediante nwdica retribu ição adquirirem mais perfeitos co

nhecime•Jtos scientificos e profissionaes. Par a ll elamente e collaboranclo nesse 

sentido, a livre e plena. faculdade, em qualquer das .esphera.s, para a. iniciativa. 

particular fundar, manter e explorar cl ntro da. justiça. e da. moral qualquer 

instituto de educação e ensino desde a c lasse primaria até o mais elevado g ráo 

do ens ino superior. 

Convictos dessas verdades, devemos contribuir para que a propaganda em 

prol da instrucção. popular se faça sem va.cilla.ções, sem treguas e a todo tempo 

para que possamos de vez ver desappa.recer de nossa. sociedade a ígnorancia, causa 

Primordial de todos o~ males sociaes e financeiros que· nos fl age!lam. 

Inspiremo-nos na liç!!.o do grande na turalista. E. Haeckel antes de fun

dar qu"lquer Universiclad~: 
"Le but principal de la culture superíeure domnée dans les éco les est r esté 

jusql!'i\. ce jour, dans la plupart eles États civiHsés, la. préparation à la profes

sion •Jltericure, l 'acquisitio!' cl'une certalne dose de connaissances et Je clressage 

aux devoirs de citoyen. L'école du XX siécle, au contraíre, po.ursuivra conu11 e 

but principal, le cl eveloppement de la 7J ensée indépenclante, la claire comprehen

sion eles cboses acquises et la clécouverte, l'enchainement naturel eles ph énomé

nes. Puisque l'état civilisé moderne reconnait à tout cítoyen un droit égal a 

l'égibili té, il d·oit aussi !ui fournir les moyens, par un e bonne préparation donnée 

à l 'ecole, de développer son intelligence afin que chacun l'emploie raisonna.ble

ment pC'ur !e p!us granel bieu de tous." (1) 

H.eeapitulando as diversas icléas expostas, imperfeita e incompletamen.te, 

pensa a Co'mmissão que ao illustrado Sr. Ministro elo Interior, em cumprimenta 

de suas ordens, declare esta Veneranda Congregação não julgar opportuna a 

creação de uma Universidade no momento actual ; e pensar que, para a creação 

de urna Universidade, não servem os projectos apresentados - sem gTancles e 

radicaes alterações, quer na organização scientifica do programma dos estu 

dos, quer na parte administrativa e no seu r egimen econom ico. 

Esse é o parecer, salvo melhor conselho dos i!lustrados collegas . 

S : Paulo, ~O de Março de 1903. - Dr. At;g1>sto Oesa•· de Mh·andct Aze

vedo, re·lator. - Dr. João Ped•·o ela Veiga Filho . - Dr . Jos é Mctchaclo ele 

Oliveü·a . 

Approvado em sessão da Congregação de 30 de Março, por un a nímidad3 

elE! votos . 

S. Paulo, ·I de Abril de 1903. - Dr. João Monte;,,-o. 

Faculdade de Direito de S. Paulo , 30 de Março de 1903 . 

Em aclditamento >tO meu officio de ·27 do corrente, communico a V. Ex. 

(1) Ernst Ha.eckel, les Enigmes d e l'Univers, chap. XIX, pa.g. 411'. 
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que, em sessão de hoje, a Congregação approvou o trabalho da .:ommlssão no· 

rneada para dar pare~er sobre os pr<>jectos dos Drs. Azevedo Sodré e Leoncio 

de Carvalho acerca c1a cz·eação da Universidade no I io de Janeiro, par ce r qu~ 

amanhã será r emettldo a V. Ex . 
Jun to tenho a honra de enviar o me u paJ·ecer sobre o projecto L eoncio, 

esper anec· que V. Ex. r eleve a imperfeição do meu trabalho, escriplo em pra7.o 

brevlssimo. 
Exm . Sr. Dr, J. J. Seabra, muito digno Ministro da Justiça e Negocios 

J.nt.,riore~. O dtrector, Dr. Jo ão Montei1·o. 

Pm·er:e1' ao Dr' João Montei?'O SObTe o )JJ'ojecto ele UniVBI'3icla<l6 do (!o;. 

selh ei?·o Leoncio ele Ca>··vnlho 

Il n'est de justice que dans la. verltll . 

EM. ·zoLA, Ve,-ité, t~lt. per. 

Sr. Ministro - Tão depressa deponho a penna com que, a voar, submettl 

ao cri Ler i o de V . Ex. a,s r eflexões que me su geri o o projecto do Exm. Sr. Dr 

Azevedo Sodré, <~cerca ela cz·eação de uma Universidade no Rio de Janeiro, e já 

tenho ele a retomar para satisfazer incumbencia mais clifficil ainda. Mais clifCi

c il e nimiamente incommocla. 

O l:w r eado IJOme elo Conselheiro Leoncio de Carvalho, a farta acção que ellc 

tem exerci do na instrucção publica do paiz, e particularmente a circumstancia de 

haver sido meu mestre e depois, por muHos annos, meu co llega e ami·go na_ con

gregação des ta Faculdade - tão atulhada cópia ele considerações personalíssi

mas, só ele si mesma$ justificativa•s das mais clilectas cleferencias - tudo isso m~ 
deixaria tolhido por completo na exposição ela~ minhas dissensões com o seu 

trabalho, s o intransgressivei dever el e só fallar a verdade não m e devesse pôr 

ao desa lcance de qualquer ataque. E a verdade só se eleve dizer intei •·a, por

que sO nella está a justiça. E esta deve ser feita 1Je,-cctt ne pen,a,t mmulus. 

Meia verdade seria xiphopaga claque lla justiÇà: coxa ele que fallava Hor.1 

cio: 1lcene pecle clnudo. 

A dema·is, nobreza -ohrig-a. Como ele \~'o lta ire disse Eii e Fréron , uni elos mais 

sanhudo" elos anti-voltairianos elo seculo XVül. posso dizer do illu stre autor elo 

projecl.>: " es partisans ou três me prêtent eles motifs qui n'entrêrent, jamais 

dans mon creu r. A Jes en croire, c'est par malignité que je r eleve quel9ues fois 

les fautes du cll:1.ntre de Henr i IV, tand is que l'intérêt eles lettres et l'am our 

de lá. verité guiden t seul s mes pas Lr mblants dans la carri êre épineuse ou je 

me suis engag-é; ces fouguenx enthousiastes vouclraient peut-être que l'on gar

clâ.t un humble silence sur les dêfauts clu g ranel génie qu' il aclmirent sans res

triction, qu e l' on ne fit mention que ele ses beautés, et (!Ue l 'on encensãt tou

jours lear iclolc. Ma is ig norent-ils que c'est précisément parce qu'un poêt~ est 

fameux que l'on cloit s 'a t tacher à fair • connaitre cc qu'il y a ele repréhen sibl e 
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dans se~ ouvrag"s. Ses erreut·s sont contagieuses, et peuvent égarer la jeunesse 

sédu i te par sa répu tatlon . " 

O iliustre autoJ' do projecto é o Voltaire da mqcidade .das nossas academias. 

Releve V. Ex. estas linhas, aput•a damente sinceras. Admirador e amigo 

do Conselheiro L eoncio de Carvalho, eu tinha necessidade incoercível el e as dizer. 

A imP'Ortancia do assumpto e a extensão elo projecto, diante da exigu·idade 

do . termo qu e me foi concedido para dizêr elo projec to e do assumpto- eis o 

que em verdade me ·deixa espinhosamente embaraçado. São tantos os pontos de 

doutrina dos quaes discordo ; tantos os descuidos de redacção, a lguns verdadei

ramente comprom ettedores do espírito ou pen samento essench:p da dispo•s ição 

projectàda; tão basto é o enxam e de erros typographicos, a lgu.ns tão r e·itera· 

dos, qu e, como a calumnia muitas vezes r epetida, correm o risco de parecer el e 

verdade ou de grammatica; são tantas as disposições e palavras excusadas, em 

um só conceito; tantas são as falhas que, sem duvida por falsa comprebensão 

minha, se me afiguram prejudicar o projecto, que, a dizer quanto conviesse de 

cada qual dellas, teria eu de produzir traba lho muito m a ior do que aquelle so 

bre o qual mandou v. Ex. que eu dissesse. 

Que fazer? 

Pa.r~. dizer tudo, carece o tempo de modo irremedia vel, molesto fóra ao 

illustra<lo espírito de V. Ex. estar a lêr fastidiosos cadernos de escripta minha. 

Mas 0alar, fóra peior: que contas prestaria eu á minha consciencia se m e liml ·· 

·tasse a dizer que o projecto não est.'i em termos de ser adoptado? 

Que fazer então ? 

Comecei a escr ever sem plano pretraçado e provavelmente irei assim a té o 

teri)'lo rinal . Se deveis ser complacente com todo homem que escreve, disse Cha

teaubriand, a muito mais estaiR obrigado para com a quelle que é coagido a es

crever. Quando o prazo se exgotar de todo, porei, qualquer qu e seja à passa

gem em que estiver, o ultimo ponto, certo de que V. Ex. muito alargará. em 

meu favor o sua ve conceito do generoso autor do Genio elo Gh,· i.st'ic•?lisn/0. 

I 

o primeiro defeito do projecto consiste em não conter completo o plano da 

Universidade. Comprehendendo cinco Faculdades, só de tres se occupa de mo

do especial. 

Nem sirva de excusa a allegação, produzida na exposição preambular, de 

qu e se deixou / "para serem organizadas por pessoas competentes/ as disposi çõe~ 

r elativas á E scola Polytechnica e á Faculdade de Medicin a" . Este louvavel mo 

vimento de probidade litteraria bem podia ter trazido resultado desde logo pro

cluctlvo. Porque não procurou o autor ·do projecto a co i laboração de co mpeten

tes naquellas duas especialidades? Se a Universidade ha de vir a ser a synthese 

da instrucção superior, como lhe assentar as bases ou clisposiqões geraes sem 

que preceda a analyse de cada qual das Faculdades que a têm de consti tuir? 

As disposiçõe.~ C01Wr>H>ns de qu e trata o Titulo I convirão todas áquellas du a::J 
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Faculdades? T et·á a lgum a , ou cada qual della, peculiaridades tão Intima~ e éX

clusivas, que estejam a exig ir di s posições não prev·istas no r eferido Titulo 1, 

cuja critica, por isso mesmo, não pôde ser completa? 

E, lJois, este proecto rle Universi dade (sic) o é apenas da creação das F a 

culda des de Direi to , de L ettr a s e Diplomacia e de Commercio . Não. é 1.1m pro

jecto de Universidade . 

If 

R eitel·ando a pr·imeira das objecções que oppuz ao projec to Sodrê, a.q ul a 

deixo N>m mais vehemencia ainda. A lli eu di sse m e pa recer illog ico tratar d>t 

r eforma do ensi no superior sem qu e antes se cu idasse de melhora r a in strucção 

prima ri a e secu ndaria. Sorites pedagogico inabalavel. O proj ecto .Sodré, e b em 

o f ez, leva á Un iversiclade o curso dos estudos secundarios: já é alguma cousa; 

mas o. pro jecto Leoncio, com as suas Faculdades de Lettras c Diplomacia, quaes 

as cons titu e o art. 367, faz apenas defeituosa dupli cata de algu mas d isciplin as 

dos actuaes gymnasios ·e collegios de ensino secundat·io, deixando estes na la

mentav;:,l situação actual, 

E basta, por emquanto, es ta critica áqualla pru:te do proj ec to . 

III 

Tambem a objecção de ordem economica, opposta ao projecto Sodré, mais 

valente ~e levanta aqui. Nã() cu idemos agora de leya ntar a projectada Uni

vers idade, di sse eu , porqu e não o compor tam as con dições fin a nceiras do E sta

elo, e sem muito dinh eiro· a reforma seria improf icua, imprastavel. A eco

nomia que aqueile projecto traz ao Th esouro basta para o con demn at·. O que 

é ba r ato não presta - foi a synthese da -nossa critica. 

Mas, se em finanças pub1icas a econon1ia é n1uitas vezes un1 vicio, o gas

tar mais do q ue se pôde é v icio muito m a ior . 

O projecto L eoncio, só pela parte .qu e já se deixa ver no projecto, deve gas

tar immensamente mais do qu e actua lmente se despende com este ramo de ser

v iço J>Ublico. 

E digo el eve gastm· por não ter s iao poss!ve l t ir a r do proj ec to a c ifra exacta 

da despeza; bas ta ponderar ·que, como se vê da pag . 46, só h a tabella de ven

cimentos do Conselho Universitario, ela F acu lda de de Medicina e da Escola Po

lytechnica, justamente aquell as de qu e o proj ecto não tr·ata nas di spos ições eS·· 

peciaes, o que é especialmente extr anho . 

Mesmo assim, conje~turando um orçamento pode remos chega r, saFvo erro ou 

omissão, a este r esul tado: que, a lém dos 2:879 :635$708 :f ixados na lei vi·gente 

para a despeza com as duas actuaes escolas ele medicina, as duas de dit·eito, a 

Escola Polytechnlca e o Gymnasio Nacional, despezas essas que se vão man

ter , pois penso •que as tres Faculdades de S. Paulo, Bahia e R ecife a inda não 

fo ram <'on demn a das a desapparecer , va i o Estado gasta1· mais o excesso das des-
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pezas que as duas novas Faculda des de Lettras e Commercio trazem sobre 0 

que ora s e gasta com o Gymnasio Nacional, ma is o qu e o projecto consign a ao 

Conselho Universitario do a rt. 3• e mais a inda o que acc1·esce com a nova Fa

culdade de Di r eito, no Rio de Janeiro. 

Conjecturemos. 

D espeza ac tua l, conforme a lei n. 957, de 30 de Dezemb1·o de 1902: 

F acu ldade de Medicina do Rio de J a neiro ... . . ... . . ........... . 

Idem da Bahi a .... . .... . .... . ............... . .. . . . ..... . .... . 

Escola Poly tPchn ica. 

Faculda de de Direito de S . Paulo .. ... .. ............ . .. .. ... . 

Idem do Reei r e ..... . . . ..... .... . .... .. . . ..... . ........ . .... . 

Gymnasio Nacional . .••••..... . •.. ..... ....• ...• ••.... .. t' • 

A gastar m a.is, aproxiJnadamente, com as seguintes verba~: 

631:732$236 

671 :080$000 

480 :895$118 

284 :380$000 

300:100$000 

511 :448$354 

2. 879 :63 5$708 

Conselho Unlversitari n, segu ndo a tabell a do proj ecto , combinada co·m o~ 

arts. 3• e 17: 

Reitor . 

Secretario. 

aman uens~s 

Porteiro. 

a 3 :600$000 .... . . , ........ . .. .. . . 
I 

conünuos a 2 :000$000. . .. .. . . .......... . ... . 

35 m embros do Conselho "Cniver s ita rio, sendo: os 

diJ·ectores das c inco F acu lda des federaes situa

das na Capital Federal, dous lentes ca thedrati

<:!OS de cada uma dellas (2 X 5=10 +5= 15 ), 

sei.; delegados das Faculc1ades de S. Paulo, 

Bahia e R ec ife (15+6=21) 1 os doze doutores 

ou bacharels mencionados no 5• periodo do ci

tar1o a rt. 3• ( 21 -l- 12=33) e dous delegados 

eleitos pelos institutos particulares (33 + 2 = 35), 

a 1 :200$00~. 

F aculdade de Direito do Rio _de J a neii'O, presumin

do que tenha despeza igual á de S. Paulo, qu e 

é a menos di spendiosa das duas actu~es .. . . . . 

Gasta ~.ctualm ~nte o Externato do Gymnasio Na-
cional . 

14 :400$000 

7:2 00$000 

. 10 :800. 000 

3 :600$000 

4 :0 00$000 

42 :000$000 

201:672~236 

82 :000$0 00 

284:380$000 
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Deve r,pproximadam ente g-astar a pro

jectada Faculdade de L ettras e 

D iplomacia . 180:000$000 

E a Academia de Comm ercio ....... . 150 :000$000 

mxcesso da despeza. 

fd em ' tota l. 

330:000$000 

128:3 27$76-1 

494 :707$964 

Note-se .qu e este calculo pócl e estar ainda long-e el e exprimir a verdade, pois 

ê multlss imo provave l qu e despezas novas sejam impostas pelo estabe lecimento 

da Univers idade, que. r epresentan do embor a a conglobação das Faculdades, ter á 

que prover a g··n.stos particulares seus. 

E . poi s, ch egamos a. es te r esu ltado ( qu e p6cle es ta r erra do, s im, pois o pro

jacto, a o passo que recommenda explic itamente qu e ha ja na secretaria pennas, 

papel e tin ta (art. 90) e es tantes na bibliotheca (ar t . 116) chega a ser tão . de

ficiente em m a terí a o1·çam entaria qu e, especia lizando unicamente as F acu lda

des de Dire ito , Lettras e Commerc io, só t1·az, como já dissemos, as tabellas dn 

Faculdade ele Medicin a. e da Escola Polytechifica, mas, se o es tiver, será em 

menos c não em ma iR) : despeza acc1·escida - 500 :000 $000 , ma is ou menos . 

Eis-nos assim diante de dous projec tos, que financeiramente se r epell em: 

pelo do Dr. So dré se faz uma economia de •178 :000$000, por este, pm a ug-mento 

de 500 :000$000. Não approvamos aq uelle porque, di ssemos, o ba 1·ato não presta; 

nem es te, po rque, para a in da ser fi el ~ .sabedoria popular , q uem não p6de, não 

Inventa moelas. 

E o projecto L eoncio valerá o sacrlflclo? 

Infelizmente se verá que não. 

IV 

Diz o Rrt. 1• que o Governo da U nião manterá uma U ni versidRde na Gcc7Jilctl 

FecLe•·ct!. Eu accrescentar ià. o•• 011de /ô•· mell•o•· . 

Ou a Capita l F ederal do proj ecto é definitiva m ente a actual , isto é. a c ida de 

do Rio de J a neiro, ou a qu e v ier a ser Capita l da Republica. consoam te a dis

posição do a rt. 3• da Constitu ição . 

Co1no .f]uer qu f' seja, não vejo que haja conveniencia em se deter n1 inar as ~ 

s im de modo definitivo , e desde já, a séde da Universidade. 

N e:n o Rio el e J a neiro ê a cidade ·que m elhores condições offer ece para 

aquelle fim, como nunca será ruquella que fõr Capita l da R epubllca. 

S. Paulo, a meu v er, é m anifestamen te preferivel. e ha setenta e oito a nnos 

fei tos que j á se tratou de nella se fundar a Univer sidade do Brasil, como se vê 

(lo aviso de 26 de Jan eiro rle 1825, do Ministro Estevão Ribeiro de R ezende, 
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v 

O mesmo a rt. 1° introduz a denominação nova de Institutos paru cle~•~;;nur 

as diversas Faculdades const itutivas da Un iversidade. T endo ele incorporar na 

Universidade instituições de ensino lliversamente denominadas BJscola, Faculda

dé, Gymnasio e Ac~-demia, parece que o projecto r eceiou chamai-as todas de li'a

culdades. ·Por que? Pois Escola, Gymnasio e Academia não é cada qual uma 

Faculdade? J?aculda.de, etn materia d'e ensino, significa synonhnan1et1te scriencia 

e corpo de professores. As Universidades tambem se chamavam as escolas aos 

sabios. Gymnasio é synon imo de Academia·, e indiHerentemente se pôde dizer 

Academia· ou Faculdade. Tudo ·isto está em Bluteau, em Moraes, em qualquer 

lex·icon. 
A. in novação não parece feliz. Afasta-se da technolog·ia universal , qu d iv i

de as Universidarles em Faculdades, e não sõa bem aquelle cada nm cl.os i?lstUn

Los, do a rt. 2•, do art. 26 e outros; &e1UClle A Sec?·etaria elo Institnto, do a r

tigo 9•; aquelle o institnto, do art. 205, ?"ec·into cl.os i.nstit~ttos, do· art. 205 e ou

trO·S, todos eStes com i minusculo . Chan;emos, pois, Faculdades aos I11stitutos do 

proj'ecto e proponho que se substitua, sempre que o ·projecto a emp1·ega, esta 

por aquella palavra. 
Não é só questão de metaschematismo, senão tambem de apuro e con fo•·mi

dade · lítteraria. Universités et Fae1oltes - eis os t ermos, diz Louis Liard em 

sua curiosa dbra dest~ mesmo titulo, da unidade e mul tiplicidade conjunta da 

instrueção publica. 

VI 

Não posso ainda deixar o art. 1°, pois que absolutamente não me ajusto 

com a divisão que alli se faz das cinco Facu.Jdaaes univ'!lrsitarias. 

Esta div isão e combinadamente os planos dos estudos que, pelos art·S. 367 

e 444, são assignados ás Faculdades de Lettras, D iplomacia e do Com mercio, tudo 

deve ser modificado . 

Não atino com a r azão por ctue se junta ao titulo /i'(wnldacle el-e Lett?·as o 

de Diplu>naoia. Se no vocabu•lo Lettras se compreh endesse o con juncto dos 

estudos humanos, mal não estaria a lli a sciencia diplomatica . 

Mas cousa muito mais restricta está a li! indicando aque ll a palavra: Let

tras, segundo o art. 367, comprehendem Jinguas e litteraturas, philosophia. phi

lolc:>g·ia e historia da c!vilizaç1i.o, e a lém destas disciplinas, que na verdade e te

chnicamente se enquadram no estudo de Letb·as, o direito constit ucional e in

ternacional, a sciencia da adm in istração e o direito admini strativo ( ! ! ) e fi

nalmente a diplomacia e histor ia dos tratados! 

Raoul de la Grasserie chama a?ta?'Chis>no cosmosociologico a cousas iguaes 

a esta. 

Se a denominação da Faculdade devesse encerrar a das respectivas ma

terias, teria esta de se chamar Facttlaaae ele Letfras, Di.?·eito Const1t11ciónal e 
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l?itenw c;onal, .Direito A.dmi?1ist1·auvo ( di spen sava (Jue s.., tlorneasse a sciencia 

ch1. a clministração, por(Ju e esta não passa de um ramo ou divi são esco lastica 

do m esmo direito a.dmini·stnctivo) e Diplomctcia. 

Ma~ dizer el e Lett1·as e D i·plomc<cia e incluir aquellas outras tres divisões do 

D irei to, isso nunca . 

Se estas se enqua dr·am n as Lett?"C<s, a Diplomacià lambem podia e devia 

llilli fic2r e só se dizer l~aculd acle de L ettras; se não, por que só n1enciona r a 

Diplomacia? 

O proprio projecto patent~ia o erro daquella intitu lação, po!'qu e afina l ellc 

mesn1o lhe altera o~ cli?.ercs. Eis aqui a rubr ica da secção en1 Que se fixam as 

con diçôr,s da m s.tricula nas duas Faculdades : - Secção IV. Das matriculas na s 

. Facu l chcd es de Lett?"Cts e Di1·eHo. 

Sobre inver ter aqui a ordem em qu e precedentem ente for am apresentadas n.s 

duas Faculdades de Direito e de Lettras, j [L n esta rubrica a de Lettras v em 

d esacompanhada ela D iplomacia. 

Por· que? Pois a redacç;ão das l eis é causa àssi m somenos? Se as l eis fal

lassent . dev ia m pod er dizer o que arrog·anten1 ente de s i dizia Dumoulin: "A per

fe ição é o m eu .caracteristico" . 

Toclo l egislador deve se apurar tanto na r eclacção elas l ei s, qu e tenha o di

r ei to el e cliz~ r de su a obra o qu e Theodosio d isse de seu codig-o: nnllmn e1~·o1·em, 

nnllas 7JatiCttm· am bnges . 

. Por. outro l ado, qu e; ~lestino l'Special terá em v ista ó pr·oj ecto ass ign ar aos 

diplomados pela Faculdade de Lettras e Diplomacia? Parece que esta ultima car

r eira. Mas, então ... é injustif icavel o pro j ecto : 

ct) rorqu e exige um curso de cinco annos para o ensino ou preparo de uma 

carreira para a qual, dada, mas não · conced ida, a exig-encia de ctn~so especial , 

dons. ou no maximo, trcs annos el e estu dos bastariam para fazer um M etter

nich on um Machiavel . 

b) P.or que o estudo elas ling u as e litter aturas mencionadas no r espectivo 

programma j:i eleve t~r sido feito nos cursos ela instrucção secundaria, consoante 

o art. 37•3. Então que es tudos secunda dos foram esses, que depois ele have

r·em confer·i do cer·t id ões de '11abilitação, exigem a inda cur sos de dous e trcs an

nos ? 

c) Porque semelhante progr amma es tá a denunciar es te enor·me cl esas tr·e: 

que DE co llPgios cl!" instrucçi:io secundar ia e o proprio intern a to do Gymnasio Na

cional, pois parece quP este se vai conservar, não saben1 ens inar aqu ellas ma

tel· ias. 

ll) Porqu e en1 si mesn1o é cl erei tuoso o pt~ogTanlm.a elo ensino elas lin g-uas, 

pois ninguen1, por n1enos qu e conheça o assurnpto, pl'etend eu que o latim, o O"rfl'g-o 

e o A.H emão, para não fallar senão destas linguas, possa algu em aprender en1 

un1 anno. 

e) Porque a c:tclrira d historia el a civi li zação ou é supcrflu a ou é d eficiente . 

Se a Hislori a é effectivamen tc, e n a phrase de ~~nmennais, o processo verb:tl 

da humanida de, a approvação do ex am e de historia universrul nos cursos secun-
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clarios não púclc deixa:· el e cotnpreh ender o co nh ecimento da h istoria ela. c ivili· 

?.ação. Pois se haveria de estu dar sótnente a historia da barba ria? Sa, po 1·ém . 

o proj ec lo en tende ctu;! basta o estudo ela historia el a c ivilização, então esse es

t udo <i insuff ic iente . 

Qu em estu da s6m ente a historiá. da civilização, disse Alphonse ele Cancloll e. 

não sabe hi storia. o con ceito da civ ilização só pócle vir el e uma oper açào com

parativa. C ivi li zação não é icléa ab soluta . 

/) Porque, para a fo r·mação com pl eta do diplomata, não bastam as m ate

rias daque ll e prog ra mn1a. E as scienc ias econorpicas ? E o dil·e ito pr·ivaclo na~ 

cional? E o direito intet·nac ional pri vado? E a g-eographi a ? 

g1 F inalmente, porque, deven do o estllllo das l ettras p r opr iam ente d i tas ser 

feito por comple to na F aculdade' ele Lettras. é no curso elas sc ien cias jurí d icas e 

soci aes qu e se devem prepar ar os diploma tas . Qu e m a teria h a no pr·ogr amm a 

daquell e curso que os nossos diploma tas n ão p r·ecizem conh ecer· ? N enh uma . 

Quanto á F àcttldacle el e Comm er cio, qu e o projecto den omina A cademi :1., t a m 

bPm dafeituoso se me afigura o PI'Og t:amma do respectivo curso. A qu e ven1 a 

cadei r a ele dipl omacia e historia elos t r atados? Que t em o commer c io, no sentido 

qu e lhe dá o lJl'ojecto, isto é, ocmprehensivo da sciencia com tn .zr cial, industr ial 

e agricola 1 com a di plomacia e coJn a hi s toria g·eral dos tra.ta dos? Por qu e e ntão 

deixou rlc crear un1 curso em qp e se fo rn1assen1 cons ul es? F ôr a 111ais sc lenti.fico. 

Não i n ão é de Aca clt!mias de Commer c lo, como as quer o pr o j ecto , que nós 

preciza~os . O que nos falta são escol as techni cas e praticas ele comm er cio e 

ele inclustria, principalmente da lndustrla agrí co la, a1lm a das finança.s na cion ae~. 

E depois, v êde qu e confu são: aos dipl omados por· es ta Faculdade, em que 

se ensma o direito patrio constitucional, a dministrativo, civil e a diplomaci a, se 

d~ o titulo ele bacll m·el em soiencias oomme.·oi ctes (art. 449)! 

O que vale é que ru brica não " !aoit fi cl ern". 

VII 

Mesmo a di stribuição clBs m ateri as do curso el a F aculdade de Direito con 

t.~m nm vicio qu e n1e pa rece grave. In clu e-se na 211 cadeira do 2° a nno o direito 

internacional pt·ivaco de mistura com o direito inter 'r\ac ional j)ubli co e a diplo

macia. sem quP ante• se h aja es tudado o direito pr· ivaclo n acional. 'ão é l og i cn. 

Nem laç al g'um de a f' finicl ade prend f> o direito civ il internR Ciona l ao di r eito in

ter n:lc iollal publico ou f1, diplo1nacia 11a ra qu e figurem as tres m ate 1· ias na me~ 

lna crtrlr- ira~ nen1 é Jloss ivel estu dar com proveito !l.q uell a di sciplin a s em qu e Jlré 

viame!l te S'3 conhec:;a o dire ito bras il e iro . ]~' intuitivo . E porqu e o es tud o do 

_rl ireito civil i'1t~rn aciona l . ou internacional privall o, na 1 i n ~;u ag·en1 elo proj.2c to, 

nio é ou tra cou~a senão o mesmo estudo el a leg is lação civil compa ra da, 111aterin 

c,ue ent l'a, ern dnplicn ta, na 4a cacleir~ elo 5° a nno ou ul ti mo el o ctn~so, eu pro

poria que se supprim isse a qu e ll n parte ·da. 2:t cade ira do 2° anno para 1nante 1~ :=t 

r ef erida ultima ca .1eira, muda da a sua clenominação p ar a Direito C!v!l Inter 

nacional . 
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Fica bem 11 a ullima cadeira do cu r so porque, só d epois de conhecido o corpo 

do direito privado naciona,l é que aprovei tavel ou util se1·á conh ecer o direito 

extran ;;eiro . Fica ria m elhor a d enominação de Direito C iv il Internacional por

que é es ta a que Jh e clã o m estre dos tnestres en1 ta l assum pto, q emin en te Lau 

rent, e por motivos qu e Bté hoje não fo r~1n refutados. 

O que de n1odo alg um deve ficar é a r·edacção el o proj ecto : L eg islaqrlo co'nt

?Ut?'Cttlct do rli.1·eifo 1J'1'i 'lHU1.o_. qu e infelizn1ente é a m es n1a do r eg·u tan1ento v igen t1\ . 

VIII 

Não ten ho tempo para ana lysar a composição elo Conselho Un iversitar io, 

conforme o ar t. 3" (ou 4•? Não sa sabe bem, porque o projecto tem esla cu ri o

sidadt!: passa do art. R• para o 5•) ; m as, sem fazer cabedal desse ponto, 11ã? 

posso deixar de m e oppôr á r edacção e disposição do art . 6• . 

Sern fa1la r ela r ecl acção gr a n1matical, que é pessima com a~quell e [a :::e·nrlo e 

mais aqu eii P j171bli'crmllo-os, el e todo desa pprovo a idéa de se sujei ta!' ao Conse

lh o :1 a pprovaGÕ.o dos prog-ran1mas de enR ino , e não sei o qu e quer em cli7.er anue1-

l as II' Otlif'icaçiics necessm·ins ?llt?'ct que esses Jl1'0!J?'etllwws mel11o?· 1weenclwm 

Se?IS fi.nS. 

Excu so-m e ne l embrar o qu e V. E x. sabe' me~hor do qu e eu, e o disse o 

P a dte D id0n, "o que f~z un1a escola nã o é tanto o mestt~e como o pi·og ra nl tna. 

porqu e f so l1l'etuelo do progr am rna qu e depen dem o . espil'ito e a doutrina". (1) 

No p1 og ra rnm a rl eve estar, en1 rap iclas syn th eses, o ~ con1penc1io da n1ateri a: a ex

plicar . Logo. só ten1 competencia para aju i?.ar ele um prog-ran1n1 a qu em conhec~ 

a tnar.er ia. 

FelizmentP para o p r ojPcto Soclré, o seu Conselho Universi tario não conhece 

Qe pt·ogramrrJ ~s. e fLSS inl não ter á o clirector el a R epar t ição d.-1. A.ss istencia Pl.l

blica de dar PHrPcer sobre o nrogr a n1rna de litteratura g-reg·a. n0m o clirec tor dn. 

EstJ·'tda de T<'errc Cen l!·al co B 1·asil sobre o direito romal)O ou el e pa tholog·ia ge

r al. 

B em fez o :1 .r t. 20 cl aqu elle projecto em conferi!· t a l incumhencià Ccs con

,,gr eg·aGêiE'!' das F aculdades respectivatnente . Mas este ar t . 6° df1 ao con. olh o dos 

tr inta E· . ci nco n.utoriclade oara approvar e, portanto, par a reprovar· - a rg. elo 

f1·. 37 D. tia ?'e!]. jlfl' . ) quFtlquer ou Lodos os programrnFts el a UniveJ·sicla cl •' . 

1 ma~·inrt i o pJ·of~sso r dP tP.chnolog·ia in~lu st l'ial, com Inercial e ag1·icola analysan

do e c riticando o prog-r amm a elo cur•o elo direi to el as obrigações ou de phi lo login 

c lass i r a c r ornant ica. Pena é que o pr ojecto .não d escobrisse o meio de dar a 

ta es jui zes autoridade sciPntiEica, poi s esta é a que se exige. 

E ~1 u e qu er cli7.Pr programmas qu e melho?' 1J?"eencha!n seus fi'lls ? Não sei , 

pois a n1im pa1·ece qu e os fins el o progran1m a é a J)J~el ecção r~tie n1 os preenche. 

D ·3 1 es to, nfi o hastar ia dizer, con1 o no fi nal do art ig·o, q1.1e se cb11/ enllcnn 

?>o8 limi/. es ria s ?' e.•pcct ivas ccHle·i?·as r 

( 1) L' cnsei gnement supérl eur . et · l e~ U nlver slté& à. catho]\que~ .- p a.·g . 143. 
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·-Nus progratntn.?.s es tá o 11nnct um, 1n ·n1·Le1bs c1 en sino: não os sujeiten"lOt( 

para os a mesquinha r, a o juizo de qu em pôde n ã o entender da m ateria. F õra 

um a profanaçã<J . 

IX 

D ispõe o ar t. 1 33 qu e a os lugar es de 'l en te s ubsti tuto poll ern con coner os 

bctchcwP.1s. 

Sempr e ti v e corno um dos m a iores def eitos elo pernic ios iss imo decreto de 

J 9 el e A bril de 1879 - esse qu e devas tou , Attil a fu n es to . a i.n·s trucçã o s uper·ior ·-
lf:i ;, ' 

o ter a pagado, <.l es te mu n do s uperior da s Jettras, no qu a l todos nós esforçada -

Jnente viven1os em torneios e jus tas, ra n1into o espirito de a pura n1 entos scienti

ficos, seder. tos de premio~ e triu rn phos, tudo qua nto er a incenti vo nobre, es ti

m ulo b r ioso â. conquista i!as mais a ltas di g·n idades acad ernicas , as unicas qu e 

se não compran1, as u nicas qu e n ão cHs t·in gu em entre sang·ue, non1e ou for t un a . 

E que é senào faze r min g·ua r , na carta de doutor·, a v a li a d outr 'or a, o lh e 

sub t r ahir a v ir tu de n u c exclu s iva1nen te lh e ·cabia d e abrir a.s portas d o m ag i s

terio s uper ior ? E lh e a ba t er o valirnen to não é m a ta r o m a is bello elos estimu 

las a~a.d em icos? E por qu e di sp ensai·, elas condições el a inv estidura no mag i ste~ 

r io, a diff icil prova ela cl ef~sa el e th eses ? 

Só vej o uma expli cação: fac ilita r a con currencla; qu er dizer , b a r atea r o 

tJue ~6 por a lto pre~o de estu dos elev e s er conq ui s tado. 

Pon der e agor a V. E x . est a circun1stanc ia, CJUe ê um arg·lU11ento a pag·oglco . 

• ' os t•'mpos au r eos das n ossas academi as , ·qua ndo os lentes s ubs titutos n ão eran.1 

desig nados por secções, m as se ba ti an1 val an ten1ente em t odas as n1a teri as do 

cu r so ju r id ico, desde a prim eira cadei!·!!- elo 1° an no até a ultima el o 5°, só o 

doutor em direito podi a concorrer !iquelle car go, qu er cli?.er , só aq u ell e qu e a.n

iei"iorm := nte se · t ivesse ha bil itado n a s us t en ta ção de t r es theses sobre cada tnna 

de tod&s as ca cl ei r aP do curso . O cancl icl a to j á er a um cam pe ã o ex]Jerimen tacl o . 

E l' ::l. m n j uri sperito . Ma s hoje q u e o s ubs tituto, sem prévia defesa ele th eses , só 

~e h a bilita nas m a ter ias ila secção a qu e concorre, pôde v ir. a encon t1a r-se n es ta 

posição, que chamar e: i esrt uer da; ser j u lgador e'ln defesa de th eses, e assin1 pro

feri r voto sobr e mat er ias em cujo es tu do se n ão h abilitou en1 concurso ne111 

em th eses ; e, o que ,fi m a is , jul ga •· el os candida tos â.s cacleil'as de ·s ecção ext ra

r. h a ã su a, ·c m·bi g·,·atia. o s ubs ti tuto cl3. s ecção el e economi a politica julgando o 

candi da te á s ecçã o ele di reito civ il . 

Por hon r a n1 Psmo dos substi tutos, vol t em os á r egr a an ti ga. 

D e r esto, para qu e se rve hoje a de fesa ele th eses ? 

Não: eu cortar ia elo proj ecto t u do qu a nto é ou pôde ser facilid a de, a co

meça r pela suppressão elo g r ã o de doutor como condição da candida tura ll.cJ'- Iu

gar ele · lente i condição que deve ser r es taura da . 
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X 

Em compensação, corta ria dos conC'Ur sos a difficuldade que lhes traça o 

art, 1(9. A pro va o r a l ele improvi.so el eve cl esappar ecer . O proprio autot· elo pro

j ec to, qne foi estudante cli s tincti ssimo, que co m Anto nio Cancl i clo da Cun h a L ei

tão e .)o~é Rubino ele Olivei t·a, cl ous g r a ndes ta lentos que cedo se apagaram na 

escuricl'í.o el a morte, f ez brilhante defesa ele theses, que se bateu em concurso 

om o:.tl.ro talento Anorme. o saudoso José .Joaquim ele A lmeid a R cüs, que se tlt 

pre manteve vivo o amor ao estudo, qu e foi Min·i stro ela Instrucção P ublica, 

Conselheiro da Corôa, r eformador eterno P é pt·ofessor jubilado com m a is de 

trinta ~ nnos de bons serviços pres taclós no m a;ri s terio , qu eira -me di zer muito 

a pul'icl.a cl e : Fari a S. Ex., durante n1 eia hora, com firm eza e sen1 divagações 

ou nar: z de cêr 'J., sobre um ponto de clire'ito romano ou c ivil, ou qualquer outro, 

uma prel ecção de improvi so, que es tivesse na al tu ra dos seus talentos e estu

dos? PtH' m im ga ranto que seria incapaz de Cazer cousa qu e prestasse . V êde o 

que, ern L e Droil: e t la. L ei, diz dos pe rigos do in1proviso o ma is asson1broso dos 

tal entos ·que, pel a palavra e pela penna, illuminaram o seculo passado. E era 

Victor Hug o. 

E! le mesme> havia d i to antes que l'illipl'Ov isation vicl e bétem e11t l' es p1'it. 

E Hflr á, porventura, t•azoavelmente fundado e segum o juizo que se faça dô 

preparo e a.p ti dão elo professor por uma prelecção improvisada? 

Kão es tará esse julgam ento sempre preso a cirethnstancias meramente 

fortu i tas ? 

Expevin1 enten1os eu e S. Ex. 

Se :i r a r mos, po t· ;;eneros ida de da sorte, este ponto de <lirei lo civil: Funda-

m en ta philosophico d:1. pr Pscripção possi ve lmente nos sahiremos m enos mal . 

Mas se o rni.1JOJ"iS111o nos clér este: A Yocaqão dos prop l"i etar!os n1 ar ginaes 

ao use das aguas é i.gn a l e s inuiitanea ou successiva e eventua l ? 

Improvisará o m eu illustr ado co llega uma pre lecção d e m eia hora sobr~ 

este ponto? 

Eu o;eria. incapaz, a m enos qu e gastasse o tempo em divagar so bre o que 

seja pt·opri e'"lade. aguas, m ar gens, proprietar'ios marginaes. vocação e qu?.j an das 

general idades. 

Concun:o é cousa muito séria , e a prova de improviso não o ê . l\fesn1o en~ 

tre prol'ess1rr es em~ re i tos qua ntos, para m elho r cumprire tn o seu dever. lêe ll'l: 

grande cóp\a das prelecçõe::::? 

Na Escola d e Dit·ei to d'3 Pariz, v i assim faz er o cel ebr ado Profes• or Alberto 

D sj a r clin s na ca deira de l egisl ação penal comparada; na Univet·sidacle de Glas

gow, H.anldne, 11 a de direi to escassez ( Sco ts Lato) ; e a inda o anno passaclo, na 

Un iversida de de Buenos Aires, o· g rand e orador e Professor Estanisláo Zeb a l

los n:.. cadei r a de tlireito internacional p!'ivado, do 6• anno. 

J~ ~lepois, que qu er dizer improvi so com a n1 eia ho ra de preparo n1ental elo 

a rt. JSl? l n1provi~.ar , pa lavra que, note-se b en1 , en1 sentido f i gu,~ado _s ign ifi ca . 

se;;unclo Moraes, obr ar JNCOJ\'SJDJ,H A'DAMJ;;NTJ; , é discgrrer ele r ~ pente, anÇ :;; clç 
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ver. Do ital iano Í11l)J1'~viso (de i71, negati vo, e )J1'0V iso, pr evisto) isto é, não v ist o 

ou previsto, niio púde ter out r a sign i ficação senão aqu el!a . E' p al avr a que vem 

dos italia nos; porque· são estes os maior es,. imp r ov isador es do m undo . Les ita

liens imv1'oviscmt be~ut ooup., lê-se no D ic. da Acaden1ia F ra nceza, o qua l à efi n~ 

ilnprovisa.r - Fwin~ sa.ns 1J1'Ú1Jct?'alions et sun LEl CHAMP eles vm·s s1t1· nne '1/iCbtiê?·e 

rlonnée. In1provi~avam Bocage. e Nico láo Tolentin o , faz endo g losas, logo após 

o .bater das palmas e eis quo expi rava o som da ul tim a palavr a do m ote . l m 

prov isawun Seral'ino d'Aquila e Metastasio, ta m bem poetas, so l tas as vela& ao 

lan;·o ven to ela r,,nto.sia fae i l. E' deste u l timo o conh ecido verso, qu e traduz i ria

mos assim, para m elhor o applicar á p r ova de improviso: V a i muito elo vi vo 

ao pil.tado . Assai clive1·so ê il ,uscon·o·e cl<t! esevui?· le ünp.1·ese. 

XI 

Diz o art . 276 : . 

" São marc>~rlas . (até na r edacção é in f l i z este artigo) falta aos alumnos. 

mas unicamen te pa•·a. os l'in s declarados nos rts . 307 e 311. 

"lJara vrrificação ela freq uencia nas salas (isto é, na aula) havet·á tl m Jl . 

vro especial, ctn que i:tsCreverão os altnnnos seus nomes na entra da da a.ula (e rn 

portuguez : h a vPrâ, n a entrada da sala, um Jivl'o especial en1 que os a lutnnos es

cr ever ão "eus nomes), ~ob a fiséalização elo guarda respectivo e ft v ista do l ente . 

"Lsl e li\'l'o ficará sob a g uarda do l ente da cadeira, o q ua l o transmiltirlL 

(quer dizer , r em etter á, pois transmittir exprime cousa muito cl ifferente), no ·fin• 

de cada. m ez, ás secretarias (sei!, á secretaria. rla respectiva Faculdade). 

"Podem os l en tes chamar os cl iscipulos á lição e sabbatina . " 

O art. 307 dispõe (JU<' os Rlumnos serão chamados a. exame '])e la ordem 

da r~spectiva insc !'ipçilo, saJ\·o se t i verem quarenta ou mais faltas. (Não é as

sim o que alli está inscripto, mas presumo que é esse o pensamen to elo pro j ecto) . 

· O art. ~11. que o prazo ela arguiçi:io ser á el e 5 a 20 minu tos para os exa-

minandos qu e tiver~m m enos el e -lO fa ltas, e pa t·a. os mais, ele 20 a 3'0 m inutos; 

Eis uma dus icléas mah: desas t r osns elo p r ojec to, idéa que, düran te c1 zesei :; 

a nnos. rl es cl ~ o tr iste d ecreto de 19 ele Abril el e 1879 até a rel'onmt ele 1895, f '!z 

a clest~ raça elo ens ino superior, e r]u e, depois ele enter r ada com manifes ta e j fL 

oxperiJYJ en tada vantagem para todos e applauso geral. ora pJ~etend-e r esurg·i r scn1 

justificação de ordem ou especie al guma. 

Qu e mai s direi que já niío ten h a sido reiteradamente dito sobre esta. cou sn 

incrivel : <!ue •O es tu .lante n1atricu lado não tetn obrigação ele i l' á a ula'? :t:-Jave:·:1 

ainda. nPcessidacle ele arg·umentar no sentido de convencer qu e os nossos cursos 

academicos com eçaram a en tra r em cl ecaclen eia cl enoi s qu e o 19 de Abril p r ocla

mou a libHdar1f: ele vadiação? D a vadiação, sim, porqu e ê fechar de todo os 

olhos :í luz elo so l o pretender chri smar s m elhante systema com o nom e ele li

berdade de ensino. Fôra para r episar· na conh ec ida ultima apostrophe de Mmc. 

P..olan.cJ. Liberdade de ensino não ê l iber dade el e f r <'quencia, qu e só o fat al 19 

ae Abril introduzia entre nós. 
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O nosso amor as consas da Academia nunca teve satisfação igual á que 

Jhe trouxe. no 

XII 

O a:·t. 29~ r epro duz a disposição do art. 115 do actual Co.digo el e Ensino, c 

be111 o faz. E11trctanto, convém que se U1e dê r edacção m ais nitida pa r a que se 

não r.:lproduza a illterpretação que por a lguns avisos do Governo j á lhe tem si

do datla. 

D:spõé o c ita do art. 115 , qu e : - O a lum11o só poderá t er guia de um par:i. 

outro es tabe lecim ento depo is ele pres taáos os exames do anno - . . . d epois de 

haver pres tado o exame elo anno, diz o art. 229 elo projecto. Poi s a despeito el e 

eli spo;;i çiio tão clara, avisos ha em qu e se toma a locução exc•mes elo auno por 

es ta: cxwnes da é710oa ou <lo em no leclivo e 11 i"t0 do estudante qu e pede guia . 

E sto u co n venc ido d e qu e es te não é o pensam ento do Cocl igo; c, r econ h e

cendo embot·a qu e a r cclacção elo a rl. 299 do projecto é melhor do qu e a da· 

qu ell e. - o ex<t~ll e elo anuo i ndica mais rri santcm enle esse pensam ento do qu e os 

exc~l/l,es elo a1t110 - eu o r erligiria assin'l: N · nhun1 a lunHIO obterá guia de un1 

par a outro es ta belecimento sem que ha ja pres tado exam e das cadeiras do res

pectivo a nno. 

O t ~ m}Jo se vai consurniudo; e o ultüno aviso de V. Ex., faze ndo ,·er que. 

a t·em essa elos noH,;os pa r ecer es não poderá ser espaçada a lém el e 30 do co t·

rente, ~f'nl a inconven ienci a de nfLo ser en1 ell s publicados no rela taria qu e ha d~ 

ser apre~entado á Camara dos D eputados em 3 el e Maio proximo, cl c.ixan do-nos 

q ua si sem r espiração, força- nos a tomar accel r adamente· outro •·umo . J á. diss~ 

ele pontos geraes c ele m a ior vulto; cJ,irei ago r a, e perlustrati vamente, ele del a 

lh es e miud zas nunca desprezavei s em se tra tando da "r edacção el e l ei s. 

X III 

O i!Justrado autor do proj ec to não lhe deu o cu idado exigido pela importan

ci a do assumplo, n em o apuro litter ar io de que abundantemente dispõe . Mesmo 

co usas q ue parPcem minimns, não llltl deYiam ter escapado na feia fórma com 

qu e a li i entJ'é:l ra m. 

N t: m pareça irnpertinencia . S en1 es thetica nada no rnundo nos apraz: po r~ 

que h::t vemos el e excluir as leis, qu e são f ei tas para liga r Yontades Uvr es. dessa 

J'Rcionalidacle e do beiJo. qual é a esthetica? Essa· filha p•·imogenita ela sy m e

lria , qu e é co mo o Padre L acouture chnma a unidad e do beiJo, sempre [ acil e 

apreciada, é tão necessaria na stru ctura geral da lei e e1n suas linhas pa rti cu la-.. 

d zadé.'..ti quanto o é, na composição de un1 quadro, a ha rn1onia co njuncta das 

côr e; e a correc ta distribuição de cada uma dcllas . Se é, como disse Eugên e 

\ Té ron , pela an:t logia das vibrações sonoras e elas vibraçõ·.::s lun1i nosas qu e che

~·amos a explicar e deCinir senRações r esultantes dos son s e das cô1·es (1), só-

\ l ) G . L ec;h a J:1 s, " Étu cl es es lhét iques " , p. 469 , 
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mente ;Jelas r~lações grammaticaes e logicas das diversas par tes da: l ei é que 

podei·emos chegar á col!strucção i ntegral do seu systema, intuitos e cl isposlqões. 

L ei inesthetica ou insyn'letrica, afeianclo a legislação do paiz, não dá lison jeira 

medida do seu pro;:;resse intel lectual . 

Entretanto, ao illusti;~~.do autor do projccto , por seus gr andes talen tos e es

tudos, f'ôra tão facil ter observado esta r eg-ra fundamental ela l i tteratut'a j uri

clica .... 

Apont~mos, voando, a lg uns v icios e faltas; e com isto comple taremos este 

numero, e ultimo, ele nosso incommoclo trabalho. 

1. E Iog·o llfl. maneira de rubr icar capitulas e secções vemos fa lta ele u ni

formidaue, v. g. capitulo 1. D·i>·ecção. Secção l. Conselho Unive•·si.ta!'io. S e

cção IT. Di•·eoto,·es. Secção I II. Das Cong1·egações (emende-se a palavra Con

decorações que ahi está por erro typographico) . 

Por que esta disparidade? E' melhor empregar sempre e invariavelm nte n. 
parti·cula prepositiva. Não só é m a is bonito - Di1·ecçcio - Dú·ecto?'es, fica feio 

- como porqu e se observa a fónna usual. Veja-se, v . g., se a L. de 3 ele De

zcm'bro de 1841 disse jámais Policie< - Jnizes .Jl'lnn·icipaes. - Dct Po!'icict, Do" 

Juizes ;l'J ·nnicipacs é qu~ a hi está . O Reg. 11 . 737, de 25 de Novembro ele 1850 , 

não cli?. Acções ea.·ec·l<ti?:a.s ou p,,·otestos, mas Das acções execntivcts, Dos 1n·o .. 

t-estas . 

Mesmo nos ultimas tempos, em que não menos cuidadas anelam estas cau

sas, h a le is qu e nãr. descambaram dattue'll a fôrma. Assim, os decretos ns. 84F 

e 1. 030, de 1890, os da ultima reforma hypothec:J.ria e outros. 

2: 'l'ambem t~nho . impertinencias de mera r edacção. Assim, o art. 10: ''O 

conselho reune-se duas vezes por mez sob a presidencia elo reitor (para que d i

zel-o, se pelo :1rt. l 4 § l o, o conselho é sempre presidido pelo r eitor?) que no

derá convocai-o extraordinariamente, quando entender necessar io (par a que di

zel-o : haveria o rei ror que convocasse o conselho quando cl esnecessario?)" eu re

digiria assim: Sah·o por convocação extraordinaria, a juizo do re itor, o conse

lho se reune duas vezes por n1ez. 

3. 1~ o art. l l ? ·• Sobre os assumptos de interesse commum (aqu i h a uma 

virguln. que só 8ttribuo ao typographo) a ... todos os institutos (com i m tnuscuto) 

discutirão e votarão todos o~ membros do conselho". 

Sem fazer cabedal daqu ell e CO?Iwtwn a torlos, pergunto: e q uando o assum

pto disser r espeito a duas ou tres ou quatro das cinco Faculdades'/ 

Perguntarei mais: e quando não estiverem presentes todos os membro~ 

do conselho? 

Eig ah i o perig-o das redacções faceis . 

Por qu e não dizer: Os assumptos que possam interessar a mais de uma Fa

culdade serão suje itos ao conselho unive t·s itario? 

Digo a nut.is ele u1na Ji'cLcnlclacle por não ver motiYo para que se ouça o con

sel ho só quando· o !'l.ssumpto fôr ele inter esse ela Universidade . 

·1. Menos feliz não foi o art. 12, e só não ê inintelligivel pot·que se ad ivinh a 

qual o rensamento nellG contido: "Na discu ss'io e resotus;ão (elo. - elo) elos as-
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sumptos especiaes de cada ramo do ensh1o superior, ,só intervirão os membros 

do conoclho que ::izerem parte da respectiva secção". 

Que ramo? Ramos, não os te m a [armação - da Univex,;idade. Parece quo 

o projecto quer d izer: Os assumptos espec ialmente r elativos a qualquer das Fa

culdades serão s ujeites u nicamente á congTegação respectiva. 

Ser á isto mesmo? 

5 . Lêde o >trt . 16, § 4° : Ao secretar io com pete : (sic) "Fazer a folha elos 

vencimen tos dos membros do conselho e empreg-ados da secre tar ia, apresentan

do-a, no ultimo d ia ele cada m ez, ao reitor que, depois de ElXaminal-a (ou exa

mina-la?) apresental-a··ha (ou apresenta-I a-á?) ao Min istro do Int2r ior". 

Basta r ia dizer: 

"Organizar :.t [olha mensal elos vencimentos elos membros elo conselho uni

ver sitnrio e empregados da secretaria e r em ettel-a, depois de assignada pelo rei 

torJ á repartição !Jagadora." 

'l'aes folhas nunca foram apresentadas a nenhum ministro. 

6. No art . 21 uão pó de ficar aquelle no caso DE qne o effectivo nqcla pcr

ceb (~. 

7. No ,,rt. 22 em vez de estive>·, diga-se: - esteja; e onde se lê. sobre o 

objecto, le ia-se: sobre objecto. 

8. No art. 23, n. 4, não poss.o atina)· com o que seja simples solemnidacle. 

Se ha quem diga si>n7Jlesmente eszilencl'iclo! 

Recebi no dia 6 de Setembro de 18n5 o seguinte telegramma elo illustrc 

Dcpulatlc- mineiro. Francisco Veiga, relator da commissão especial e nca rregada 

ela r ele r ma das academias de cli r eito : "I arabens . A Camara dos .Deputados ap

provou em ultima discussão o projecto que restabelece rrequencia ourigatoria. 

Felicito o r,rofessor cuja autori~ada opinião (bondade de S. Ex.) suffraga a~ 

idéas Jo projecto". 

Nunca pensei ele outro n1odo. E por que está a se esgotar o tern1o que rrtu 

foi concedido, peç:o a V . Ex. que me cl ê v en ia para me limitar a fazer a se

guinte lran~cr ipção de uma corrcspondencia que fiz publicar no Go?Teio Pau

listano . em 1 ns . 
H.~ l atando as impressões que me deixara uma vi~ita á Universidade ele 

Coin1bra, escre \ri eu: 

''.h'J fu i Ce1i z, poi~ naquell dia funccionavam diversas aulas da Faculdade 

ele Dire ito, a todas as quaes visitei, aco1npanhaclo sempre do reitor; o veneran

do Consel heiro Costa Simões, que foi pat·a commigo de uma amabilidade pr o

fundamente captivadora. 

O v v i parte fia prelecç:ão do Processo Commercial, pelo Padre Dr. Manoel 

Dias ela Si lva, c a optima lição dada por um estudante ainda. mu ito moç:o . 

Passei depois á aula de Econom ia Politica, onde '.lnuito tne agTadou a prc

lecção elo joven Pt'<:>fessor Affo!1so Costa, que é lente catheclratico de Processe. 

accumulantlo o ens ino claquella outrc> cadeira. 

\)uvt mais as prclecç.ies cl1Js prs . José Joaquim F ê r lla.JlCles Vaz, so bre Di· 



r elto Ci vil , e llíar iloco ·de SoLtza, sobre Direi to N a tural . E ste .ultimo é muiln 

m oço, e Rinda não foi n ome,aclo lente . 

Approvado e tn coucu rso, agu arela a non1eaçà o . 

J.;> a ~ melhor es fo i a impressão tra zida el as r eferidas p reJ ecçõe~ ; a m aior sa 

tis f aç1o, puJ·ém, qu e ahi e>\IJerimentei fo i , em que peze >to m eu iUu strc co ll e;;-a 

L eoncio ele Carva l ho, " clP ve r o bedel, ele cacl r neta c lapis, a fazer a cba m a cl .;. 

elos es tudantes e a m a r ca.t• ponto nos a us<õntcs, qu e r a ri ssimos er am. A s aul as 

quasi . eheias, e os estu ch~ nles, att entos, es tav a m quas i torlos a tom a r nota:; . l •J 

eu disse commi;;·o : - 01·a aqui es tá gente qu e talvtJz não 111e acr editasse, se eu 

lh e dissesse haYer um<l academia onde se pretende que, entre a obrigação de 

ouvir o lente e a dign ida de dO es tudante, h a o que, no Jo vcn 1'clcnwvo, o côr o 

can ta comp"}ssa cl am en t : incom-pa-ti-bi - li-da-de . 

," Ora! me dirian1 el les, então nós não ten1os dig·niclade? não a ti vera m os 

nosSO !:~ n1 es tre s? Entre vü~: tncsn1 os, qua ndo ê que as acaden1ias n1a is p ~ ·o s l)era

ra n1 : no tempo enJ que Zacha rias, Nabuco, P in1 en ta B ueno , 'I'e ixe ira el e Freitas, 

o g·en iRI emulo Llo nosso em inen te Seabr a, e outros e muitos ou t ro s hon r aram 0 3 

estu dos j uri cli cos sob a fiscalização do ponto, ou depois que a liberdade el e fre

quenCi a esca nC2.JOU as portas á l ;JJenl acle ela v a diacuo? V êcl e a nossa U n i ver si

dade : é pa ra nôs utn ten1pto,· P. Jn cujc=~ s paredes nflo a.brin1os vanda lica'men l c bu

r acos. nen1 screv en1o~ ou l)i u ta mos cou:::as Hoczes, capazes de l'azer cn1 co r ar un1 

so ldado, pr eci zamente porq ut> a discipli na é o sangu e das co r po r ações o u insti

tuiçüe~ el e qua lquer g-encro ou cspecie, e sen1 esta obrig"ação de aqui e::; ta rn1os a 

ou vir atten ta 1no1te o pr o[Pssor , que por n6::; m; tuda e se esforça,· e qu e ê obri

g-a do a vil\ não lut.vPri a d isciplin a , e, porta nto, a proveí ta.n1 n to en1 ben1 nosso e 

da pa tr ia, qu e en1 JH·o-.•P.lto no~so n1a11 tém es la casa, e el e uós ten, o direito ele 

ex igi r sPr v iço::; no f uturo. 

Dchai -vo~. po 1· ta.nto, dessas retumba ntes pa.lavr as de liber dade e d ignida

d ~ . qu e a ndam se e~talando em j aco bi nadas ele pape l ão. e l'icai cer tos el e q ue 

sornas ~ào li vr l's na o l?r~g-aç~o el e a qui e::;tarnJOS c1uanto for an1os na de cl a l'lnor=: 

outro r u mo [t nossa actividado intell ec tua l, e de que a dig nicl a cl e consiti t e j usta

n ten te :10 i)lte i ro cutnp1·in1ento do dever '' . 

.!!:, foi so b a. inl i>l'essão destas i déas, p las quaes sem pr e m ba t i, qu e depois 

tie n1e «:'lllhu r-~iasn1ar na \·i~ i ta feita á ::;ua sun1ptuosa bibli o th eca, d ixe i a Uni

ver sidade, all'irmando ao seu il1u ::; tre r eitor a mi nha a dn1 ir ação e a segura11 ç:3 

elo m eu •·econ h ecimP.n to p~ J:.t am abilidade qu e f id a lgam cn te m e d ispensou. 

l"ilóra, saudei a leg r e a ri so nha IYtoc ida de. ::;e rnpr e no Fun do boa e correcta. 

ou al li , á. bein t do M on dcgo. saudosa t esten1un l1a dos rna is desventura dos a mo

res que j fun a is en1 throno se assent~t·a·m , ou lá,_ sob o sol elo Ypira nga, onde 

pulsa a Jn a i :;:; i ntellig~n te ger ação das duas A m eri cas, ou onde qu er que haja 

brio , pal r ioti srr1o e a mor . 

E !n ais a legr e e correc ta ta tnbem fi car a a nossa mocida de depois q ue a 

r eform a de 1895, f azendo obriga toria a frequencia ás a u l as, forjou m a is uma 

cadeia tl a coo rd enação acadetni ca, sem a qu a l , no di7.er el e Cogl ioTo; nas suas 

Jt ~ l ctnr'Q1lic Ulliversit airc . t u do se esvae ·2 : ~stucl Q. a,spiraqões, Qrdem. emulaqãq 
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·fraternidade. E aquella ·coordenação não é só a que faz affi ns en tre si os estu

dante.; , mas tamhem, c mais urgente e bella ainda, a que approxima e prentle 

r ec iproca m ente 1 rofesso re~ e alumnos. 

~li 0 '11 Cll! i1'Ct !Jl'i stt~.clen ti1 la, cliscipli.na) Oricla. il C're111.011 Ct ,; /Jt,O'H C a. lct C:001'clinClr

;;iono, rlice il Jl.fo:;8o .}. ?na.n('ct la vila, H'lliversita:ric.t, 1'iS1J011clo .. io. Che ll-ísciplino, c 

vhe oom·tlin(l z ione si V1Wle av,we, qtumclo non o'é nnlla ele~ coonli?tm· r (1) '.Pirai 

de novo o ponto, dai ao estudante o clit ·e ito ' el e vadiar qua ndo quizer, é méro vi

si tanto vol unta rio elas aulas, o el e se faze•· um desconhec ido do - profesEor, c pre

parai-V0S para ~ enterro rl0 f rio corpo academico. 

N ern a di spos ição dos arts. 307 c 311 co1Tige em qualquer co usa esta des

graçada lilw rdade. Em primeiro lugar , · porque a perda ele anno por excesso das 

fa ltas regimentaes não é tanto uma pena, senão p{.incipalmente a. effeclividade. 

da presumpção lega l de n'io es tar prE,parado para o exame o estudante que dei

xou•de ouvir certo mrmero de lições; e então, · não parecerá até infantil ter como 

clestruiela aqnella r•·esum9çâo só po•·qu e o estudante passa do numero ordinal 

ela m a tricu·la para outro posterim·? E se o vadio fôr o ultimo da lista? Dir-:e-ha 

que nesse caso não se applica a Llisposição? Valm·a r edondamente lhe negar va

lor a bsol uto. Não é uma regra ou these, é ... qualquer co usa. Em se;;·undo lu

g-ar1 se o vadio não fôr o ultin1o ela listai ter·á. naquel la disposição o n1elhor n1imo 

que se lhe possa l'azer: a l ei lh e clã mais a lgu ns dias para preparar collas elo 

·provas t-scriptas e c!~co ra r apostiJlas ou sin1plcs apontamentos. Que achado! 

O art. 311 é mais infC'Iiz ainda: basta considerar que, com o visível intuito 

ele <tJ16'1'tm· m a l ;; o estuuc~ntP. que livPI' qua-r enta ou mais faltas (este ?IWÍ-s pócl s 

equl\·aler :10 numero total das lições! ) , su j eita-o a uma arguição que púcl e ser 

de- 20 mmuto;;; ent!·etanto, HCJu elle que deu m enos. de -10 fa ltas ou não dett n Q

nhuma, pa1:a ser mais favorec ido, póde ser arguido tambem po1· 20 minutos. 

i\jas, arlmittião o systema elo projccto, eu a lteraria as outras suas disposi 

ções . Dnda outra fórma no p ro~esso da tomada de pontos, e essa seria a mes

ma el e out•·'ora: a chamada, marcando o ·bedel, na caderneta, os nomes dos 

ausentes . 

A elo proj cc to tem dous cl e l'eitos : con-~om e muito tempo, qu e 6 subtra hielo 

da prel cc;ilo, e póde dar azo á fraude. J[t cx pcrimcntaélo, deu r sultaclos p es

simos. A cl~mninha p la nta elo testcb cl'e fm••·o já invaclio a Academia . Não lhe 

abramos de novo a porta. 
Nesle mesmo n. ~~ oncl~ se lê es l cjcLJ le ia-se: - estiver. 

n. No z.1·t. 23, n. 4, en1prega- se a locu ção, r epetida en1 n1ais passageJIS (To 

}Jroj ec to - rle11tro de n,n ctnno - que, não sendo errada, 1n e não parece. e ntr~· 

tanto, a me lhor. Eu diria - tlent1·o em um anuo - m esmo a despeito da lição 

em contrario el e Can diclo de Fig-ueiredo. (2) 

Vi eira disse : (/ gnt?·o em. t>·cs clicts, e com " ctlmct li Htito dentro em si 1ncs-

( l) .!'. t..:o;;liolo. 0b1·a c it .. [l. 3a. 
(2) Lições p •·at. ela •ling. port., vol. 2°, pa;;·. 15. 
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ma (1) f f!!, si, cada turw clcts pa·rtes v im· ,·eqt;e,·m· s•tta jt;stiça elentro NOS TER~:! OS 

q_1;e Tlbe Jon;n; assig?laclos sc1·á o•wida, lê-se na Ord. liv. 3•, tit. 1°, § 18 . 

10 . H:.'l. na secção lll - Das cong1·0gaçües - t ão escuçl ada cópia de dispo

pos ições intuitivas, que toda ella deve ser substitui cla. V ej a V. Ex . , e se con

vencer á ele que me ni\o el evem taxar ele esm iuçaclo r f ri volo . Em qualquer lei tu

elo ê sér io, tuclC> é capital, Que cUremos elo oocl lgo or gan ico de Luna Universi

dade? 

Logo no a rt. 26 eu diria : "A con;;Te;;ação de ca!ila Eaculdacle co mpõe-s 

elos r espectivos l en tes cathecl r a ti cos e substitutos ". Dizendo,. como es tá a li i , qu e 

a congregação (sic} ele caclet wn elos institutos se compõe de todos os lentes· ca

th eclralicos e subst itutivos, o acljectivo toelos poderá ser este lldido até co mpre

hendet• a totalicl acle dos pr ofessores da Uninn·sidacl" . B asta ria que o proj e

cto tive~se dito ele /.oaas as sens lentes . 

Para que dizet· que os lentes se cvp?"e8enwni.o ?W sCtlu destinullu pewa as 

se.ssõc~? Aonde mais haveria dr ser? 

Para que: - O rli• -ecto?· iomet?·á etsse?l t o ?W cetbece i?·a lla mesa, a"' cadci•·a 

de espc<l fla?·r Se a m esa fô r de fôrma r edonda? Se n ão houver cadeira de es

paldar~! Não h v.verá .congreg·ação? 

.Veja-se esúe perfei to laconismo elo final elo art. 32 : 

Na.s seseõe~ se•·vi?·á de Mc?·eta?·io o elo institnto ( ?) . 

Art. •12. "ó l ente qu e em sessão ''afastar -se das con veniencias e<elmiitLdas 

en1 taes rPuniões. , . " .A.ch11itlir inconven lcncias, tenho visto, infelizmente; 1nas 

con veni encias !? Que se cost1Jn1an1 guarda r , é co rno se deve dizer. 

Para qu e o art. 49, n1axi111é con1 a redacção que lh e dera n1: S e es tiver tnar

cacla a ~c~·são tiara um cfia (hav~a de ser pa ra dous?) e aco ntecer qu e fa ll eça 

alg um m embro effecti \'o ,l'!, Cong r egação, será adiada a r euni ão (cio - cio)'? 

11. No art. 50. em vez rle Os le11tes clisti1l[J1<C II<-se, l eia -so: Os lentes se 

(liStingH C'IIt , 

12. Do art . 16. a parte contida entre pa!-enthesis - (sem prejui zo dos di · 

r ei tos dos act'!aes subst i !:u tos - ás cadeiras anter iores ( ?) a este R egula 

mento) - el eve passa r, com reclacção m elhor. paTa o titulo das disposiçõeR 

transitarias. 

Eu; vez de venci?nentns da. cacleiraJ pois a cade ira não vence nada, diga-se 

ela junc;çclo ncc1t ~ n11.lculct. 

13. Art. 64, n . 5 : Di;;a-se, em vez de rle!esc;s <Le t h ese, defesa d " th eses . 

A fôrma plu r a l dada aoR nu mero s an ter ior es csl(L aqui na palavra actos. 

14. Dos a rts. 76 ·e 82 eu n1 uda ri a a qu ell as a,(lvm·tencias cc~1na1·a ·rias - cMl

vc1·ticlo ca m,rn ·a1·ianta11 te . - Diga. antes, co1no no a rt . 2·18, sl1nples cul ve?·t cncia. 

Aqudl a é uma 0ama 1·adagem mu ito incommoda . 

15. O a r t. 84 se me af i g-ura quasi uma extravagancia : -- Qg l entes poderão 

exp!icar quaesquer dout r inas, 1.11na vez que não orfenda.n1 as leis e os bons cos

tumes . 

( 1) Moraes, Dicc., Y., D entro. 
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Qu anto aos bon s costumes ... só agora vejo que e~tes podem ser oefenr:!l

dos na pura exposição de doutrina·s, m esmo fe ita de todo fOra da enscenação 

do art . 282 el o Co digo. Penal. Quanto ás l ei s, basta pergu ntar: se a l ei escr i

Pt<t, que rião raro anda di\·orciada do direito puro, fõr contraria á doutl'ina que 

ao prufesso·r parecer a mell10r? E stará este inhibiclo ele e?lsincw ct rlont?·ina, fa

culd ,de explicilame!~ te conferida no pr'incipio deste mesmo ar t. 84? 

J :J. dissemos, a proposito elo pro j ecto Sodré, que não toqtiemos no modo de 

constru ir o pro fes-so r a sua pre1 ec~ão . E' cousa tão inta ng·ivel COJTIO a inte lli 

g-encia e a liberclac1e. O l)rofessor qu e o não souber ser, como el eve, sej a cor 

r ig;ido consoante a lei. 

16. No capitulo Dct Seo,·etm·ict é de louva r o a r t. 90, em que se pt·escreve 

que alli haverá 1nesa's, c~cl e iras, arn,a,rios, papel 1 pPn nas e tintas. Assim tan1-

bem no Capitulo da. Bibliotheca o art. 116, segundo o qual nella haver·á tantas 

es tantes quantas forem n eccssar ias para a guarda e conservação tios liYros. 

O que seri am i.la secretaria e da bilioth eca sem estas pmvidenl:issimas pres

cripções? 

17 . .O art. 120 falia ela bibli otiYcca 1W01n·iamt611te flUa., .qua l ser á a ·im1n·o-

p'ria 'H~ ent e clita.r 
13 . No art, 

1~. No a r t, 

20 . No arl. 

93 deve es tar tntslculo no lugar em que se l ê ceTtirliiQ . 

99 o primeiro possess ivo snas, não está certo. 

110, antes de ve1·sm·em; escr eV1a-se estas, 

21. No art . 126 , em vez de oontem7Jlcw, diga-se i?lc lni;·. Con templa.r sign ifica 

fi t a•· al;:mma causa ou . condescender, ou galardoar , ou reflectir demorad•am ente . 

E' pm· i sso que content7J lct?' Hm·os em nm ccttctl ogo, não sei que causa sej a. 

Nesta impropriedade tinha incorrido no art. 273 do Codigo de Ensi no. 

22. No a r t. 128 ho. um ponto e virgula injustificavel , v irgu !a é qu e cabe ali\. 

O que 11ão c.:tllc neste ::i a~sumr,tos é o lle 1n.:i·ninl'is 11011 cwrat 1n·rete'r . 

23 . Pelo art. 131 é dP ~tu atro m ezes o pra zo elo concu r so pa.ra o lngar ele 

l ente cathedr atico e l:l e ci!1CO para o d e substitu to. 

Não v ejo qu e haja corweniencia em estend er· tanto estes prazos. O ele tres 

n1 ezes elo art. 55 do Cod ig·o ele E ns ino é su f ri ciente e san1 distinguir entre ca

thecl r·d.ticos e subst itutos. Que motivo h:'lverá pa t•a tal distincçilo? 

2~. O si mil-itam J o a1·l. 116 não vai bem em uma l ei. O verbo milita..· si

gnifica con1bater , pugnar, segu ir a catTeiva das annas, fazer gue1·ra. 

Cond ições scientific:'ls c moraes nülitc<nllo em conctwrentes ao mag ister io . . . 

Por que ni'io dizer se CO?ICO?'?'eJ'em co?lrl i ções scie?lti/i.ccts e ?nOJ'Ci es ?l os cmt cli 

clatos ~ 

li: depoi s, dizendo o arti g·o torla.s as eo?lrlições, dá lugar á perg·tmta :' Quaes 

são a" con dições'! Se a l ei as não enum e1·a, como é que emprega o a rti go de

f inito e a inda m a is o adj ecti vo anicular foclas, que compreh en de certa totali

dade ou uni versal icla'cle? 

~5. Na3 m ,.ü s miuclas p:wticul ar idacles tem de feitos o p r oj ecto. V êde no ca

pittiio VII - Da, C01'?'eS1JOnclencio e da posse elo Di?·ecto•·, cl.os l ente! e emp,·ega

dos- ~uanta cau sa a notar: 



tt) Assumptos essenci a l e form a lmente di$linctos enquadt·ados no m esmo 

cap itulo . 

b) Trata-se da con espondencia antes da posse . 

o) Red i ge-~e " rubric•• do cnpitulo de fôrma a parece r que a cotTesponden
c ia ~ l~. il (: só do directnr, r.1as tambeJn dos lentes e ~ e mp,~ega do..s, quando re:=t l · 

mente é só daqu ell e . 

24. Art . 197. Poi-s o <lirector pt·eciza, pa ra tomar posse do cargo, r equ e 

t•er por petição cscripta? 

E qu e in fP. Ii cida de de redacção? Pan r esse fim c!ev e?"á e?! vi r!?" mnn ?Jel;ição ..• 

Havia <l r· ser duas? 

25. Da R cvistn. O nnmero de 600 paginas pa ra cada volume a nnual da R e

'lúsht n1 e pa rece demas ia do . O an tig o regulatn ento 1na rcava 400 ; e por qu e a 

cxperi Encia mostrou Clll e nen1 sentpre era possível preench er este nume1·o, o n ovo 

Co cl ign deixou ern si lencio o nun1ero de pagina:. Não digo qu e sej a n1elhor es te 

ultimo sybtema, possivelm en te protecto-r da indolencia; mas 400 pAg inas são 

sufCic ient es . Como di sse Qu intilian o (X. I) , in omn i bns li.ba·is est ?ltili tntis a 

1iq1d.cl . ?-l"em o m er ecim en to do liv•ro es tá s.empre na razão directa do num ero de 

suas paginlas . 

2r, . A ma teri q do capitulo X I - Dos ·imstitntos fnnrlcu!os ?J elos ?JOr/.e?· s es -

tarloaes não me parece, como talvez se afigure ao illu st ra do au tor elo pt•o je-

cto , line d~ contro versia. no t erreno elo dire ito constituc iona l. 

IIaveri s. n11tito q_ue dizer a respe ito, se não no J-o itnpecl isse a exi g·uicl~ad e el o 

pra zo dentro do ctu :=t l tfllll0'3 fatahnente el e es tacar nes ta ·carre ira ver t i}~· in o sa. em 

que va.rn o·s escr evendo; 1:n:1s sen1pr e diremos, salvo m elhor parecer , qu e as di s

pos ições do proj ec tn neste ponto não estão muito ele h a rmonia com a Const itui

ção da Republica . O qu e es ta. prescr eve no art. 3!í n. 30 é qu e com pete pdvati

va r:nen te a o Congresso Nacion?J leg is lar sobre o ensin o su perior no Dist?·i ct:o Ji'e

clm·al ,; 110 art. 3:1, ns. 3 fl ·L que ta mben1 lh e incumbe crear in sti tui~ões ele en

s ino superi or e secun dario nos Estados e pt·ove•r i ins trucção secun cia ri a no Di s

tri cto F edera l. 

B nada ma is sobr e este assumpto. Mas como, pelos a rts . 63 e 65, n . 2, cabe 

aos E s ta dos 9 poder ele se reger em por lei suas, e lh es & J'acu ltado qu a lquer pn

der ou ôire ito ~ue lhe:::: não fôr neg·aclo pe;Ja Const itui ção, seg·ue-se Jog; ica

m ente qne os Estados podem legislar livremen te sob,-e o ens ino publi co e que 

as r espectivas ins tituições são tão legitimafi e const ituc ion aes qua nto as da 

Un ião. Então por qu e lh es res tr ingir a capa,ciclacl e co m a que llas cond ições do 

art. 24? Por qu e saj e ital-os á. inspecção do Conse1l1 o Unive r·s i tado, qu e .. ê orgfio 

do Govt~rn o ela Un ião ? 

Verda de é qu e o nosso system a differ e neste ponto do el e a lg um as R epuhll

cas fed erativas . Assim é _ qu e, na dos Estados Unidos elo ·Norte, o Governo F e

der a} nã·o se il",g·ere nos negocias. da instn1cção ·publica . Nesta n1ateria, os Es

La dos são propriamente . SO b era nos . ];] tão. CiOSOS são desta prerogat iva qu e O 

senador fS~deral Blair, em 1 66 , não consegui.o_ fazer· _pa:ssat: qm om no sentido 



ele ficar o 'l'hesouro el a União uutoi·izaclo a distribui! entré os J;;stado.; l a ! gaH 

s ubvenções para o fim de se proteger a instrucção nacional. 

Só porque este dinheiro clava á União um certo OO?>t>'ôle, como rtiz Cartier. 

sobre as escolas elos Estados, o biU cahio (1). 'l'ambem na Suissa a r e1n·a é a 

mesma; e se de ha muito se procura m eio de poder a Confederação exer cer cen

sura sobre a instrucç:ão publica cantona l, a té hoje não se cheg·ou a un1a r e

. olu<;ào definiti va (2). E' verdade qu e a Co nstituição de 1848 deu á Confedera

ç.lo o rlire ito de es ta~b e l ecer uma Un ivers ida de Suissa, maS g·ran de fo i a resisten ~ 

cia qu P os grandes centros oppuzer am á execução daJquell e preceito constitnclo

nal , :l on l.nisen rle oól ,g l '1In·ive1·sité. ( 3) 

Ma~ por que a nossa Constituiçã<> conferi a cumul a tivam ente á União e ao~ 

Es!Jaclos o poder ele l egislarem sob1·e este r a mo elo serviço publico, havemos d t' 

da1· predomínio á União ? Por qu e? Onde está o projecto con stitucional qu e x

pllclta ou. implici t a m en te :tutorize a disposi ção do nrojecto? 

Pui.-; as lettras e as sciencias no Brasi l variam da ;'UnHio pa,ra os E s tados? 

FJ , po 1·ventura, o m a.g ist er io f eder a l s~ be J•ft mais e m elhor que o estacloal? 

'f!los Rã o a s duvidas que es te a·rti go levanta etn n1eu espirito. 

2'1. Todo o capitulo XII - Dn JJO/i cict nccule?,tien 

di do. 

pJ·eciza ele s<"r 1·c fun -

Logo o seu primei1·o aJ·tigo ~ó é dig-no el e fi gura.r no livro Don't. co nh ec ido 

manual de civilidade . 

Poi s é p1·ecizo qu e a l ei prescreva aos estudantes qu e mantenh >tm ~ s l eis el e 

civilidade para co m os colle.o;as, l t>ntes, empreg·ado~ e vi•sitantes? A Un iYers iclnde 

não é .oscol a de ('duca~ão . Só tem cl ir·eito de punir o es tudante inciYil . 

• '<o art. 2 ·17 empr ega-se erra damen t e a va1·iação elo pi'ollome ela ter ce it·a 

pesso.1 si. Qu e quer dizer : - O cliJ·cctOJ' fará compa 1·ecer }Je!'O!lte si o a lumno ? 

Não é vor t11guez. 

Que ao m enos as l ei~ Sé li vr em dest e tristem ente vu l ga rizado miorohi o 

gr an1n tat ical . 

A ultima parte rlo ar t. 2fi2. r eprodu cção elo art. 312 elo Cocligo, é imposs i

v e;l. Se o cl elic to irnput~ clo <LO es tu.dante par ecer que não dev e se1· punido só -

111flnte co m as penas dos artigos anteriOI'es, fai'á o clir ector -lavra r termo elo' oc

corri :lo, 11 C0111 as r azões qua o estuda nte a 11egar a rseu favot· ( e1n seu favor, {: 

qu e deve ser) "l com os depo imentos el as testemunhas qu e. souberem elo facto (e 

se as tes tem unh as nada. soube1·em ou negar em o facto?) e o apr esenta rá á Con

g-r eg·n.Gào . .. " E o Artigo se fecha a:ss in1: "Esta, depo is cl~ en~pregar os me ios nri

cessar ios pa r a conhecer a verdade, con.dcmnará o delinquente [L pena el e perda ele 

um :1. clou s an nos ele es tudos, conforme a g1·avidade elo delic to ". 

E :1tão nunca poderá a.JJ.so lver? Di1·-se•ha, co m Ulpiano. ctn e non rl ebet , mti 

phts lacet. qnorl 'IJti?lns es tJ '1 /0n 7ic e?·cr Ot]! co n1 o mestno juri sconsulto, que '11€-

(1) art ic1· , Lct 1'.8 7J?tb1 . a.mel·iocd.u e, vol. 3 po·g. 525 . 

(2) Ad'l.nS et Cunningh am , Ln couf. sn isse . pag . 2 09 . 

( 3) Dubs, L e d1·oit t>?!blio de In conf. su l.sse, pag. 343 : 
~· · 
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mó, (]ui. cO?irle1H7iet!'e 1JOtest. absolve?·e non jJotestf São verdades inabalave is em 

jurispr:;d encia, não ha .duvida; n1as então dê-se outra fót ... nla ao artig·o; não se 

diga que, ouvida a defesa, exa1ninada a prova, satisfeitas quaesquer diligencias. 

necessarias á verificação da verdade, a Congregação conclent?Ut?"á. Porventura 

a Ord. L i v. 3• tit. 66 § 1° e o Reg. n. 737, de 25 de Novemb(o ele 1850, ar

ligo 2:Jl, tivera1n como excusada, diante druquelles preceitos do Dig-esto, a for

nlula CO?lcle•m.na.nclo ou. ctbsolvenclo't Diga-se, pois, "a Congregação condemnará 

ou ab6olverá, sag·undo o que achar provado. No caso de condem nação, a 
pena será . .. ~~ 

I-Ia JlO art . 253 uma expressão, tambem empregada no art. 313 do ac tual 

codig-o, que, por ~mo!~ da pureza technica, deve ser substituída. 

Alli .se diz que o a lumno que quebrar, estragar ou inutilizar qualquer obje

cto do estabelecimênto será >condemna do a 1'estit11'i?· esse objecto. Se restifu'i!·, 

do latim ?'esti.tne>·e, póde ter tambem a sig11ifi·cação de ?"61JÕ?' no 1J?'imitivo estct

clo., 1·est.a.'ll?'O·?'J 1·epa:ra1'J esse não é o sentido co1nnnHn e só esse •deve ser o da le i. 

Hestituir é to?'IIIJ.?' a rlm· o qu.e se tomcwa, como diz Moraes : 1·enrl?·e ce qni a été 

1n·is on 1JOsseclé incln?nentJ diz o diccionarío da Acaden1ia. Franceza. Mrus então 

para que restituir um objecto inutilizado? Por •que não dizer: Será condemnado 

a satisfazer o damno. 

Este mesmo artigo im p_õe, no .caso de reincidencia, a lém da sa tlsfação do 

damno (além d;; restituição, diz elle), a pena de perda dos estudos por· um a 

tres annos. 

Não póde SPr. Isto affronta a menos branda equidade e fere os princípios 

basico3 elo direito criminal. Destruir ou damnifi>car ctualqu er objecto de proprie

dade ou utilidade publica é ·crime definido na lei, e da r espectiva imputação não 

;,stií. isento o estudante Telativamente aos moveis e quaesquer objectos existen

tes na Academia. Por' tanto, punil-os ainda com aquella graviss ima pena de sus

pensão de estudos .de um a tres annos, é passar a esponja sobr e o precei•to uni

versal rle direito - no'it b'is i.n 'icl,e?n. 

Art. 254. "Sempre que. ve?·ificao·-se" leia-se "sempre (lu e se ve?·ificcw . .. ·• 

No art. 258, e aind~ em alguns outrDs, o projecto fa l•la ele estudan tes ·da 

ultima, ou outra sé>·ie. I-Ia nisto evidente incorrecção, pois que os cursos de qu e 

trata o projecto se dividem em ct.nnos, e não em sér ies. 

28. Segundo o a r t. 265, as au las funccionarão dura nte oito m ezes conti

nues: de 15 de Março a 14 de Novembro. E' tempo excess ivo. •Por que não man

ter o reg·im eJ1 antigo, de 15 el e Março a 15 el e Outubro? Pois os bachareis da-

. quellas €pocas mostraram por acaso que insufficientes eram os sete mezes de 

aulas, ou com esta reforma se quer provar que hoje se estu da a inda menos do 

do q ue outr 'or>t? Provavelmente esta ultima é a r azão, pois as li ções, que eram 

e ainda são de JU n:t a hora, passan1 a durar hora e n1eia. E nã.o havia cursos com 

plementares ... 

29. Art. 274. "O director providenciar·á · para qu os subst itutos, em cur

sos coJnplemenütres (~e Jn v irg ula) con1plete1n o preenchitnento dos pr·ogrammas 

das cadeiras (com virg-...rla) .cujos lentes não possam faz el-o"-. 
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Deixando de parte o CO?h1J1ementa?·es completem o 1J?"ebnchimento, obser.varei 

qu e nesta disposição não m e pa r ece que ha j a o pro j ecto traduzido f i elmen te o 

pensamento do s,eu illustradr, autor. Não é o lente que não pó de preencher o 

pro gr n.. tnrna da sna cadeira; é a materia que, por sua importancia e extensão, 

não p6(1e ser s!Vlisfac tori am ente esgo tada pelo cathetlratico. A locu ção cnjoo 

lentes 11clo •possam, ]a zel-o ê asperamente inco.mmoda aos nossos ouvidos. 

aú . Diz o a. •·t. 277 que h averá uma in scr i pçiio ele matricula e uma inscripçào 

<l e exarne; no emta.nto, as respectivas secções se in titulam: .Da i nscr ipção pa1·a 

matricula - .Da inscripção 1Ja?"a exame . 

Por que esta diffc renç~? Ou uma ou outra fôrm a, m as uma e outra é qu e 

não fica bem. 

31. O a rt . 279, al iás complemento logico tlo reg imen da liberdade de vadia-

ção adoJJtada v elo projec to, é copiosa fonte de abusos in toleraveis. Adm i tti r 

matriculas em qnalque?· l<nn1>o, sob o pretexto ele jnsto i rn;pecMmento na época re

g ularr1enlar, é, não só derrocar a disposição anterio r, que pre fixou o termo das 

inscl'ipções, como proclamar, mais intere::;sante a inda, o direi to do estu dan te não 

precizar ouY ir~ as lições do professor. 1\em a questão, para o instituto do ensino 

publico, é de saber se o estu clan te esteve doente ele 15 de Março até . . . até mesmo 

13 ele Novemb•·o, pois 1'1. tan to l eva aquell e em qtwlque?· f;emJJO; o •que a lei , o bom 

senso e o patrioti smo quer em é que o estu dante ouça as lições elo seu professor. 

32. O art. 282 exi ·e, como con dição pari!. a matricula, qu e o estudante prove 

ter sido vaccinaclo CO?Il bom ?·esultculo . Diz o m esmo o a rt. 11 9 elo Co d ig-o . 

RisrJL"e-se Psta r est.r icção . E se o es-tudante fõr r efracta ri o á vaccina? Se 

o r esultado da vac,:, inação não tiver sido bom? Ficar-lhe•)lão fech adas as portas 

da Onive,:si daàe? 

Veja -se mais esta originalidade. O ar tigo 300, determinando as condições 

para i nscripção doR examinandos não matriculados, exige attestado de vaccina 

sem mais aquella r estrictiva . 

E assi m deve ser . 

33. As secções - Col!aQ<io do g1·áo de baoha,·e! - De< collaçcio c!o gTáo d.e 

clouto,· -- contfi!n tão minuciosas regras sobre o ceremonla l a observar na;quellas 

EO l emnitladcs, que 11.té fazem l embrar a maneira de ce1·tos com ecliogr aphos anti

gos co n1 a;s suas rubricas: 

·'A' D. uma: mesa com o que é necessari o par a escrev er . Um canapé no 

centro. A' E. dua~ cadeir as de braços. 

E:1tra 1~ . dn. D ., e depois ele ctnnpl'in1entar a B aroneza, vai sentar-se fL E. , .. 

Até se faTi a em bandas de musica. Para que tanta co usa? 

Al ém disso o p r ojecto não se firma em cl enomin ll.ções, e em algumas ch eg:1. 

a ser incorrec to . Assim, no ar t. 314 falJa em ?"e lação c!as pessoas qu e tiverem 

de tomar o gr!\o. Pois esSfl.S pessoas não são os bacharel andos? Por qu e então 

não lh es cl á essa denominação? Ou por qu e não diz, como no art. 315, g?·a

auantlos ? 
' .. 
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Bueta!õto. n:> art. 316, chama-os g raduados antes de tomarem o grão. Em 

comp~!lsação, no art. 317, trata-os de graduandos depois da co Ilação do grão! 

u final do art. 317 acaba com a ceremonia do 7Ja>·anympho. Por que? Que 

conveo1iencia haverá em se resgarem essas tradições, tanto mais behlas quanto 

mais antigas? Ess&s doces paginas da poesia academica? Que devastação! 

Entretanto, o projecto, no art. 319, não se esqueceu de recommendar isto: 

que durante a cer\1monia do gráo g uarden1 silencio os assistentes. Itnaginen1os 

que balburdia se a lei o não recommendasse! 

O art. 323 é de absoluta originalidade. Eil-o integralmente: "X a co Ilação 

do grão de doutor obsenm;·-,•c-hcio as seguintes formalidades: (dous pontos)" . 

."ada mais. A indicação das taes formalidades é fe ita, não em paragraphos a 

este artigo, mas en, artigos distinctos. 

ao posso mais. Ainda falta-m 125 artigos, mas não só o tempo se es~>o

tou, como me escasseiam forças para ir até o fim. 

V. Ex. 1nandou que, ao parecer da "ong1·egação, juntasse eu as obset'Va

cões que o projecto me suggerisse. Com a franca producção das qu ahi ficam, 

c1·elo ter cumprido o meu dever. Foi-me rudemente incommodo, confesso; mas, 

como dió!se ao começar - que fazer? Em qualquer posto da minha vida social 

ten ho por Jemma - dizer a verdade ou retil·ar-me . 

O projecto não deve ser adaptado; e ning'tlem está mais habilitado pa1·a pro

duzir outro do quo? o meu proprio collega o Conselheiro Leoncio de Carvalho . 

li:m talento ninguem o excede, em aptidão ninguem o iguala. 

Creia elle na sinceridade destas ultimas linhas e me releve a franq•ueza que 

ouz na analyse do seu trabalho. 

S. Paulo, 19-2 de l\Iarço de 1903. - O director da Faculdad de Direito de 

S. Paulo, Dr. João Monteü·o. 

Faculdade r1e Direito de S. Paulo, 27 de Março de 1903. 

Tendo communicado á Congregação o conteúdo do ultimo officio em c,ue 
V. Ex. diz ficar sciente de have1· aquella Cong~·egação concedido á com missão 

encarregada de dar parecer acerca dos proj ec tos de Universidade prorogação de 

prazo, mao faz sentir que, por isso, poderá o referido parecer deixar de ser pu

blicado no relatorio de V. Ex., a dita commissão se comprometteu a, redobran

do de esforços, apresentar o seu trabalho no dia 30 do corrente. 

Presumo, pois, que no dia 31 serâ elle expedido. 

E. como jâ esteja prompto o meu parecer sobr e o projecto do Dr. Azevedo 

Sodré, nesta data tenho a honra de o remetter a V. Ex. Com o pa1·ecer da Con 

gregaçãc> irá. o meu sobre o projecto Leoncio de Carvalho. 

Ficarão assim satisfeitas as recommendações de V. Ex. 

Ex;n. Sr. Dr . J. J. Seabra, M. D. Ministro da Justiça e Nego cios Interio

res. - O director, Dr. Jocio Montei1·o. 
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Pcl?'eoe?· do D-r. Joiio Monteiro sob?'e o p?·ojecto da. c?'eaçcio eLa Univeo·sidade 

do Rio eLe Janei?'o elo D r. A. A. ele Azevedo Sod?'é 

avec un e entiére sincerité et une e ntiére in

dépendence, avec •l ' unique desir d'êti·e utile aux études 

élevées et moralisatrices . (Alf. Fouillée, La. CO?lce-

1Jtion mo?·ale et civiq?!e ele l' enseig?lement, Pref.) 

Sr. Ministro - Por ofl"icio de 26 ele Fevereiro, 1·ecebido a 2 do corrente, man

dou V . Ex. ouvir a Congregação desta Faculdade acerca do pro jecto ela fun

dação de uma Universidade 110 Rio de J ane i1·o, e me deu a honra de recommen

dar qu e; ao par ecer daque lla Congregaçiio, juntasse eu as observações que o as

sumpto SP.g-geri sse ao m eu esp írito. 

Vfmho timidamente me desempenhar de tão honrosa incumbencia. 

Ao em prego claqu ell e adverbio presiclio d emorada m editação. 

De um lado a min ha posição ele velho professor nesta F acu ldade , cujas g lo

dosas tradições n6s todos congregaclamente procuramos manter sempr e respeita

veis e respeitadas - academia el a qual eu disse. <:'m meu discurso ele 7 ele Se. 

lembro rlc 1894 , na sessão mag·na do 51" an niversa rio elo In stitu to da Ordem dos 

Advogados Brasileiros, ser aq uella em que o D irei to tem o seu mais poderoso 

f6co de irradiação sobre a nossa terra - e cuja actual clirectoria, ainda lllumi

nada do preclaro nome do venerando Ramalho, me esforço por sustentar, se não 

com hrilho, com exncção inf lexivel; de outro lado, a já conhecida disposição em 

que o ~ l evado espirito de V. Ex. está de r ealizar, para ju s to renome de seu Go

verno, aquella fundação, que deve vir a ser a synthese da inteHectualidade bra

s ileira - -- lu de isso me prende a penna . po1·que meu e pirito não applaucle por 

emquantt aquclla iniciativa, como !Tão approva a lg·umas elas idéas contidas no 

projecto. 

Acanha-me a !)rimeira daquellas duas circumstancias porque não fa lta rá 

quem attribua a zelos, que por completo seriam extravagantes, da nossa vetusta 

Academia contra a futu ra parti lha el e glorias que a Universidade lh e virá legi

timamente disputar. 

Abate-me a segunda, porqu e, C-')mo disse Naçoleão a Me>tternich, em Dres

den: La vo l.onté clu go1•m·nernent c'est clejci I e faA.t aocompli: êt qnoi bon s'en cUs 

rmtm·r 

Mas nem uma nem outra me farão recuar do honesto propos ito de d izer a 

vercl a:'le qual se me afigura unica no momento historico da nossa viela po litica. 

Não a primeira, 1JOrquP- n6s todos, como um dos herões de Planto, temos sempre 

fechado os ouvidos para tudo que é desproposito; não a seg-un da , porque V. Ex. 

lllustre <:ntre os mais illustr es collegas do magisterio superior, não trepidar!\. em 

crer que si r vo m elhor sendo si ncero, do que serviria se, para acatar deferen

cias pessoaes, posto que a. todo titulo r espe itaveis, dissimulasse ob jecções con

scienciosas ou s imulasse a dhesões machiavelicas. 

D ·izoi e?n t1tdo a ve?'darle a quem em tudo a deveis, 
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.Eu disse quP não app laudo, por emqu anto, a pro jectada ru ndaç!l.o d~ uma 

Universidade no Rio de Janeiro. Em j ustif icar o em prego desta locu ção adver

bial vai consistir toda a minha di lig encia. 

E dizendo 7JO?' emqna11to deixo desde logo annunciado que não sou avesso 

ás Universidades. Nem podia ser. Educado o espirito na esco la da logica ou 

dirccção do en tendimento na systematização do raciocínio, nessa determinação 

das leis directoras do pensamento, que H e;;·e i chamou che 1iVi.ssensoha/ t des 

Lopiolc. - a Sciencia da Log·ica - tenho omo lemmatico o ag udo conceito do 

economis ta Macleod: que falsa é to da doutrina que n iio supporta quaesi1uer con

sequencias, por mai~ remotas que sej an1. 

Ora, em philosophia, tomada esta pala\'l'a no seu sentido mais largo, que é 

ainda o hegeliano, ou a investig·ação das causas pelo pensamento (1), sou in

transigenteinente- mon ista . 'l'anto basta 'V a para que não pudesse deixar de ser 

u nivet·si tarlo . 

R eleve V. Ex . r a pida demonstração. 

Subamos, posto que acceleradamente, até descortinar a etema, infinita e 

illirnitada pe?·spectiva cosmolo{lica moni.sta que, um anno faz, o gen io do po r ten

toso H reckel rasg·o u, em novo livro á polydipsia scientifica moderna (2). A 

vida é uma e indivisivel. 

Nada vive fóra da unidade cosn1ica. JTI p~ra não sahir tnos do m undo an i

mal, só a quem interessa a sciencia socio!ogica, tão intimas são as relações de 

conformidade e icl~ntidad e em que se ennovellam as suas multiplas e variadas 

manifestações, que. desde os es tudos antagonicos e genealogicos dos sêres or

gan izados até os da psycho!ogia em qualque1· dos seus departam entos, tudo vai 

ter ao supremo sorites do ser universal: que a vida é o m esmo que o mov im en to; 

que o movimento é uma propriedade da substancia; qu a s u bstancia é constante

mente uma, que a unidade, portanto, é a r a zão imman en te e originar ia da cr ea

gão . 

Mas, se o dominio do cosmos é um só e unico, isto é, e no proprio dize r 

do g-rande Professor de SPna. o 1·eino elo substcmcia, cujos attribu tos lnsepara

veis são a ?1Uttm·i a 8 a ene?·[JiliJ segue-se qu e ta:mben1 uno é o domínio Lntei ro da 

sciencia. A unidade empírica importa na unidade das sciendas. A car unchosa 

divisão das scie!lcias, quanto ás fontes do conhecimento, em naturaes ou em

piricas e reveladas, já tQmbou em occaso permanente, ruína prenunciada desde 

o long inquÕ seculo de Cicero neste profundo conceito: Omnes m·tes qnre cul lt n

manito.tem pe.·ti·ne?<l_, habe11t quorlclom commnne vi.nculnm et: quasi cornwtione 

q~tadam inte1· se continentow . A ordem ou un idade cosmica n~o podia vir uni

camente da harmonia physica senão tlj.mbem da consonancia moral, dissemos al

gures ( 3) . A formula llesta consonancia só pôde ser a conne..xão universal das 

(1) Hegel, Logiqne, trad. de V era, Intr . § 2•. 

( 2) Vld. HceckPl , Les é?ligntes de l'~tnive?·s, trad . de Cam . B os., Pa

r iz, 1902. 

(3) Unidade do D h·etto, pag. 1.7. 
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sei.encia~. F ó1·a da intcrdepen clencia elas sciencias não h a sciencia verdade ira. 

Agor:t mesmo vem á J.llz uma palayra, trazida pe la insigne lucidez in tellectual 

de Raoul de la G rasserie, eloquentemente comprehensiveJ do complexo scientifico 

moderno - a Cosmosocio/o!]ict. ( 4) 

Tudo, desde a sciencia da philologia, considerada em seus tres grãos successi· 

vos, philologia propriamente dita, grammatica e ling uistlca, atê as mais abstra

ctas leis dos pl1 enomenos puramente eco nomicos - tudo quanto pôde entrar na 

posse dos conhecimentos humanos, tudo se interencadeia .sob a synthese de uma 

scienci a negra: a sciencia das sociedades ou cosmosociologla. A Medicina, o DI

re ito. as JVIath ematicas, aR scicncias physicas e naturaes, as lettra:s - ou os 

cinco departam2ntos scient ificos do vo so projecto - g uardam entre si affinida

cl es tão estreitas como se Cossem co·mmunheiros de domínios indivisos. A ver

lia de é uma só "' della· descendem todas as sciencias: desaggregal-as fôra o mesmo 

que as desinteg rar. 

Pet·lus trai os r espectivos peculios e vereis luzir a synthese suprema. que é 

o bem elo homem na unidade psychologica do m undo social. 

Pela Medicina busca o homem o equilibrio physiologico da sua existencia 

zoologica, primeiro factor physico da existencia social ; pelo Direito, que é, em 

synth ese, a sciencia da pllys iologia mora l, mantém ell e a ordem claJs relações 

sociaes. 

Tal como, pela i\Iedicina, remove o medico as causas efficientes . elas enti

dades pathogenicas, assim o jurista, p las regras elo Direi to, trata de curar as 

lesões ju rídicas. <Jne são as entidades morbidas da pathologia social. A saude é 

o direit'l physic'l. o direito é a saucle moral. ( 5) 

Pela-s ;vrathematicas. ou melh01·, r ep.roduzindo Augusto Comte sobre Con

dorcet, pela Matlwmatic~. na fôrma singular. pant incUca?· com ?Jtwis e'lle?·gia o 

cspirit.o rlc miirlcule C?l' que se connebc ctqllel/et scieucia (6) o homem mede toda~ 

as gran dezaf': t:lo Jnunclo or!:;·anico e inorganico; pela ~1athematica, que é, no 

( ·I) Raoul ele la Grasserie, Des ,·eligio?Js compcwées, pag. 28. 

( ii J Em nos~o discurso sobre a morte ele Pasteur, já t ínhamos dito: "Du 

rest, qu 'est-cP la médecint~ ~inon la ~cience qui a. pour but la conservation de 

la santé et la guérisou eles maladies? 

"Mais qu'est-ce le rlrolt sinon la science qui a pour but la conservation ele 

l 'ordre et le retabli ssem ent des violat ions morales soc iales? Ainsi qu e l 'orfu·e 

dans 1Ps organ~s anatomiqt~A~ produit leur régulier fnncionnement, et pourtant, 

la santê, de même la santé da n s les ,-apports de droit, c'est-à-dire,. leur harmo

nia avec la loi, qui est h concrétisation objective clu príncipe juriàique. produit 

l'orclre génêral e t, pourtant, la santé socia l e . 

·• Le pt·oit c'est la sa.nté social e, ainsi qu e la santê c'est le clroit physiolo

giqu e . 
·' Vons voyez, clone, combien est pro(oncle l'identité dont je vous parle . . . " 

joão Monteiro , i• Discursos", pag-. 22G . 

( 6 ) A. omte, CQ!tl's rle Philos , posit., vQI, 1°, pai'. 9Q da ed , ele Littr~. 
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sabio dizer do chefe ela philosophia positiva, o maus poderoso instrumento que 

o esplrito humano póde empregar na inda.gação de quaesquer 1phenomenos, e por 

is to mesmo constitue Ze vé?"itnble 1Joi.nt ele elépn?'t ele tonte éll;ncnti.on sci.enti/'iqt<G 

?'ationelle, soit géné1·ale, soit S!Jeciale (7), o espirito, medindo todas as grande

zas e lhes determinando as propriedades, j&. em ua.s r elações abstrac tas, já em 

euas relações applicad~.s, sobe até conglobar em admiravel synthese a univer

salidade scientHica. 

Eis POT que Eugenio Pe!letan chamou a Mathematica a sciellciet ele todas 

as Ot<t?·a.s sciencias. Nem outro lhe é o s ignificado na sua raiz grega . 

Mas, sendo este o conceito fundamental ela Mathemalica, como desunir 

della as sciencias physicas e naturaes, se por estas ê que chegamos a conhecer 

todas as grandezas que aquella nos ensina a medir? 

1\õ.o são vãs especulações arbitrarias ou fantasticas. Tudo no mundo se en

cadeia em uma formula encyclopedica . O medico, o jurista e o mathematico são 

os collaborador~s architectos do edificio universal , no dizer de Guarin de Vitry, 

reproduzido na Sociolor!ie< de RobE:rty (8). Como erguei-o de pê, o g rande co

losso da sciencia, se não dermos a construcção methoc1ica de uma plastica preo,-

<lenada? Mandni que descollaborada-mente trabalhem grupos de pedreiros, de 

n1a;rcenei:ros, de carpinteiros, de serralhe iros, cada qual, sob a direcção s in gu

lar de uma escc.la exclus iva, e não lograreis levantar do solo edifício duradouro 

nem beiJo. Com te formulou a synthese encyclopedica: a mathematica, a astro

nomi a, a physica, a ohimica, a physiologia e a physica social. Eis ahi, diz ell e. 

a un.ica forn1ula logican1ente consoante, a hierarchia natural e inva1·iavel dos 

phenomenos. E só nas relações harmonicas claquellas quatro sciencias ou aca

demia~. se poderá ach a.r a formula intellectual suprema. 

Mas estarão nellas porventura esgota dos todos os instrumentos aptos para 

a conquista inteiJ·a da sciencia? Para que as soiencias flor esça.m, disse Emilio 

·Saisset, é precizo que el!as vivam vida commum. Esta communhão de vida, po

rém, sob pena de se esterilizar na mais prejudicial carencia de fructôs ou resul

tados praticas, deve preliminarmente assentar no estudo inte.gral das /eltl'as. 

tomada esta palavra no mais amplo elos seus s ignificados, isto é, no sentido em 

que o itgudo espirito de madame ele Stael considera a sciencia da litteratura: a 

manifostação fundamental da inte].]igencia. E' na communhão da la1·ga série dos 

elementos litterarios que o homem começa a ve1· o caminho logico qu e o %

vará a setber captar a verdade scientifica integral. Talvez por isso é que se deu, 

em philologia comparada, esta curiosa coincià encia: si o, em latim, significa eu 

sei; oim, em irlandez, significa eu vejo. Saber e ver se equivalem. A quinta e 

u ltima ( 9) das Faculdades do vosso projecto é, portanto, de necessidade visivel. 

(7) Ecl , pag. 37. 

(8) Na Bibliothéque scie11t. inte1·n., vol. XX."CVII, pag. 103. 

(9) Ul tima na indi cação feita pelo p,·ojeoto, mas primeira na seriação lo

gica dos estudon. 
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Consegu ln temente, se todas as sciencias assim enc-aaeladamen te se era ,·am, 
nada mais logh;o elo que lhes systematizar o ensino· e a cultura. O prograsso ela ti 

scienci3.s e~tá na razão directa da conversão do esfo rço in telleclurul. Dispersar 

os estudos {, quebr1or a synU1ese, final supremo da pesquiza scientifica . A Uni

versidade será o centro daquella conversão p1·eciosamente indispen~avel. Sup·remc 

high ;ahools, na phrase ele Gilmc•11 (10), me?·,eiUenx le•bore•toi?·es, na ele Eugenio 

Duthoit (11), as Universidades representam a primeira estaçd.o elo caminho da 

Ulliv t:!rsalização social dos povos. E,. para que est universalização deixe ele s~r, 

posto que em futuro talvez remoto, s implesmente uma utopia, como parece ao 

eminenLe Clovis B~vilaqua (12), para se traduzir em affirmação positiva, não 

pequeno será o concurso que lhe trarâ a universiclação elas academias e gymna

sios, que actualmente vivem vida independente e desinte~;Tada, quiçá cleshar

monica. 

Eis ahi, V. Ex. Nós que sempre nos batemos pela unive1·sc.lizaçâo eLo cU-

1'eito t 13) ; que ainda pouco faz nos pronunciámos pela unive?·salização das lin

gnas (14) ; que j á indicámos nitidas linhas ele communhão entre o direito e as 

mathernaticas (15) ; que, professor de direito jucliciar io, approximá mos tanto 

este ela sciencia ela medicina até chegrurmos ao ponto ele denominar aqnelle ramo 

do dir:eito - soienc·ic. c/.a pc.tholo[lin hwieU.oc. on estMlo eLas violetções elets ?·elet

ções rle cli?·eilo, e lh e demos por complemento o estudo da the?·apelbtioa jm·ielioc., 

isto é, :Ias acçõea como remedios contra aquella.s violações (16) - nós que assim 

pensamos e sentimos, não podíamos deixar de ser •pela Unive•·siclaele - conclu

são logica ela doutrina monistica. 

Mas, então, por C!L'0 é que não applaudimos a cr eação actualmente ela pro

jectada Universidade do Hio de Janeiró? 

E' porque se nos affigura qu po1· emqnc.nto ella se não pócl e fundar com 

provei to para o paiz. 

Tent~mos demonstrai -o por duas razões geraes: a primeira é de ordem pu

ramente scien ti[ica; a segunda, ele ordem econon1ica . 

Disse fls timado juri sconsulto italiano: L'no~~<o é nc.t1w·c.lmente 1n·og?"essivo, e 

In sue. ecluaazionc cl1wet tl'tta lc. snn vi ta: lC< !etailmle;;;z c. si ec/.Hoet 7Je1· IC< giove?•tú; 

(10 J Vid. Lalor, Cyolopred. o f Polit. scie?ice, v. Univm·sities. 

(11) L'E?iseü)?L rln D1·oit cLc.?IS les Univ. c•ll e?n . , pag. 9. 

(12) Vid. nc Jo1·nc.l do Comme1·c.io ele 3 ele Julho de 1900 o artigo druquelle 

nosso r• rezado colleg·a - A phase c.otnal elo eli?'C'ito int. 1n·ivc.clo. 

( 13) Vid. a nossa Pre/.ecçcio inewgnral rio Clb?'SO ele Legislaçcio compa?·arlc., 

S. Paulo 1892. 

(J4) Vid. a Rev. de. li'aoulcle•cle de Di?·eito ele S. Pemlo, 1901, pag. 23. 

('15) Na ir,uguração da Elscola Polytechnica ele S. · Paulo Di.sau.nos. 

pag. 57, •rhibaut, chamava o Direito - A 1nc.themc.tioc. jurielioa. 

( 16) Tl•em·. elo PTocesso oi v. e c0111., vol. 1°, pag. 25. 
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la g·ioventú 21e1· la ·vihNtá; !a vi•·iLitá 11e1· !c• vecoh iezza; l'tma gene,·=ione si 

eclncc• 1161" !'a!t1·a. (17) 

Nesta ordenação progressiva est á a chave do problema edu cativo. Começar 

pelo meio ou pelo flm é fazer obra originariamente viciosa, e, portanto, tm

presta vel. 

Cousas ha que se fi zera m ban aes á for~;a de r epetidas; e uma dellas é tu e 

a instrucção deve passar por tres es ta dias successivamente progr essivos : pr i· 

mario, secundado, superior. Não par li r do primeiro pa ra chegar ao ultimo pela 

ponte (18) do segundo, é perder o ponto de destino por v-icio ingenito do ro · 

teiro. "Comprehenderá o Governo - disse um dos homens que m a is amor dedi

cam a Estas questões de sociologia - que o ensino superior, r crutando seus 

al umnos no ensino secundaria, precizo é que entre estas duas ordens de ensino 

se est:~be l eça uma harmonia que não existe" (19). Para o i].Jtlls tre Didon, a 

educação só é p ab"iotica quando, principiada na esco la, co nt(nuada no gymna· 

sio, acaba na Universidade. (20) 

Nem h a prog~·essão mais log ica . Na es tação secundaria do ens ino está, por 

assim Jizer, e r eproduzindo conceito do Conde Alberto de 1\iun, o caldo em qu e 

o men ino cultiYa 0 caracter que se lh e es tá fo rmando; quando, dali i sahindo, 

entra. el1e, n1oço, nn estação s uperior ou univers itaria, j á vai disposto , con1o diz 

DttPUY, a ser ou servidor ou inimigo do Estado. (21) 

Na escola da instrucção priman·ia, porta nto , deve o E stado pôr c uidadosa

m ente o pon to de partid!'l. de quaesquer refor mas que se disponha a rea lizar nes t e 

ramo •1a a dministração publica. 

Sim ; precizamos de reformas no ensino s uperior. Ninguem o duvida. Mas 

seria acertado começar pela construcção da Universidade, isto é, pelo levanta 

mento do zimborio do novo edifício, sem antes t er cuidado el a reconstruc~;ão dos 

31licerces'! Nem corrige a falta a circumstanci a ele se incorporarem á Un iversi

dade os gymnasios de instrucção secundaria. Pois j á não dissemos que esta é a 

ponta que leva da escola á academia? Par a que concertar a ponte e lhe c! a r 

musculatura m oderna se ao m esmo tempo não lh e pr eparamos conven ientemente 

aquelles que a t êm de atr avessar? 

"A escola primaria, disse L evasseur, é uma m a neira ela r e cl empção da hu· 

m anidaC:e (22). E' por is~o que .Julio Simon inscrevê assim o primeiro .C311Jit.ulo 

do seu •grandioso livro L' E cole: "O povo que tem as melhores escolas é o pri

meiro povo ; Se o não ê hoje, sel-o-ha amanhã " . Os prjmeiros ensinos, di7. Gu ar

dia, doutor em medicina ·e em 1ettr31s, são como a nutrição: se es ta é má. diffl-

(l ·1) llianna, Dirit to Amminism·ativo, vol. 2•, pa.g. 191. 

( 18) . . . nne so•·te de pont jeté clans V entTecl e~tx é expressão de Adrien 

Dupuy, l 'Etat et l'Un.iversité, pa g. 1. 

(19) Ern ~st Lavisse, Quest. à!e?> seign. natio11ct!, pag. 239. 

(20) Le P. Didon, L es aUemancls, et.pud Lavi.sse, obr . cit ., pag. 214 . 

(21) Obr. cit., pag. 12. 

(23) Un si.Gcle. jl'[rm,;ement dn monde, d e 1800 ét 1900, pag. 31 2, 
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ci i!Uellte se lhe n•param os vi cios. Assim como os primeiros estu dos : o da mno 

mora l que e,l!es fazem, se imper fe itos. na inte lligen c ia do menino, mais tarde ir

rompe muita vez irrepa r avel . (23) 

São co nceitos hoje v ulgar íssimos. A pedagog ia, que tão des pi·ezada vege

tou nos pas,;ados seculos, fo i. no ultimo, como ·af-.f irma Monsenhor Péch enard (24) 

a g ran de preoccupa çiio dos professores. 

O an nuncio el e uma Ji çfco de pedagogia, diz e ll e, não sómente já não é ca

paz, como outr 'ora, de diSJ'ensar ouyintes, mas ao con tra~·io exerce r eal at

tracção. 

O c itado L evasseur foi até chamar o s~cu l o XIX - o secu lo da in strucção 

primaria . ( 25) 

Mas que é, em geral , a in strucção primaria en t 1·e nós? Abs trahi do Estalto 

de S . Paulo, onrle c Governo, com o di ssemos algur es (26 ) "com a mesma previ

dencia de Deus, que para illuminar as noites, cravara · no céo myriades de es

treHas, cr eou , em todos os pontos do Estado, escolas que esclarecem a razão" e, 

sobre uma receitll v rçada e m 41 .728 :0 00*000, r;asta quasi 16 •i• com a instru

cção publica, ou 6. 555 :070$000, dos quaes 4. 66•2 :410$000 só com .a instrucção 

primarh ( 27) ; :-tbstrahi e< la b r il h ante excepção na miseria intell ectual que nos 

vai atrophian do a P atria, e quadro pungentemente triste se patentear a ao vosso 

espirito esclarecido. Gmqu anto nos Estados Unidos do Norte h avia, em 1893, 

168 esco las. e o nde dentro em um anno, 1872-1873, um Estado sómente, o da 

Californ!a, gastou, Fó com esco las con11ntmaes, 11.000.000 de francos. ou , ao 

ca mbio médio ele 23 laj 16 esterli nos, 2.120.000 dollars ou 4.400:000* da nossa 

moeda; emqnanto <: té no Egypto e no Leva nte, desde 185 0, Francezes, Ingl e

zes, Russos, _1\.lJ ernães, .A.mericanos, Italianos, porfiam na conquista da moden'lA 

Chan aan, e, na a mplidão g cog.raphica cht Inc1ia, as suas . a mplíssimas populações, 

de' l854 par a cã, intellectualrnente se trnsformam, no di zer do citado Monsenhor 

Pechénnrd; emquanto o J apão, não tanto p ela sua força naval , como pela s ua 

mara•;ilhosa activida cl e na esphe1·a das iettrns, assombra o mundo contcmpor Cl. -

(2o) J. l\1 . . Guardia. Uétat cnse-igna·ll t et l 'école lib1·e, pag-. 117. "Des étu 

des mal fa itcs sont irreparables: on peut bien Jes reraire . à la rigneur. avec dn 

temps et de la volontê, ce qui manque le ph1 s à la p lupa rt eles h ommes: mais i! 

e n reste toujours qu elqu c chose. Jl en est du C'er veau comme eles autres organes : 

J'atr;:,phi e a pour consP.qucnC'e la climinution de la vl.talité, et le plu s succul ent 

_reg·ime n(' répare qu' impa rfaitement une const itution clelabrée." 

(24) Un si.êcle, pag.s. 313 -H . 

(25) Ibid , pag. 372. 

(2 6) n ;scwrsos (189 0-1896), pag . 191. 

(2'i) Vid e o Orçamento do Estado de S. Paulo para o a nno de 1901, cap. I 

~ ~ 5• a 15 . . 

A d iante se v erá que a superiorid a de de S. Paulo está n a elevação dos al 

garismos em si, pois que Estados ha q ue empregam da r en da total mais de 16 •jo 

na d espeza com a i ns trtJCção .publica. 
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neo (28), nós, par te integrante d e~ta America do Sul , plus apathiqne et motns 

••nie, na ph<rase daquelle em!nen te escriptor, como que cahimos em ma teria tão 

urg-antc, na somnolencia morbida dos epilepticos depois de longa convulsão. 

E a instrucção secundaria? V. Ex., que é professor, e que, portanto, muita 

vez pôz o dedo nesta chaga viva do nosso organ isn1o social, não preciza de mais 

nada ouvir a respe ito . Os exames de preparatol'ios - eis o mais triste attestado 

do nosso atrazo mental. 

Vinde aqui a S. Paulo, onde o en sino já é uma riqueza publica, e aqui 

mesmo ver eis quão longe ainda estamos do ponto onde queremos e devíamos es

tar. Ha passag·ens que parecem anecclo Ucas. 

Quereis a lgumas amostras? 

Na ·banca d () portuguez. Faz-se analysar a phrase: O navi.o alnt•i?'a!l te v i .. 

si.tozt o po?·to. Manda a examinador que o examinando a transporte para a voz 

passiva. 

- O porto visitou o navio a lmirante! 

Na banca de fr ancez: 

T?·es vo lontie?·s. Tres Voluntarios! 

DebÔut à mes cotés. - Debruças em minhas costas : 

Na banca de latim : 

- F eUs, ágata. diz o examinando, a traduzir conh ecidlssima fa l ula ele 

P heclr o . . . 

- - A'gata? pergunta o examinador. Por que não diz - a gata? 

Volve aquelle: 

Pensei que era ága ta, a,tuella pedra com que se f abricam bules e chi · 

caras! 

Na banca de geographia : 

- Como se chama o primeiro porto elo Brasil em que desembaz·cou Pedro 

Alva res Cabra.]? 

- Colombo! 

Na banca de historia : 

Em quantas grandes épocas se divide a _h :stori a universal? 

Em duas: ante-diluviana e diluviana! 

Na banca de physica: 

Que é prisma? 

E' um corpo so lido , com um buraco por onde penetra a luz, qu e se de

compõe aos raios solares! 

Na hanca de hi storia natural : 

- Apparelho digestivo é um orgão com Ires cavidades, qu e são: a cavi 

dade cr aneana, a bocca e o estomago! 

Eis agora o f in a l de uma pr ova escripta: 

(28 Vide o artigo L 'érltwcttion, de Monsenhor Péchenard, no cit. Un Siécle. 

pag. n5. 
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Desculpe dos erros. Sem m a is assumpto, sou de V. S. criado e admi

rador ... 

P a ra que mais? 

E por que é que se nos offerece occasião ele informar destas miserias o illus

tre Min istro da. In s trucção P u blica? E' pos itivamente porqu e a escola primaria não 

soube preparar o a iumno para o c urso secundario; é porque a escola não está 

ainda suffici;ntemente illumina cla ela man:avilhosa luz da pedagogia efficiente ; 

é porque o motor unico r.lo ensino, armazenadas desconnex amente na memoria 

ela criança quantas f r ivolida des estão ao facil clispôr de um mestre polyata r e

faclo, não raro i nconsciencioso , não é outro senão an da r depressa, a proado todo 

o esfor ço paxa o encantado r eino da utilidade mate rial prom pta, tan to m elhor 

quanto 1nais immedia ta. E; a inoculação da primeina das icléas ~ forças, na con

cepção de Alfredo Fouillée, essa qu e só prepar a a boa evolução elo caracter -

a noção e o sentimento da moral e do civismo - essa ficou ~rossei namente pre

lerida. Entretanto , o ensino elem enta r e primaria deve e ncerra r, con1o disse 

Kortz. na sessão de 10 ele J aneiro de 1 901 ela Escola dos Altos Estn(!as Sociews, 

em Pariz, eleve encerr a r em s ubs tancia a materia ela educação mora l . (29) 

Fvrmar o estu dante elos fu turos estudos secu ndarios: dar-lhe por semente 

as tres . idéas capitaes - Deus (30), F amilia e Patria - in j ecta r-lh e no espírito 

a idéa de que a verdadeira solução do problem a da viela consiste em o homem 

se fazer bem i1; depenclente; qu e a stl'l<!Jf}le !o1· life darwiniano não é a formula 

ela destruição dos sÊ'res in feriores, senão a ela t enclencia natural ele todos os sê

res para a feli cidade; mostr a r-lhe experimentalmente que o vel h o aph ori smo de 

.Juvenal me11.ç sctnct in corpore sctno - é o 111a1s r aciona l e pratico em bl·ema de 

verdadeira educação ou rJu e a verda dei·r a saude só pôde vir da reunião da forca 

e do senti mento ; e, como plano de estudos capaz de bem dispôr a intelligencia 

da crJan ça para a evolu~ão intellectua l s uhseqllente, esse segundo est a d io , em 

que o m nino se vai len tamen te impregnar , na phrase do eminente Folüllée (31), 
1 da instru cção qu e se não improviza nem se pôde adqu irir por esfo r ços ele 'pura 

m emori&. fazer com qu e aq u ella intolligen cia vá g radativamente se desdobrando 

á acquirição logica elos primeiros conhecimentos ontologicos e litterarios, s em os 

quaes todo esforço posterior será trabal·ho . fragílimo, quando não perdido. Em 

urna palavra: sem que se observem, na escola primaria, os sabios ensinamentos 

da p eda gogia moder na, a instrucção sec unda ria ha de produzir claquelles fru 

ctos. E' por ser defeituosa a actual instrucção primaria ela França, que ."'-l exan

àre Ribot ass im se que ixa: Que ele 1lleúntes n'avons naus 1las 1·ec1<eil/ies dans 

·Fenq1<BI(! sw· t'insuffisance cU cet te 1n·envie?'G inst?"!<Ct'i.on ch ez nn tr011 !J?'C11tcl 

(29) Alf. Croisset, U éd ucati on mo·ra1e rlans FUnive·>·sit é, pag . 73. 

(30) A idéa de D eus, sim; porque a escola sem ella seria o mundo ás es

cur a.> . O D eus de todos - elo christão, do judeu , do boudhista , do is lamista. o 

Deus do bem . e ela ord em , o Deus da confra ternicl a de humana. 

(3 1 ) A . Fouillée. Les étwles classiq11es et /a. elém.ac?·(•tie, pa.g. 4. 
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nmn1Jre d'élàves de l' eJ~sei.IJ?Ieme?l t seoo?ldai?·e ! ( 32) Tudo de]Yen de do ens ino. 

Comn~6 110tw toutes les questions sociales, lc~ solnt·ion unique était clnhts l'ensei

gnement, escreveu Zola no ultimo capitulo do seu derradeiro livro . 

E se nós tivermos occatiião de dizer da patria o que o immortal escriptor 

disse da França, presagiando-a no caminho de seu destino da verdade e da ju!

tíça, poderemos então repetir este conceito , engastado na u1tilna pag·ina do seu 

po r ter.toso testamento litterario, a maravi lhosa Veri.té: Bit eU e ., 'c•vait VcW?lcu 

que pcw oet euseigneme?l t 111'intct i?·e . 

E' ainda a sabedoria logica daquella ordenação pJ·ogresslva, que prendemos 

ao coocPito de Manna, in <lo reiteradamente se manifestar no ensino superi'Or. Se 

o me11 ino veio õefeituosamente da criança, o moço não deixará de denunciar ·o 
Rtrazo do meninp. 

Quantas, <Juanta~ vezes não terá V. Ex., na Faculdade de que é um dos 

mas talentosos membros, ouvido barbarid3Jdes iguaes ás que nesta me têm feito 
desf' lentar na banca do 5• anno. 

- Por que razão a moeda é gera lmente redonda? 

E' porque na natureza tudo tende a se arredondar. 

Em que differe o s ubdelegado elo delegado de policia? 

Em que aqueile tem escripto na tabo leta - Subclelegacia - e este -

'"Delegacia de Policia. 

Qual é a principal attribuição do l\Iinisterio ela Guerra? 

.A instrucção publica. 

E aquelie academico qu e, reproduzindo a apostilla Jitteralmente decorada, 

-citou " escriptor Icto, palavra que alli estava escripta como abreviatura de ju
risconsulto? ! 

Tornamos a dizer: Para que mais? 

Eis ahi sobre qu e fundamen tos pedagogicos assentará a Universidade; eis 

ahi · por que não nos arriscariamos a levantar tão importante edifício sem qu e 

antes houvessem os reformado a instrucção em seus dous primeiros gráos . 

Dir-se-ha que, no domínio do actual reg imen federat ivo, quasi nada poderá 

o Gove1~no da União fazer em prol da instru.cção primaria e secundaria? 

Questão é esta de ordem diversa, e sobre cujo a lcance não nos compete ora 

causa alguma dizer . Entretanto, se porventura a conclusão fôr por completo 

pela incc .ml)ete,cia do Governo Federal, então tanto pe ior para a sua inic iat iva 

na creaçio da Universida(le. 

Qu e Universidade será essa, se aquelles que delia elevem retirar, como pe

culio in estimavel, a synthese da encyclopedia litteraria e scienti.C ica, provêm ele 

escolas desencontrarlas, intellectualmente a lheias umas ás outras, sem uma for

mula inicial commum, sem harmonia litteraria, sem doutrina scientifica preli

minar? "As Universidrudes, disse o Padre Diclon, conchegam todas as partes do 

(32) Alex. Ribot, La ref. çle l'enseipnement seconclcMre, pag, 83. 
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saber nu mano para dellas formar a synth ese (3) ": ide, se fordes capaz, com· 

pôr, de elementos divergentes, synthese r egu la r. 

St: & União póde, de accõrdo com os Estados, promover a r eforma da lnstru

cçil.o pr·imar ia e secunda ri a da H.epu blica, não deve tratar da fundação da Un i

versidade SPll1 antt-s s~tiRfaz P r aqu.ell e clev-: r prelitninat·; se não póde, não vá 

fLtnda r Un·iversidade lnviavel. 

A objecção el e ordem econo mica ,;, cr·eação actualm ente ela projec tada Un i

ver sida de tem call,a. l dP.monsLraçào na n1 esn1 a expoSIÇc;tO de n1otivos com que o 

illustn autor do projccto o apr esen tou a V. Ex. 

Reconhece o illustrado profes~or, e o diz em todas as lettras. qu e ·•o ensino 

superior preciza mt tes (l e tMlo de dinheiro para viver , prosperar· e dar os deseja

dos fruclos; dinheiro, •que lhe permitta a acquis ição de todo o mate rial indls

pensa-/el , o qual de dia em clia se vai tornando mais numeroso e variado, di

nheiro qu e lh e perm itta retribuir os auxJ.l ia res do ensino e transforma~ a car

r eira do magisterio em profissão r en dosa e exclusiva ". E depois de h:wer assim 

cla ramente enunciado t ão ve r·dadeiro preceito de sociologia, accrescenta qu e, sem 

essa fo r ça financeira, '' o ensino superior serâ. uma burl a, un1a farGa. un1a il

lusão ·· . 

De qu e ronte, porén1, correr á. o clinh eii"O? Da inicia t iva pa 1·ticu!ar ? F'ôra 

utopia, diz o nosso emin ente colleg·a ; fôra · insania, dig o eu. Porta nto. "nas con

diçõe~ ac tu:1.es do Brasil, só o Governo F edera l póde subsidi a r· o ensino, só e ll e 

pôde fornec.~?r. fun dos n cessar ias á sua ma nu tenGão " . Sen1 isso 11 0 ensino ha de 

v iver ra irrado e esleril . se não chegar 1nesn1o ao extren1o de fa bricar moeda lJ&

Jos m eios os mais indecorosos•·. " Só o Governo Federal , r epete S. Ex .. póde en 

tre nós garantir a independenc ia. do ensino su perior e pr omover sua estabi lidade 

r, prosperida de, lhe rornecendo os fund os necessarios" . 

E adia11te: "R eforn1a do ens ino superior que não v ise t r ansformar a car
reira do magisterio em profissão rendosa, ele cujos p!'oventos possa viv r [olga

(lctmente o pro l'essor. que n;;io m elho1·e o mater· ial do ens ino. qu e ,;ão r eforce as 

dotações a.ctuaes dos Jaboratorios e biblioth ecas. é uma refor·m a inu til, impro· 

ductiva, imprestavel " . 

E o douto professor chega n 1 n1b1'a 1' qu e "professores ha ern B erlin1 qu e 

•· egulam ganhar 50 a 90 mil marcos por anno (22 :000$ a 40:000$ ao cambio de 

27 ou 49 a 88 :000$ ao cambio ele 1 2 d.) •·. A liás, pondera S. Ex., " o mundo ci

vilizado não se encheri a de pasmo e a dmiração di a nte da fecun didade e da ri

queza da littera tura scientifica a llemã " . 

Entre tanto. assentada tão intelligentemente a primeira e indi spensavel idêa 

da refo rma, a que conclusão ch ega S. Ex.? 

Ei s a qui em meu parecer o defeito capital do pr·ojecto: 

As actuaes cond ições financeiras do paiz não tolera m qual•quer a ugmen 

éo, por menor que seja, com o ensino e vencim entos elos professores - diz S . Ex. 

e rup ete: "condições essas, a m eu ver, essenciaes em uma refor·ma " . 

(33) Vid, Lil.vlsse- Qlt~lstíons, pag· . U3. 
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Primeira incon~•·u encia. Se aque ll e augmento é condição tlsse ncla l [ L refor

ma, coa1o se ha dC' reformRr sen1 CJUe se preencha a condição essencial? 

- Domina do pela preoccupação finan ce ira de não augmentar a actual do 

tação orçamentaria, mas, dP outro la do, preoccupado tambem pela idéa exacta . 

da.qu<Jila condição essencial ft r eforma, c hegou S . Ex. a es te •·aciocin io, que p e

dimos v enia para reduzir á formula sy.[[ogist ica: 

- ·eoda re forn1a do ensino que não lh e melhorar pecuniarian1ente as actuaes 
condições de 1naterial f> pessoal, será inutil , improductiva, imprestavel . 

O•·a, o Governo despende actualmente, com as Facu ldades e institutos que 

vão (34) ser incorporados fL Universidade a som m a ele 2. 778 :883$000 . 

Logo, eleve ser acce ito o m eu pla.no, porque por el le .não se gas tarão mais 

de 2.30 0:000$000. 

Segunda incongruencia. E' o que Bain chamaria un1 sy1logismo ill egitin1o 

e Hamilton un1 syllogisn1o illog ico. E' como s dissessemos ~ 

Todo X é Z 

Ora Y é X 
Logo Y ê H 

Aquella economia ele 478 :000$000, atarophianclo irresistivelm ente a vitalidade 

el e r eforma, baBta para conclemnar. 

Sa!Jio é o proloquio que diz o b(t.?'CI/'o S(Lhe ca1·o. E por que sal caro sen ãc· 

porque b;5o se estrag·a, quer di?.er, porque é imprestavel? E' claro, é evidente 

qu e não pôde h~tver bom ens ino sem muito dinheiro. Como diz o citado J . M. 

Guardta, o dinhPiro não é són1ente, na phrase vulga•r, o nervo ela g uerra: sem 

bem forn ida caixa universitaria não have1·1i. boa a dministr ação de ensino possi

vel (35) . N m ha luxo, d iz o eminente Demolins, que seja custoso demasia do 

desde que se .tratft do en sino ( 36) . E' 130rque a despeza com o e nsino. observa 

La 'Visse, r estitue no centuplo o dinheiro que se lhe empres ta ( 37). Para L evas

seu r, a. instru cç l o •=nl todos os seus g rãos - primaria, secundaria, superior e 
technico - é, so b o ponto de v is t a el o traba lho economico, a mais productiva 

fon t e cia ri queza publ ica (38 ). Gastar com o ens ino é como g·astar com semen 

tes: não se gasta - colloca-se o dinheiro em reproducção. 

S~ c lhesouro da União eslá atrophico de dinheiro, espere tempos melho· 

1·es, e sú então, depois de melhorada a instrucÇão nos seus clou s pritne iros· gTáos 

t r ate de levantar, com applau so geral do palz, a grande Universidade brasile i•·a. 

(34 ) Este indicativo presente está perfeitamente se casando com o jft re· 

f drido dito de Napoleão a M tternich, em Dresden . 

(35) Obr . cit. p. 124 . 

(36) A qnoi tient la sttpe?·iori.t é àes cmglo saxons, p. 15 . 

(37) Qttestio?ls . . . p. 251. 

(38) Vide nossos Dis01wsos, p. 195. 
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E c:oniece a retirar das anem icas arcas do Thesouro quanlo niLO nos possa 

produ ztr m orte in curavel ; e corno r ernedio nacional gaste esse p ouco, e desde j il., 

com a ins trucçilo primar ia e secundaria. Mire-se nos orçamentos es tadoaes e 

veja que em alguns se dil. quasi prodigali dade e. em outros quasi sacr ifíc io. 

Não nos poder.1os r eferir aos ot·ça m entos de todos os Estados : quem se po

derá hoje g·abar de conhecer a legislação brasileil'a? A queixa d Cicero - le

[J1t1n cust orlict?ll 'I'Llllla1n hctlJcm'us - e á qual nos r e fer irnos na G'os'Htopolis dG 

IJ 'l 'ei.l"o (3U). se naquellf' tempo de~al e nt::tva o grande ot·ador romano, QUanto não 

nos embaraça hoje nesta gr an de pa tt·ia desconnexada! Mas. para a média fi

nanceira actual, bas la o quadro que se segue. 

'l'emos sobre a mesa os ot·çamentos de doze Estados, de nove para o exer

c ício de 1901 e de tres para o de 1902. 

Nr.. primei ra columna lê-se a somma da r eceita geral do Estado, na segunda 

a da tl espeza com n instrucção publica em geral, na te r ceira, a dfl despeza, t ira

ela daquella, com a instr ucção primaria. 

Eis aqui: 

N e m a escola deixat·[, el e ser livt·e em mal r·i a religiosa , porque trate de 

inocu•lar, no espírito da crfança, as noções elo bem, ela ordem e elo anJOr, cuja 

synthese é Deus. Entre isto e theologia Yai d istancia igual {t que separa a theo

dlcêa da phi losophia geral . 

O livre pensa dor bem póde, sem pet·igo, conservar aquel!e Deus nas escolas. 

Até, por elle, o professor se faz mais amigo do m enino do que mestre, como disse 

Twickenham, he ctd. 1naste1· da G?·osve11m· school. - Coubertin, L./ écl!uca;tion en 

A11gl ete?'1·e, pag. 158. 

Ess:, r eligião r espeita a liberdade de todos e quando sincera e ele bom qu i

late, como diz Dutianel (Gomm eut éleve?· ?lOS /i.ls, pago. 78). é um factor incon

testavel ela moralidade elas crianças. "Dédai g-ner , reofuser ce concours serait 

aussi absurde à l'éducation laiqu e, qu'il le serait a u répresentant ele la réligion 

de refuser le concours de la morale rationnale sous pretexte qu e sa doctrine 

suffit à to u t" . H. Marion, L'éducation cla?ls l'Un·i1Je?·si.té, pag. 169. 

1. S. Paulo, lei n. 758, de 1900 41.728 :000$000 6. 555 :070$000 

2. Minas Geraes, lei n. 301, ~l e 

1000 . . . . . . . . . . . . . . 20 . 611 :900$000 3.372:938$000 

3. AJnazonas, lei n. 319, de 1900 18.511 :000.$0 00 1 . 291 :9·10$000 

4. R io ele Janeiro, lei n. 538, 

ae 1901. 9. 923 :855$5•64 1. 550 :620$000 

5. Pernambuco le·i n. 523. ele 

1901 . 8 .•262 :648$900 928:166$333 

6. Pará, leis ns. 694 e 695, de 

190 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7. 999 :000$000 1. 361:502$000 

(39 ) V i el e a Rev. da Fa.culda cle, de 1895, p . 144. 

( •) Sem discriminação . 

4. 662 :410$000 

2. 528 :300$000 

757:220$000 

(.) 

549 :153$000 . 

799 :250$000 
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7 . Ceará, lei n. 635, de 1900 .... 2.920:905$ 496 672 :110$659 398" :500$000 

8. Paraná, lei n. 355. de 1900 .. 2. 547 :570$067 190 :456$000 104 :520$000 

9. Sergipe, lei n. 405. de 19 00 .. 1. 934 :6·39$140 384:353$000 209 :599$000 

10. Rio Grande do Norte, lei nu-

mero 136, de 1900 . . . 1. 059 :000$000 124:932$000 63 :900$000 

11. P!auhy, lei n. 288, de 1901. . 804 :555$000 11 0:710$000 79 :200$000 

12. Goyaz, lP.i n. 214, ele 1900 .... 691:380$000 79 :100$000 5·1 :580$0 00 

1. CearA. .. .... .. ... . . . ... .. .......... . . . ... 23 o/o H % 
2. Scrg·ipe. . .. .. ... .... . ...... . . ... . . .. .. .. .. .. . + de 19 + de 15 

3. Pará. • • • o •••••• •• • ••• o •• • o ••• • •• •• • • o •• . . . . . 17 10 

4. Minas. . . .. .. ... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . .... + de 16 + de 12 

5. S. Paulo. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . + de 15 + de 11 

6. Rio de Janeiro. . . .. .. .. . . • • o ••••••• • ••••• . .. + de 15 

sem discriminação. 

7. Plat•hY. . . . . .. . ......... ............... . . .. + de 13 + de ~ 

8. Pernambuco. .. . . . . . . .. . . . .... . ......... .. .. . + de 11 + de 

9. Rio Grande do Norte ... .. . . . . .. .. . .. . . . ... . ... . . + de 11 + ele 

lO. Goyaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . ....... + de 10 + de 7 

11. Paraná. ... ... . ..... . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . .... + de 7 + de 

12. Atnazonas. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . + ele 7 + de 4 

'r11·acla a porcent::tg-em C0111 que cada Estado concorre par H esta verba da 

clespeza publica. teremos. rlesprezadas as fracçõe o seg·uinte quadro na ordem 

desce:1dente. 

A primeira columna . indica a porcentagem da clespeza com a instrucçào em 

geral, a segunda com a instrucção prin1fll~ia. 

Isto quer dizer. CJ\16, se a del'peito de tanto cllnheiro, sabiamente gasto com 

" instrucQão publica. che<:ando a respectiva clespeza .a subir. em Estados pobres 
como o Ceará e Sergipe, a 23 e 20 ofu da •·ecelta geral, dos quaes 1 4 e 16 olo só 

com .::t instrucção pr inu.tria. ainda es tan1os long-e da Ch anaan prometticla, nada 

ele llsong·eira mente promiRSor p6de offerecer o projBcto. que toma por base a 

necessidade de reduzir daspezas quando traça plano mais largo do que o vi

gente. 

Repetimos: o que é !:>ara to não presta. 

E' verdade que o projecto propõe algumas idéas que appa•·entemen te alll

vlam a contribuição orçamentaria do Estado em prejuizo ela •·emtmeração do 

prOCessor. Mas neste ponto desapprovamos por completo o que alli se propõe. 

Em primeiro lugar, a idéa de supprimir as gratificações acldlclonaes é de 

( •) Art. 3< § § 28, 64 e 73, que tornamos como despezas ·com a instrucção 

publica . 
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todo infeliz, principalmente se considerarmos os motivos que levaram o mustre 

autor do projecto a propõr a suppressão. São dous: prhneiro - vencimentos ""'· 

1JOuco S'U1Je1··io·res aos actuaes, o que é u1na .co?npensação ,; segundo - jfL 

rep,·esJJllarem actualrn<:nte aque!Jas gratificações a cifra de 157 :6 24$000 . 

NlaB então as gratificações a cldlcion rues represen tam uma compensação devi

da pe1a exiguiclade dos v~ncimentos actuaes? Não o sabiamos. Sempre as t ive

mos eomo prem io de serviços pcestados e estimu·lo a trabalho melhor. Nem fõra 

co n·ecto ver outra causa. 

Pois o EMado haveria rle coHféssar, pela tal compensação, que paga pôuco 

aos seus servidor s? F. não fõ ra dcshon~sto que essa confissão ou compensação 

só começasse a ser feita depois de um decennnio de serviços e fosse se tornando 

inais sincer a e consoladora de então em diante, por perlodos de cinco annos, até 

se completarem 30 annos ele bons serviços? Não seria mais facil e liso augmen

tar desde logo os veilcin1Pntos? 

Qnanto á cif r a actnal de taes gratificações, que tem que seja aq uella, mes

mo accresci vel? 

Pois um dos ideneR, base ess ncial do ensino, não é, . con10 reconh ece e pro~ 

clama o douto a•Jtor do !)rojccto, a larga remuneração do professor? Nem nos 

apavore· a idéa de poder aqu::;lla cifra chegar a g1'ande a.ugmento . Infelizmente, 

os :1ccrescilnos vão t:!hegando prog1·essivos quando vem fatalmente se approxi

mando o terrivel m01·b?ts ela velhice e com ella a aposentadoria, se antes não che

g·ar aquel la· pavorosa d·cusa que o?nnia sctlvit. Assin1, 'quando cresceram as pri

meiras g-ra tificações, as mais a;vnltadfts terão desapparecido. 

:Mas o que se nos afrfigura de todo inacceitavel é a idéa de avolumar os ven

cimeJ.tos do professor ~om a consignação que se lhe faz das taxas de matri

cula. De modo nenhum. 

s~ h a principio fundamental em. direito judiciario é o da gratu idade da jus

tiça. O Estado tem o dever absoluto de proporcionar a todos a distribuição da 

justiça. na ordem privada; Jo go deve-o fazer e-ratu ita mente, dizia d'Aguesseau. 

A Justiça não so paga. Justiça ~xige-se . Mas como, infelizmente, os orçamen

-tos não compot·tam ft effectlvidade de tão rormoso ideal, é hoje idéa vencedora 

que as custas judiciaes de>vem constituir fonte exclu sivamente da receita orça

mentaria do Estado, >1. quem incumbe directamente r emunerar os serv iços dos 

orgãos e empregados do Poder Judiciario. O juiz r ecebendo dinheiro directamente 

das partes - haveria chaga mais viva de quantas pudessem corromper o orga

nismo social? 

Pois, uma v ez que ainda nos mantemos no systema, para nós o melhor, q•íe 

dá ao E s ta do a incumbencia de prover acerca deste ramo do serviço publico, 

menos per.feito e completo ·não é o direito á gr atu idade da instJ·ucção. E em· 

CJUP.nto não chega a época em que o Estado possa dispensar as taxas de matri

cula, e,qu iparaveis ás custas, sejam ellas recolhidas ao Thesouro Nacional, por 

cuja conta. corram todas as despezas. O professor official a receber directa

mente do estudan le - haverá lncommodo maior para elle ou azo mais fac!!' paT:>. 

corrupções, inf-elizmente J)Ossiveis? 
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mscrevemos algure~ q•.1e a venaliclade dos o.fficios publicas é o mais peri

I'OSO virus dos que lhes posaa.m corroer a majestade e importancia. Verdade in

co ntes t av el. 

De :·esto, não será n1 e!·arnente illu soria a qu e1la apreg·oada economia el e 

478 :000 $, uma vez que o projecto desvia dos cofres do 'l'hesouro a corrente elas 

taxas ·de matricula? No orçamento da r eceita para o actual exerc·icio (l e i nu

m ero 953, de 29 d e Dezembro de 1902, a t·t. 1• ns. 17 e 20) fi gura a r enda de 

100 :00 0$ do Gymnasio Na<'ional e de 250 :000$ elos cursos super iores. Eis aqui , 

]Jois, 350 :000$ que devem ser deduzidos claque!les 478 :00 0$. Já tão apregoada 

economia fica r eduzida a 128 :000 $0 00 . 

'l'aes são, Sr. Ministro , as duas mais fo r tes elas objecções el e ordem geral, 

que rr,e pareceram opponiveis á actual fundação da proj ecta da Uni v r sidade . 

Desde então se nos a;ffigurou que excusaclo s eri a apontar por miuclo a nos

sas di ssenções com varias outros pontos do proj ec to. Mas, ha entre estes a lguns 

tambem de ordem geral e el e importancia tão elevada, qu e não r esistimos ao de

ver de on criticar. 
E' o primeiro de ll es o que encarece a adaptação, embora com modificações, 

elo syst.ema das Universidades aJ.lemãs, chegando a preconizar a acclimação, em 

nosso paiz, da indol e e cos tumes daqu ell es celebrados fócos da polysciencia mo

derna . 

Sinto estar em desaccôrdo. 

E ' certo ser immenso o poder intellectu a l ela All em an h a. A s ua ed ucação 

un ivt::!:rsitaria, j ã en1 18 42, n1ais de n1 eio seculo ido, se aff igurarva, ao espirHo 

l ar gan1Pnte libPr al el e Eduardo J_,aboulaye, um perig·o para a Fran ça, de cu jas 

Un ivers idades, ~.liás, tirou a Allemanha, na ida d e média, os primeiros m odelos 

das suA.s . '.'Berlim, cli •t o e t:<in en te bi·og-rapho de Frecl erico-CA.rlos ele Savi.g·ny. 

apoiada em suas U niver s idades, fe ?.-se r econ h ecer como a capital in tellectual elo 

Norte". (40) 

Quanto ao direito, pA.ra não fa llar senão de m a t eria 11. que não sou de tod o, 

extr anho, ba-stava, para a g·]or ia da Allemanha, a pr?emine ncia a qu e alli su~ 

bio a a utoridade ele Sav ig·ny, esse de quem o e mine nte Griínm disse ser a pro

pria alma juriclica a.llemã; e bastava o valor scientifico el e I-Iu go, que em Gret

tingue, conJO SaYigny e:m B erlim, se fizera reforn1ador em erito, un1 e outro pro

jecções de Cujas. o ma 'is perfeito modelo do jur·isconsulto, no justo clize1· elo ci

tado L aboul aye, e a inda o prodigioso g-enio cr eaclor ele Ruclolph von Iherin:;, 

que desde o seu valente TJ e1· Kam1Jf nm's R echt, se constituio o he rd eiro inte l

lectual do soberano creaclo r da esco,Ja hi storica. O Systema eLo D i?·eito Romano 

e o Es)J'i.?'ito do Di1·eito Romcmo são o E vangelho da r e ligião jur.iclica. 

Em m edicin a, d.e qua ntos não falla r á com o m esmo enthusiasmo o illustr e 

autor do projecto! 

1\ia.s, se é verdadeiro. e sem duvida, é, o pen samento ele Edmundo D emolins 

qu e, como as plantas, têm os phenomenos· s ociaes a sua área geographica, 

( 40) E . Laboulaye, Etud es contemporains s ur I' Allemag·ne, pags, 243-244 , 
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fóra de cuja influencia não se podem desenvolver ( 41) - convirá transplantar 

para a nossa ten·a a construcção universitaria allemã, com toda a psychologia de 

seus costumes <: habitas ? A planta, assim transportada das m·umas f r ias do 

nol'te, Ee acclin1a rá. sob o nosso caslor solar? 

Se a sciencia allemà, cosmopol ita como toda a sciencia, bem se pôde inocu la r 

em no3sa intellec tualidade, a ssimilaremos com facilidade e proveito, as pra ticas al

lem ãs, "ti"lhas dn. raça g·enna nica, do caracter e elas tradições nacionaes? Basta H 

rá, para qu e se obtenha un1a org·anização social, ou de qualquer especie, a mon

toar partes componentes de um todo ? 

lJn1 monte de grãos de areia, diz Novico,v, não constitue un1a s ociedade, 

cuja or;~·anização integral e logica depende da acção qu e r eciprocamente exer 

çam os 1 espectivos elementos ( •12). E sob este aspecto, unico raciona.! ou scien

tifico, poderemos ch egar a obter a integral acclim ação a qu e se a llude? 

Desprevenidamente. pen so que não: 

AntES ele tudo, ha tanta affinidade entre o nosso e o caracter a ll emão 

quanta a ,ue r elaciona typos de r aças differ entes . ão ê precizo pedir o tes-

temurllo de m•litos livros para demonstrar que psycholog icamente estamos pro

nmclamer.te di s tanciados claquelle lypo. Basta 6 ultimo e estu pendo estudo do 

inesgotavel eng'C.nho de Alf r edo Fouillêe - ]j}sqot'isse tJsychologiqne eles tJ e1ttJi es 

e1wopéens ( 4) . Vale a pena reproduzir algumas das sentenças qu e, sobre o povo 

aHemão. Fouillée r efe,-c de alguns escriptores, mesmo allemães. 

De l\[. de Treitschke: "Julgam-nos rl eug mat icos : somos o mais odiento dos 

povos ". 

De l'ienvegh: " B elsta de tanto a mor: tentemos agora o adio''. 

O sent imento individualista do AI,Ie)llão é tão exaggerado que levou Nietzsche 

a dizer: "E' característico elos · Allemães que a questão: Que ê allemão? esteja 

sempre na orde:m do dia". "O All etnão não é: torna-se, desenvolve-se'' . 

Fich te dizia que o eu alie mão se pose, e quando necessario s'OP1Jose. 

A esthetica a llemã ê em geral nebulosa e triste, sempre guindada a alturas 

d ifficeis. 
D e N ietzsche: "A a lma all emã lem corredores, galerias, cavernas, esconde

rijos e reductos; ha nella muito elo encan to do que ê mysterioso •·. B eethoven e 

W agner, Kant e Schopcnhau er, Schill er e Gcethe são ás vezes impenetraveis. 

O Ailemão ãno falia com a s implicida de dos outros povos . Elle não cliz como 

nós outros: Está chovendo. Faz sol ( 44). Para dizer que tempo es tá fazendo 

(41) "A ' quo! tient" ... , p. 251. 

(42) Novicow, "Les luttes entre soc ietés humaines ", p. 7. 

1 ~ 3 ) Pariz, 1903. 

( ,H ) Venia pa ra trasladarmos do nosso canhenho de viagens es te trecho ele 

bnll iss.ima conferencia que, em Mar selha, ouv imos do sau doso Franc isqu e S>tr

cey : "~ 'out e mori esthétique se résume em cette phrase de La Bn1yére : Vau s 

vou lez dire : i! pleut, <lites: i! pleu t; vaus m e trou vez bon visage et vaus cl esirez 
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começa c1o p1·otococus "1ivau~_. prhnitiva neb~ilosa da ronnação cosn1ica,, e acaba 

nos envolvendo em nebulosa mais densa ainda - a da sua metaphysica. A chuva 

e o Ho! têm alli outros nomes - nomes não raro de m·eação arbitrari.a, como 

arbitrar~f' é a lingua do Greethe, a lingua de Kant, a lingua de cada -escri
ptor de per si. 

Qual ê a synthese philosophica do seu direit~? Esta, na plll"ase positiva .de 

Ihering, para quem o direito não ê mais do que um filho ela historia - ein Kinrl. 

ele?· G6schichte: o poder elo vencedor. Este é o facto que determina o direito. ( 45) 

Para Heg·eJ já·Inais a guerra tem ern vista a c ivilização, o progresso, a jus

liça, senão unicament<J o interesse do Estado ameaçado ou lesado. Quanto aos 

tratados de paz, a rnziio de Estado os assignou, a razão de Estado os pôde 

romper. 

EsBa é a verdade psychologica do caracter allemão. Suas Uni.ver·sidades se 

projectarianl con1 vantagem 1'6ra daquelle n1eio indig-ena·? 

E são ellas, estudadrts em sua orgnnização e v ida, tão superiores como se 

affigura ao illustre autor do projecto? O lemma Leh>"f>·eiheit e I-ent/?·eiheit nos 

convt!m con1 a 'mesrna extensão germanica? 

Duvido. 

Em primeiro lugar, j á desde 1874, que as Universidades allemãs começam 

a declinar do primeiro fastlglo. Quem então o disse foi um deputado alle

mão, Lasker : 

"A Unh~ersiditcle se desmembra em escolas ·especlaes, as mesmas espec ia 

lidades se retalham. 

O estudante passa a ser um escolar, e m;:p(:ns QUE SE ABOL IRAM As uçOEH 

ODRIGATORIAS, €1le entra tacitamente com o pr·ofessor em accôrdo sobre um ma.

gro t>t·ogTamma de cursos geraes indispensaveis aos exames. Não quer que o 

puxem em muitos sentidos e, por temor de dispersar o proprio tr·abalho, cuja 

materia Cl'esce incessantemente, applica-se de pTeferencia aos cursos dire<!ta

mente praticas. Arruelle que não estuda as sciencias naturaes deixa a Universi

dade sem uma idéa das clescobertas mais importantes elos naturalistél.~- Os prin

cipias elementares de economia politica, de ' iitleratura, ele historia, Hão. 111 

gráo Bspantoso, extra11hos á maior parte daquell es cujos estudos especiaes não 

os leva•:am a taes particularidades . As salas ele conferencias estão ao lado uma 

das outras; os institutos fazem parte de um todo; os professores a inda se !ig·am 

entre si pelas Faculdades e pelo Senado, o pessoal pelos esta tu tos e por sua or

ganização exterior; mas falta o laço intellectual; r elaxam-SE! as relações pes-

m'en félicit~r. dites: je vous trouve bon visage. Est-ce un si granel malleur d'être 

entendu quand on parle?" 

AI~: se os Allemães tiv~ssem a mesma esthetica! ... 

(45) Em Macht tl?tcl P.echt, a1mrl Fouillêe, obr., clt., p. 289. 
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soaes, e os estudantes se separam como se a Univers idad·e estivesse j á diviel!cla 

em um systema el e escolas especiaes inteiramente distinctas ". (46) 

"Le lien des sciences en tre eHes, écrit un professeur allemanel, semble peu 

â peu se reeluire à rien. Avec I e temps se c reusera, si naus ne na us trompons, 

un ab im e profond entr e les di verses F acu ltés spéciales; el Jes Facultês elles

mêmes devien dront de simpl s institutions ele dressage. oú J'on ;tpprenclra J'art 

de ga;!ne.- son pain. " ( 4 7) 

A alrophla dos estudos philosophicos na Allemanha é tão profunda, que o 

eminente Wundt. como refere o c itailo Fouillée, tendo ele se exc11scw de certas 

conclu:'3ões a que se vira f'ot·çado a cheg·a.r E" m uma ele suas obras, chan1ou-as de 

hegelie-nnes . f_, cs A 11emamrls, <liz Fouillée, e11 se1·ajcnt ·i..ls venns à wvoi1· honte 

d'nn H egel! 

Peçamos ainda n Fouillée a lgumas linhas elo J'elatorio de Halevy, de 1896: 

"M. H;tlevy naus clepéint, en fitce ele J'état si prospêre des lnbonttoú·es sci

enUfiqueR, l 'a[faiblissement progressif eles granel s recherches philosophiques, 

morales. sociales, histoJ·i,Ju es et même ele science pure; la phiiosophie, cette 

science universelle, réduite à l'état ele "specialité .. ; le corps enseignant se re

crutant avec une difficulté croissante; le P>·ivM rlocent tenelant à disparaitre 

eles petiles uni\•ersités, à fair e défaut pour certaines specialités, et même pour 

les e:ranàes: les étueliants se elétourna nt ele la science clesinteressée et deman

clant ele plu" en plus une préparaUon rapicle aux exam ens. " 

Eis um bello e pelho, 11ão parece a V. Ex. ? 

B' verrlade r1ue ao illustre autor elo projecto se a.ffigura de vantagem o ter 

o ensino. na Universichrl e allcmã. o cunho o >ncds twatioo possivel . visa.nclo tm·-
1na1· p1 oji.s~~ionaes .e 11áo 8cient·istas . 

.VIas será effect ivamente ass im? E se o é. devemos· fazer o mesmo? 

Pvdtamos no~ referir ás nossas impressões pessoaes, trazidas, não ha ai nda 

trcs a ri nos. da Unive J·sitl"cle ele B e•rlim. N e m faríamos mais elo que seguir o 

conselho d e Guilherme ll. no famoso e e ff ctivamente notavel discurso sobre o 
th em'l .1 e~coln ?l'io ele,, o q•tc espenwamos rlella (tambem lá .. . ): "Os homens 

não elevem observai· o mundo através de lunetas, senão com os proprios olhos . .. " 

( 48). Mas ~ que aqui tenho por missão convencer; e, para tanto. IJUe valor te 

rja H 111inha palavra? 

Para dizer que o espirilo allemão é mais pratico do que theorico, fôra pre

cizo a ]'agar um elos seus traços car acteristicos : o idealismo. O Allemão é ex

cessivamente idealista é um impre ssivel. Para exemplo: Fausto . "Os Alie

mães, rlisse R eine. são mais rancorosos que os povos de origem rom"-n"" .Isto 

(<1 6) D e11t.sch Rundschcm, 1874 - «tJIIrl. Laviss, Quest. 

nntionnl, pa;;·s . 214-215. 

(47) Fouillée, Elsqttisse, pa.g. 350. 

( 48) D emolins, -" quo i . ... pag . 24 . 

cl'enscig11 e1nent 
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vem de serem ell es ?na.is idealistas, a t é no o di o ( 49) " . A 3\l a imagina~ã.o nunca 

se farta: soffre de polyphagia espiritual. Aqui está um l ~mma a l!emão : w;,
wissen uncl wi1· wm·den w·issen. (50) 

E póde Já ser preeminentemente pratico o povo que faz da musica uma el as 

pa.ginas ela physio-psychologia german ica? C e son t enoo1·e eles phéno11tllnes ele vie 

g e'I'??Utl'ique , diz Ernest Lavisse, ces conve,rscttions an:i?nées auton1· eles veoTes 

rlo bi.é?'e et ces olw.nts o'!i. ol'f:wnn tait se< pa.·tie . Foi por inter rn ed io cl esses cór.:>s 

que Luthero a Te mienx pa.·Ié anx â11tes allema11des (51). A sym bolica do di

reito, que na phrase de Grimm em sua Po esie in Reohte, é a nebulosa do cosmo 

jurídico, teve na All emanh a , segundo o testemunho el e Chasson, a. sua mais 

copiosa fonte. 

Não é, portanto, ser fiel á historia psychologica, ter o Alle mão mais como 

realis ta ou pratico do qu e como idealista . 

Estão a li i em olena decadencia os estudos philosophicos, é certo. Mas. será 

isso um beneficio? Fouillée nos attenta não serem sómente os professores de ph i

losophla, como ·wunclt, Eucken, Ziegler, Kapper, Paulsen, que cl a m a m pela res

tauraçãe> de taes estudos, mas ain da os sabios menos susr>eitos de metaphysis

mos, como Vlrchow e Hceckel . 

.. v...-e rJ~ ain da quanto Ih er ing, llO prefacio de Ntveoh in Rechte, se Jãrnentava 

daquella àecadencia . (52) 

Nós m esmos quanto não nos atrazamos intellectu a lmente depois que a fa

tal r eform a de Benjamin Constant abolio, da instrucção secundaria, o estudo 

da plü\osophia! E sob que pretexto, santo Deus? 1 por amor á liberdade el e con

scien.: ia! Como se philosophia fosse theologia dogmatica . . . 'rambem o não m e

nos fatal d ecreto de 19 ele Abril de 1879 não havi a a1bolido, sob o mesmo p•·e

texto, o estudo do direito publlco ecclesiastico?! 

Vlverr. associadas a theori9. e a pratica, pois que a verda deira sc iencia só 

]Jóde vir do concur so ela idéa e do fac to. Mas não qu-eiramos nos ,·eetli zwr tanto 

qu e prefir amos indistinctamente, quero dizer, sem discriminar, em qualquer sci

encia, o que é objecto concreto elo que é ~bjecto abstracto, formar l)roCis ionaes 

a formar scientistas. E val erá muito o profissional que não tiver a lgo ele scien

tista? O ensino se completa e corôa, disse Vacherot, el a Revue eles Deux Mo11-

eles (53), pelo consorcio da theo ri a e da pratica. Sem ideali smo, sem philoso

phia, não ha sciencia ; e se esses alimentos da swb edoria, falham nas Universi

dades nllemãs de hoj e. tanto pelor para ellas, -por que é dahi que decorre a s u a 

ac tua l decadencia, é dahi que lhes virá um di a a ruina e o d esa ppa1·ecimento. 

E' um allemão, Kapper, quem o di z: uE· sómente ao i deali smo ela r-:c if'ncia c rla 

( 49) F ouill ée, Esquisse ... , p ag. 256. 

(!i O) E' a e pigraphe da pro!unda obra de Ziino - La fisio-patologia ele! 

delitto. 

(51) Obra cit. , p. 224. 

(ii2) Foni!léP., obr. cit. p. 351. 

(o:~) De 15 de J aneiro ele 1875 . 
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vtda que o ensmu super ior· a llemão deve a fama universal que conquistou ; com 

o dec<inio deste idealismo ;,.S Uu iversidades deverão renunciar tambem a honra 

de se r as protectoras e as depositarias de toda cultura scientifica". 

PoiF" será isso• que nos convétn in1itar? 

E •leste facto, attestaclo por testemunha insuspe ita, não decorre ;nvencivel

mente " pt·ova desta outra ve rrlacle : que o estudante allemão não co tw m que 

se projecte ent t·e nós '/ 

CM<nvinismo absurdo e obediencia m ili t>tr - eis a gemma elo estudante al

lemão. Fóra di sso, duellos estupidos e "ces orgies de caba ret, quotidiennes, r é

~le111 entai r es el o•b1i gatoires au moins p0ur l es gent1e1nen de l'Université, qui 

Cont rartie des corps". (54) 

O D eputado R eich ensper;;er, em dlJcussão elo orçamento da instrucção pu

blica, clamou violent:~mente contra os cluellos acaclemicos e os habitos de em

briaguez. Demonstrou, diz-nos o citado La visse, que o costume cl ir pela manhã 

á cervejarüt tomar o seu F?'Ühsch oppen, torna o estudante allemão inca.paz de 

trabalho sério e é mão exemplo para as outras classes da sociedade. Windhorst 

foi mai·s longo: insistindo naquella censura, declarou que o li'?'iihsch 01F[Je?J e o 

abuso da cerveja embrutecem a nação al lemã; e o gTande Virchow, professor 

e deputado progressista, exprobou aos estudantes bebedores ele cer veja o acre 

ditarem no prejuizo de que a ce rveja é tão necessaria como o sal e preciza se r 

bebida ao almor,o. a o jant'lr, á ceia e ainda entre as refeições! 

'.rem cousas bellas. a mocidade das Universidades a llemãs? A a legria elos 

seus cantos. t· elem brB ndo formosas lendas rhenanas, dá a nota harmonica de 

un1a so liclariedacl c aprcniavel? Não h a duvida l(ue sin1. Os n1oços deven1 gozar 

emquanw moçoG; A mot·te é tão apr essada! Elles mesmos o dizem a rir nas so

no t·as :melas elo fo rmoso estribilho : 

Guadeamus igitur 

ju\·enes c.h1n1 sumus; 

post jucunclam. juventu tem, 

post. moles tam senectu tem, 

nos habebit humus. 

Et mors velociter 

rapi t nos feroci ter ! 

E é aiuda cantan do que lá se vão elles da cidade universitaria para os com

bates da vida p·ratica. F. o amor. o santo o!eo da solidariedade humana, passa 

so luc;an<lo sobre o ultimo adeus. 

l\ITuss i denn, muss 

Zunn Stcerll e hinaus. 

denn 

(54) Mr. Bl,tnch~rcl ap11<1 Lavisse, Qttest., p. 227. 
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Und, -mein SchMz, bleib,st hier! (<6-5) 

E\1-os, nos seus hymnos patrioticos. ·em volta das estatuas .dos . heróes pa

trlos: <!:Lo UII}a parte palpitante do coração nacional. São uma fo;·ça. Quando 

em 1887 Berlim festejou o nonagesimo anniversario de Guilherme I, este, con

tra prescripção dos seus medicos, que J1aviam prohibido ao v·elho iroper11-dor que 

recebesse qualquer deputação, mandou subir um grupo de dez es tudantes, e, 

com lagrimas na vvz, fallou com cada un1 cl1elles. "Nesse dia não recebera se

não a fami lia, reis, principes, M. de Bisroarck, M. ele Moltke e os estudantes. 

Tratara a mocidade como potencia." (56) 
Mas dahi? Alegria. não preclzam os nossos estndantes de pedir a quem quer 

que seja: basta o nosso c~o para os fazer alegres . O chcmvinismo 1 Não o que

remos. Deus nos preserve da milit~rização da mocidade universitaria allemã; 

e emquanto a impPradores e principes, direi o que, aos estudantes francezes, 

disse o eminente au tor dos Est~tdos e Esi:MÚmtes: Je ne vo11s p1·opose JJCtS d'·imi

te,· !a jetmesse aL!e·mm1de: vo1ts ne Z.lli 1·esse?nblez pcts et vot1·e c!esti?Í.ée est bien 

dif/e?·ente de !a sie?~ne. Vous n'cwez point lt celebrm· d'annive?·sctire ele JWi.nce: 

ent1·e la pa·t1·ie et vott.s 'Íl 11/y a personne". 

Urge aproar para o ponto final. O a<Ssumpto é fascinado r , e, se não nos 

apresdarmos, CO'rreTemos o risco de ficar sem tempo para, no prazo marca do por 

V . . Ex., dizer quanto convém acerca do projecto Leoncio, ante-ho11tem recebido. 

Por ultimo, apontemos, em breves termos, mais a lgumas das nossas dis

sensões. 
Art. 1." Ni'io atinamos com a nec-essidade dos commissarios de· que trata 

este artigo do projecto. Desde que . os directoTes e vice-directores das Faculda.

des são escolhidos e nomeados pelo PPesidente da R epublica (art. 22), que s i

g-nifica mandar o Governo esses agentes de vi~ilan_cia? Que o Governo tenha 

fiscaes seus nas Faculdades livres, como tem nos bancos emissores ou ele cr~

dito real ou nas companhias de seguro, comprehende-se; mas, pôr em uma Fa

culdad;! official de ensino, ao la do do dke?tor, como sentinella, um commissa

rio fiscal, não será o mesmo que começar, e lle mesmo Governo, a rlesconl"iól.r 

dos ch bfes de sua protwia confiança? não sel'á desde logo lhes diminuir a a"

toridade e prestigio, con dições elementares da. di sciplina, alma da ordem? 

Nem valha a allegação de ·haver taes commissarios na. Allemanha. Basta 

attender para a causa de tal or cação, por comp_ieto alheia em nosso meio social . 

Larousse a refere, e dos nossos estudantes os que se filiM'am á Bttrschenschaft 

bem a conhecem. Aponta das as Universidades como fócos de deso!'dem Política, 

assassinado Kotzebue pelo estudante Carlos Sand, posta em perigo a estabilida .. 

de dos soberanos allemães, foi o instincw de conservação thronal que l-evou es 

ses fiscaes a montarem guarda nas Universidades de Munster, de Kiel, <! e lns
prucl<, de Breslau, de Gcetingue, de Pesth e outras. 

(5[,) ''E' , pois, precize> que eu deixe esta cidade, emquanto tu, meu th<· 

SOUl'O, aqui ficais ! " 

( 5~) Em. Lavisse, "EtudeB' et Etudlan ts ", p. 257. 
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· Mas hoje. . . qua1ot1mn m1•tatns ab illo! 

- ·Art. 3 , o Entre às cinco Faculdades constitut ivas da Universidade enumera o 

projecto a Facn<ldar/.e_ ele ht•·ispnulenc-ia. 

Qubira o !Ilustre prof<>ssor de . meclicma, -estimavel autor do m·ojecto nos 

perdoar: 

F .aculdaele de Direito f> qu e deve ser. Com certeza não estâ alli jurispnt

elencia no sentido que lhe deu .Tustiniano no § 1• ela Inst. ele j1,st·it·ia et ju1·e: 

cUvinan<.rn ntq,;e h~•manormn ren•m nolita, just·i atq1w ·injnsti sc·ientia,. Isto era 

sóment<.: proprio da êra philosophica dos jurisconsultos romanos, como nos ens ina 

Ortolan. Nem já significa a f•eição ger a l do dir·eito em detei'minado pa iz, como 

nas êpocp.s posteriores em que ·se fallava da jurispruelenc'ia al lemã, da juris

pruden oi<t . franc~;za ... HojP tem aquella palavra significação muito mais r estri

cta: .ê. no · eloquente dizer ele Ihering, o tJ?'eci.zJ·itCiicw ela sã ?'C!zão htt?nana em 

mc•te?•ia. ju?'i-<lica, quer dizer - a série ele julgados com que um tribunal decide 

uniformemente cert::t questão clP. d it•eito. A jurisprudencia presuppõe o conheci

mento do direito. e por is~o o applica aos casos occurrentes. 

Mas não foi isso, com certeza, qu e o projecto quiz dizer. Aquella palavrfl 

está lc.llg-e ·de comprehender todas as materias que entram no progoramma do 

curso . tlas sciencias juridicás. Que diria o illustre autor do projecto, :se, em vez 

ele l<'aculclncl e ele Medicina a lguem propuzesse Faculdade de Clinica Medica? Pois 

a jurisprudencia ê a. nossa clínica. 

Nem pareça questão meramente el e palavras. Não é, pois, que no an·t. 5° 

elo projecto ~e diz 'lU "' a Universidade conferirá. diploma s ele doutor em scien

cias .1,•rirl-íca8 e soci.aes e títulos de licenciados em ]1wispnulencio. Quaes· sejam 

as linhas de dlfferença não se diz. 

Mas se as sclencias jurídicas e sociaes, comprehendida a da juri sprtidenCia.' 

todas se en.<::radeam na sciencia do direito, diga-se logo - Faculdade de Direito 

como em to-da a parte, Ralvo na Italia, onde, por decreto de 22 de Outubro 

ele 1885 . h_,a on asp iran tes >t lmwea in giu?·ispr7<ele?I ZCL, ti tulo CJUe não cones

poncle exactamente ao nosso bacharelado em direito. (57) 

Art. 4•, § l . 0 Trata~ se aqu~ de condensar a já criticada idéa da preferen

cia da profissionaes sobr e Rcientistas. A Universidade terá por funcção. diz-se 

alli, '' àan· ao e·nsino ttnt CHnho em·~nente?nen te pratico e 1Jrofissioncil, deixcVnclo 

de lado, tan(o qn(llnto possivel, as 1n·eoccnjmções theoricas e rlont1·inarios". 

Penso que se devem eliminar 'estas palavras . O bom professor não preciza 

ele que se lhe tracem as linhas ela sua po·elecção : o máo, ainda que se lh'·as 

dêem, "ão as saber á observar. E como reger por uma só bitola o estylo ou cunho 

de uma prel 2cção. v. JS., sobre anatomia pathologica ou sobre o modo de. deter

minar a forç'L estatica e a força dyna-mica ele certa ponte e ele outra · so·bre _o_ 

que seja a so berania popular ou sobre qual seja a difl'erença entre ' 0:· do lo civil 

e o dolo crimina.l ? Pois a exposição e critica da litter atu ra gorega ou romana se 

poderâ já mais en quadrar n a n1esrna manei·ra Por qu e se demonstra eSta ... ou 

(57) l!lug. Duthoit, TJes ttfl'iversités d'Italie, p. 54. 
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il.quella reacção chimica? Discorrer sobre um ca.daver é o mesmo que tazer a 

exeg~se do Co?·p1(,S j'l.wis civUis 1"0?nan101"U?nf Para o 1nedico basta a faca, para o 

juri·sta faz -se necessa·ria a philosophia. Não se ensina historia como se ens ina 

zoologia . Esta nos fQrnece seus exemplares em museus, mas aquella? 

Será ainda essa inconsistente prevenção contra os oradores e os discursos 

puro duPnde quP só vive no espírito dos falladores mãos e dos ouvintes apr es

sados? Mas se é certo que, como disse Cícero no primeiro dos seus tres dlalo

gos ..... •e 01·ato·re - rl·icendi 011V1tis 1"Cll'io i?t 1neclio posi.ta co1n1nnni q·nocl.a:ut in usn 

-não o é menos que majus es t hoc qniclam qne-m homines opi?lwllt/<7', et 1Jhwibns 

ex a1·tibus stuclii.sque colleot1t1n. 

Percorrei a historia biographica de Savigny e vêde como a march<~. trium

phant~ de sua carreira professor?-! tevt: por ponto de partida a sua primeira lição. 

''Não conheço ensino, attesta um dos clous Grimm, que sobr e mim fizesse 

impressão mais viva elo que as lições de Savigny ... a facilida'cle e a v ivacida,cle 

da palavra ... sua palavra sempre clara, sua convicção profunda." 

"Para fazer um bom professor, d iz Laboulaye, a primeira concliçào não é 

tanto conhecer a fundo a sc!Pncia, como se apaixonar por ella e communicar 

ao auditorio o fogo sagrado." (58) 

Não haja receio. Cada professor saberá cumprir com seu dever, indepen

dentemente das prescripções r azoaveis ela lei ou sem embargo das que forem 

despropositadas.. Tocar na II/C!11ei1·a da lição é supplicar o professor com man i

feslo prejuízo daquella. 

·• La lezione di un professare ê ri posto i! suo trionfo: qualunque di sc iplina 

s'insegni, anche p1·atioa e S!Je!'imcntale, la parola puõ clol'irla. la ver itá puõ 

infocarla, perchê ogni fenomeno ha il suo lalo poetico ecl ogn i cosa ha i! suo 

splendore." (59) 

Não toqueis nisso. 

Art. 7 . • Não me parece conveniente bolir a fiscalização do Governo no 

ensino partícula~·. 

A disposição do ar t. 35, ns. 2, 3 e 4, da Constituição ele 24 ele Fevereiro 

seguindo, como já dissemos, a m elhor doutr ina, que ao envez de ver na inter

vençãn do Estado em materia de ensino. como parece a Guardia, um caso pa

thologic<' de sociologia. por ella assegura a seriedade desse primeiro alimento 

moral do homem, pede, como complemento, aJquella fiscalização. 

Em 1836 dizia Gu izot: 

"Tont droit appelle une surveillance et le premier elevo ir d la liberté est 

d'acc<:Jpter la pubhcité. l/interieur eles établissements privés ne saurait clone 

êtrc inaccessible à la puissance publique. Le ministre pourra les faire vi s i ter 

(58) Obr. cit., p. 253. 

( 5~) P. Cogliolo, "Melanconie universitarie ", p. 133. 

Ariosto, não podendo supportar a aridez dos seus professores, "fugio e se 

foi Jancar nos braços das Musas, que lh e fiz·eram ~ecepção obsequiosa - Dupuy, 

sur. l'enseignement et l'étnde du droit, n. 8. 
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et insr.er:ter toutes IE:s Fois qu'il le jugera emvenable ... l'Etat accepte la con

currencc avec la liberté, m ais l>t préeminence ne cesse pas de lu i appaTteni r. 

Elle lui confere le d·roit dt> porter partout ses r egards, de rnanifes ter hautern ent 

sa pensée et ce droit, c'tost pour !ui un devoir, dont i! ne saurait se départir sans 

a lterel la moralité publique en wbaissant sa propre dig nité." (60) 

T a l ê a unica dcutrin:• verdadeiramente considera,da dos inter ess s sociaes 

e hoj e quasi universal. ('il) 

Art. 12. Por mai · CJUP procure uma razão qu e me explique a presença no 

Conselho Universitario rlo director da repartição da A>ssistencia •Publica, do pro~ 

vedor da Santa Casa de Misericordia, do prefeito do Disb:ic to F ederal. e prin

ci pa lmPnte do ·director ~la Estrada de Ferro Central, e>n qucvnto estct /Õ?' 1J1'01J?'io 

naciO?•al , não a posso decididamente achar. 

E1·it milti nta,{)?'lUS A!JOUO . .. 

Não ê possível mai s espaçar o ponto fin a l. Entretanto. a lgo tínhamos qu ~ 

clize•r ela r ecl acção el e algun~ artig·os do projecto, como aquelles semestres de qua

tro m ezes, el e qu e J':tll a m os a rts. 26 e 30 (62) . o /ô1· ellns, elo a rt. 12 * 3°, o 

1'0>' ca<lel?·ns. elo art. 27 . o a.Jc.:stcu!o , do art. 33, e até m esmo aJCJue ll a fôrma nova 

JJOJ'qu ~ o art. 46 e ultimo dá como revogadas as disposições em contrar io ; mas 

a import.anci a superior do assumpto em seus contornos g·eraes e a consideração 

apuradissima qu e tributamos ao nosso distinc to collega ele magisterio, a utor do 

project:J, no~ entibia nes ta parte. 

Sentimos q ue disse nsões em pontos de doutrina nos levassem a cl a r guerr a 

ao seu u~aba.Jho ; e :tpr sen tando a S. Ex . co n1o excusa as pa lav J·as qu e elo enli

nente JPoui11~e toman1~s para epi~raphe do nosso pa1· ce 1·, ficamos co nsolados 

na certeza de que nos >·elevará a ousadia. 

N6s , quer diz,w, eu e todos os professores desta Faculdade, passados e pre

sen tas, ~omos qu e já mais perdoaremos a S. Ex. a s ace rbas argu ições qu e im

pertin en temen te teve a injusti~a de arremessar ao mag isterio supel'io1· do paiz. 

A pagina oitava elo seu trabal ho deve ser cancellada: ê g1·osseiramente ca 

lumniosa. A q11i nl nguem aind a fabricou moerln POT meios i?lcLeco?·osos. 

Taes villaniad nunca por aqui passara n1. 

(60) Alex . Hibot, Réforme d e l 'enseign . , d. 159. 

(61) .. . il est visible qu e l'interve ntion crotssante de l 'Êtat t encl iL faire 

pJ·é,·al oir de jour en jour, à son profit, un systéme de dkection gênérale -

" Un s iecle ", p. 3H. 

(62) E ' certo (!U f' na r\llemanha os cursos annuaes se bipartem em semes· 

tres; mas a lli não se diz. como no a rt. 26 elo projecto , qu e os semestres vão de 

1 de Abril a :n d e .Tulho, e de 1 de Agosto a 30 de Novembro, ou ele quatro me· 

zcs cacta um : o qu e se diz ê que ha clous semestr~s - o de inverno e o de ve. 

r ão. e q11 e os professores c1ev·~m em m enos el e quatro m ezes el e um e ele outro se

rnestre esgotar o pro-gTamma das respectivas cadeiras - Eu g- . Duthoit, "L'en

seig n , du droit clans les Univers. d'Ailem., p. 51", 
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E aqui estão, Sr . Ministro, escriptas ao voar da penna, as observações que, 

sobre o projecto do Sr . Dr. Azevedo Sodrê, tenho a honra el e levar ao 

elevarlo criteriu de V. E:x . , o e quem o ensino tla R epublica muito espera de bom 

e proveitoso. 

S. Fau lo, 1~ d e Mar~o de 1903. - O director da F aculda de de D ireito el e 
S. Paulo, Dr. ,João il'Ionteí1·o. 

PROJECTO AZEVEDO SüDRE' 

b projeclo para a cr·eação de uma U niversidade que, por de terminação el e 

S. Ex . o Sr . Mi ni tro da Ju s tiça, confeccionei em Janeiro do corr ente anno, lo 

grou benevo)o acolhimento por pa r te da imprensa desta Capital e dos Estados; 

não conseguio, en tretanto, como se t'd a para desejar, o apolo unan ime das corpo

rações docentes. 

Algumas dentre eJias conclemnaram-n'o in li-mine, seja por julgar em inop

por tuna a cr·eação de uma Univer s idade, seja por não ter eu preferido o typo 

americano, que provavelmente não conhecem, seja por motivos outros qu não 

vem a pello no momento rebater . ReEalta, porém, 1\. evidencia dos parecer es ap

provados por estas congr egações que ellas se preoccuparam muito mais cem a 

minha exposição de motivos do que com o projecto ·em si, que parece ter s ido 

mui a pressadamente lido e po·rtanto deficientemente ·comprehenclido. 

Em contrar,osição, porém, ao voto de~tas doutas cor porações eu a nteponho 

os pareceres fun damentados de outras não m enos acreditadas (Faculdade de 

Medicwa do Rio de Janeiro, Gymnasio Nacional, F aculdade de Direito do R e

cife), dos quaes r esuma uma compreh ensão nítida e perfeita da organização 

proposta. "ujas van.tagcns indiscu tíveis são realçadas. 

, O seguinte lo pico, approvado pela congregação da Faculdade de Medicin l. 

do R io de J aneiro. composta na sua quasi tota lidade de professoNs Yiajados 

e conh ecen do de perto a organizaQão do ensino nas capitaes europêas, va le po r 

uma consagração ca bal das minhas idéas e esforços em prol da reforma do e n

si no . superior e secundaria : 
"Applaude, portanto, a congregação, em principio, o proj c to do Dr. zD -

vedo Sodrê, modela do no regimen das Universidades a llemãs, pa r ecendo-lhe in

discutív el a opportunidade de sua a dopção immediata, tão convencida está de 

que é inadiavel a reforma dG ensino Pntre nós e de que só vasada naquelles mol

des dar!\. r esultados seguro~ n a r egeneração da instrucção secunda ria e supe

riot· em pl ena .iecadencia n0 Bra,sil . . . Nos moldes do 'C]ue temos não h a mais 

re formar; abandonemos esse systema e reergamos o ens ino apo ia ndo-o em nÓ 

vas bases, quaes as do p.ro jec to or,a proposto ao Governo, suff icientem ente expe

rimentadas e preconizadas em gran de numero de instituições notaveis da 

Europa ." 

Não se limitaram, porém, estas corporações docentes a encarecer as va n

tagens e a elogia r o meu projccto; apontaram-lhe os defeitos, indicando m esh10 
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a con.';l'<'gação da Faculdade do Recife a lg·umas disposições qu e se lh e a l'igura

ram i oconsti lucionaes. 

Eu fui o primeiro R confE'SSRr que o pr ojecto linha muitas falhas e senões 

e nem podia deixar de asgim ser, attentas as co ndiçõ-.:s particularissima5 que 

pr esidiram sua elaboração. A idéa de Un iver sidade ntre nós vinha de ha muito 

conso,·ciada com est'ou ll·a de installação luxuosa, dispendiosa e quiçá inutil. 

Fôra ella po1· divers:.1~s veze~.; sugg-erida aos nossos governantes que, C[uando não 

a repe.IJiam in lim.i?le., arliavan1 para n1 el1hores tetnpos o seu estudo e consequen te 

tentati;va de realização. No a 1·chivo do Minislerio da Justiça jazia m esmo, se111 

andamento, um projecto firmado por um nome dos mais prestigiado e laurea 

dos nas lu las do professorado e da politica. 

H D.v ia mi,;;tér, pois, antes de tudo vencer aquell e preconceito: provar que 

se tJodia l eva •· a effeito a creação de uma Universidade sem gastos luxuosos, sem 

augruento Je desp-e~as e con1 real proveito para o ensino. E .... la preliminar inl

punha-se imperio~amente; sO por meio della seria possível conseguir a acquies

cencia do Governo, conquistar a boa vontade da opinião publica faze•· jú ~ 

á ruttenção elo Cong,·esso. 

Cu:.·vei-n1e. pois, submisso ás xigencias do mon1ento e elaborei un1 pla.no 

quo, ao em vez de acarretar excesso de clespezas para os co1•res pu blicos. devia 

P I'OPOl~cionar urna econo1n!a ilnmediata com tende ncia a ac entuar·-se no CO ITer 

dos annc;>s. ::1-[as, como ent de prever, tal preoccupação tolheu-me de ,_lguma 

sorte a liberclacl1', ohriron-me a desampara•· os interesses dos professores acldi

clos, a ~rea t· certas fontes ele r nela para o patrimonio, a subordinar á Un iver

sidade 1o Rio ele J aneiro as Faculclacles dos Estados, etc . 

. -\.gura t1ue a idéa, en1 boa hoJ·a lan(!ada, caminha vencedora, ce1·cada de ge

raes sy:npaUlias, amp:uracla por S. Ex. o r. Presidente da Republica, patro

cinad;~ por S. Ex. o Sr. i\finis1ro da .Justi ça que, á quali'clacle de estadista r eune 

"- de preclaro· ntembro do magisterio superior, é justo que eu procure r etocar o 

plano primitivo em orclen' a melhor attencler os interesses elo professorado e do

ensino. Esta melhoJ·ia, elE> g·rande alcance para a instrucção secundaria e su

perior :10 Brasil, acar.r etar·á um pequ eno a ugmen to el e despezas não attin gi ndo 

talvez a 150 contos de 1·éis por anno. Ora. as condições fi n ancei r as elo paiz, pelo 

que sa d eprehende da bem elabo•·ada mensagem presidencial. permittem este pe

queno accr esc imo ele clespeza em proveito do ensino uperior e secundario. D" 
r esto, o Congresso Nacional já acolheu o anno passado con1 a n1aior lbenevo len

cia uma bem merecida proposta de augmento dos vencimentos dos pr ofessores, e 

não é de crer tenha elle modificado as disposições justas e equiLativas que nu· 

trla para com uma classe até h oj e mais ou menos desamparada pelos pode

res publicos. 

Confiando, pois, na boa vontade e espiri lo de justiça do P:u·lamento brasi

leiro, resolvi retocar o primitivo projecto, escoimanclo-o de alguns senões apon

tados e att en clendo m elhor os int resses elo proressor a do. Procurei outrosim re

mover Ol' corrigir al~mnas dispo.sições _ que poderiam ser acoimada'!! d,e lncon -
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~tituci0naes. e, para maior . clareza do assun1pto consig·nar outras qu e reser,·ara 

para o regulamento universilario. 

EHtre as modificações feitas duas se destacam desde Jogo : - a que se re

fere á instituiç::to de c1uatro Universidades no B~rasil e a que consag-ra a exigencia 

do exa·me de esLMlo para os diplomados por estas Universidades. 

No meu primitivo projeclo a ct·eação de Universidades na Bahia, S. Paulo e 

Recife, r epresen tava uma asp iração r ealizavel quando o permittissem as con

dições financeiTas do paiz. Reflectindo posteriormente sobre o ,-.ssumpto con

venci-rr.e que tR! idf·a podia ter desde já começo de execução, e que, all instar 

do que lizeram a 1\ llemanha e a ltal ia, podíamos fundar naquellas cidades Uni

versiclad<'s incompletas, reunindo-se para esse fim as Faculdades federaes e os 

instituto:; d~ ens ino seeundario e superior mantidos pelos Estados. 8m S . .Paulo, 

por exemplu, á Faculdade de Direito podet·-se-hia reunhr o Gymnasio esl,.,doal e 

a Esc.:'Jla Polyte-::hnic~ mantida pPlp Govet·no local. Com estas tJres Faculdades 

Hcaria clesàc· logo conBtituida a Universidade,· gozando dP personalidade jurid icn 

e de autonomia completa, dispondo de patrimonio. etc . A esta Universidade não 

seria difficil, aprovdtando as duplic~tas de cadeiras no Gym nasio e Escola Po

lytechnica, crear uma Fa{;ulclade de Sciencias Physicas e Naturaes e annexar 

a esta uma Escola Je T'harrnacia. 

O mesmo se cffectuaria com relação a Peo·nambuco e á Bahia, onde runccio

nam mantidos pelos Governos locaes um Gymnasio e uma Escola Polytechnica . 

...-\. Universidade da Bahia se organizaria el e de logo cont rquatro F'aculd'ades: ___: 

de Lettras, de Nredicina, de Sciencias Physi.cas e -:\<aturaes e de Mathematicas . 

:\Cão creio qne os Govprnos dos Estados se opponham á r ealização des te 

plano, e desde •que continu en1 a conco r'l' r com as verbas necBssarias á n1anu

tenção e custeamento dos institutos estadoaes annexados á Unh·ersidade, o ex

cesso de despeza por partP da União será insignificante, limitado tão sómenle 

aos vencimentos do t•Pitor, dos directores e vice~directores das Faculdades. 

A installaçiío destes centros universitarios nos Estados é ele consiaeravel 

a lcance para o futuro do ensino secunda,rio e superio1· no Brasil. A descentra

lização administrativa, assegurada pela autonomia e amplas prerogativas de 

que vão gozar os novos institutos, s coaduna admiravelmente com a nossa or

ganização politica: e a unidade •do ensino, condição a meu ver essencial, será 

~m-antida pelo reg·ulamento universitario, verdadeiro codigo de disposições com

muns pelo qual se regerão as ·1 Universidades federaes. Dispondo cada uma 

clellas de um patrimonio com fontes productivas de renda, não será difficil ás 

novas Universidades complet'l.rem-se no fim ele alguns annos, sem a interven

ção do Governo )) ecleral e consequente au~mento de despezas por parte da Un ião. 

l!~ deat'arte, o ensino superior e ecundnr io, que ar1·asta actualn1ente nos E ta

dos urna vida. difficil c acan hada, enconbrari a rn e-ios faceis e efficazes para o 

seu des•"nvolvimento, resultando dahi vantagens que a ninguem é dado contestar. 

Por ou.tro !.ido, da existencia de 4 Universidades, estabelecendo entre si ver

dadeira concurrencia no terreno scientifico, h a de forçosamenle resultar ··ma 

~aluta~ e efficP.z emulação muito proveitosa pilJra o ensino 
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A c reação .:íe Universidades incompletas não é uma ioea nova. J á no se

cuJo Xl!l ii o Presidente ROLAND lembrara este alvitre pa ra a França . .AJg·umas 

Univer sidades a!Jemãs começaram com duas e tres Faculdades apenas e foram 

se completando no correr dos annos. Na Ita lia ex istem a inda Univers idades 

n1aiores e n1 enores. FinalnlPnte. no seu recente livro .. Univm·sités et fl'acn l tés ", 

pag·. 206. M. LlARD, actual :·eitor da Universidade de Pariz, preconiza 

esta ldéa. 

~'Jo n1eu r)rilnitivo projecto o e.JJ rr.1ne rle estct,clo foi instituído para a verifica

ção de habilitações dos profissionaes não diplomados ou d iplomados por Facul

da des e Escolas Li vres e estadoaes. Os alumnos formados e m uma da.s Facul

dades rla Universidade seriam dispensados des ta prova. Ora tal d isposição con

stituia. ev.ldentemen te uma excepção em favo ;· da Un ive.rsidade e em detrimento 

das Faculdades Livres e esta doaes ! tu e actualmente acham-se em pleno gozo do 

privilegio d e concessão de titnlos e diplomas. Poder-se-h ia :linda objectar qu.; 

de acGôrdo com o espiri to da Co nstituição Federal, os institutos de ensino su

perior da União e dos Estados devem gozar daR masmas rega lias e direitos. 

Generalizada, porém, a exigencia do exame de estado ficam pe;·feitamente igua

lados os institutos federaes e esta.doae e assegmados os meRmos privilegios 

e prerogativas . 

Por outro lado. ha tnd>t a vantagem em separar-se a instrucção superior 

p1·opriarnente dita da verificação de habilita~ões profissionaes . . A primei;·a, dada 

" A.mpla liberd~de de ensinar e aprender e é da essencia intima do proecto, o 

individuo a.dctui.re no seu gabi nete ou em um instituto qual•quer, livre, es tadoal 

ou subvenci'onado pela União; a seg-unda deve exclusivatnente competir ao Go

verno Federal. 

Esta disposição. que ha muito vig·ora na Allemanha, foi em pa rt adapta

da pela Fra nça, onde existem actua lmente duas espec ies de dip lomas: - o cli

p/ôme cl'étc1t j?·c111çctis, da!'ldo direito ao exercicio profissional e o dtiplôm e nni

vm·sitain de ordem pm·amente scientifica. 

Uma outra modificação de inestimavel valia feita ao meu projecto é a qu e 

confere ás ·universidades attribuição para crear esco las prepara to rias e p,rofis

sionaes, desde que a renda do respectivo pat;·imonio o permitta. As escolas pre

paratoria'S, não trazendo o nus visto cotno para o seu cll teamen to bastan1 as con 

tribuições dos estudantes, poderão ser desde logo installadas. Intermediar ias en

tre a escola primaria e a Faculdade de Lettras, são ellas d tinadas á instru

cção secundada etn seus primordios; devendo abranger n1ais ou n1enos os estu

dos feitos nos dous primeiros annos do Gymnasio e a inda mais um ensino espe

cial de instrucçlo civica e moral. Convém que a Universidade receba o estu.dante 

em tdade relativamente tenra .para que com mais facilidade possa amold·al-o ao 

eu salutar e beneCico regimen disciplinar. A Unive;·sidade não é sómente um 

instituto scientifico: deve ser tambem uma escola de caracter. 

As Universidades incompl etas tão cedo não poderão cog.itar de instituir es

colas profissionaes. O m esmo não acontece, porém, á do Rio de Jane iro , que 

póde e deve dentro em breve desempenhar-se d<>sta incumbencia, sobretudo se 
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&nl Stlu a uxi I i o vi e rPnt os Estados dispostos a concorrer com parte das despeza.:; 

exigid.,,s por es tas escolas modestas e de indole eminentemente t echnica. 

Quer parecer-me .que o E stado de Minas Geraes, por exemplo, va,i facili tar a 

installação em seu vasto te rri torio de escolas de veterinaria e agronomia; que 

o Estadc do Rio Grande do Sul a nimará a f undação de uma escola de veterina

ria e outra de engep.haria pratica . 

Emfirn, tod~s as disposições a qu-a v enho de referir-me, bem como outras con
tidas no meu JWOj ec to, são de ordem a -promover entr,e nós o d esenvolvimento 

~a inst~:ucção -secunda ria e s uper ior. ch egadas nestes ul timos tempos a um es

tado de decadencia e infer iot' ida de que es tá a desafi a r um movimento r eaccio

narjo po1· parte dos nossos governau tes. 

PROJEC'.rO PARA A CREAÇÃO DE UN IVERSIDADES NO BRASIL 

Art . 1 . • Ficam institu idas no Brasil quaJtro Universidades, com sêde nas 

c idades do R io de J aneir o, S. Paulo. Bahia e R ec ife, gozando cada uma dellas 

de peraonalidade juridica e d e a nto·1omia clida c ti ca, a dministrativa e discipli

nar, 3ob a vig ilancia elo E-stado . 

O E s ta.do oxercerá 0sta v.ig ilancia so bre a Universidade po r intermedio do 

reitor, nomeado p elo Pre~ident<: da RepubHca. l gual vigi lanci·a ex.er ce1·á o Es

ta do sobre cada Faculdade, depende n te da Univars idade, por intermedio de com

missarios especiaes designados pelo Mini t eria ela Justiça. 

O Governo F ederal deve1·á outrosim, quan do julgar co nven iente. proceder 

a. unta insi)ecçàc ri.gor.Jsa en1 cada Univer sidade, designando para eSse f im um 

funccionarlo g radua do do Mi n isterio da Justiça. A este de leg a do serão fran

queados os li V>ros de e8criplm,ação e fornecidas todas as informações so licita,

das para que possa formar juizo exacto acerca elo estado f in a nceiro ela Unive •·

sldade . 

Ar t. 2 . • Os professores ordinarios, os extraorclina rios encarregados dê cur

sos P<'rma n entes, o r eitor, os directores e vice-directores elas Faculdades, no 

meados pelo Governo Federal , per ceberão vencimentos pagos pelo Thesou·ro, con

stantes d•a ta beiJa a nnexa n. 2. O Congr esso Nacional consigna>'á annualmente 

no orçamento do Ministerio da Justiça e N egocias I.nteriores uma subvenção para 

cada Unive rsidade, de accôrclo com as exigenci·as do ensino nellas minis trado. 

E]sta s·ubvenção não poderá já mais ser diminuída, devendo cad a Univers idade 

app!icar as sobras t!Ue apurar d·a r enda do seu patr imonio na m·eação ele novos 

institutos de ensino ou no aperfeiçoam ento dos ex i<> tentes. 

Art. 3. 0 A Universida de do Rio de Janeiro a branger á 5 F aculdades: Fa

cnldade de L et:t?-as; - Facu~rlaele ele Sci encias PhysicebS e N<tt1waes; - Fa ct<lc'La

ae de Meclicina ; - Facu lclade de J n?'i.s!J?'nt],enc·ie•; - Fe<c1<lda!le ele Mathematicas 

e Escale< de Engen hm·ia. 

§ 1.9 As fJnivers lda des- ele S. P a ulo , R ecife · e Bahia serão p rov isor iamente 

inaompletas: ccnstl tuidas pelos institutos de ensino super.ior que a U nião actual

tn en.te mantém naquellas cidades, Poder ão, todavia, desde j á incorporar-se a 
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éad·a uma dellas -as institut.ós de ensino secundaria e superíbr mantidos pel'os 

Estados de S. Paulo, BRhi a e Pern!Lmbuéo se os r espectivos Governos accordarem 

em concorrer com a·s despezas necessarias á manütenção desses institutos. 

§ 2. 0 Os bachareis em letlras serão em iguald•ade de - condições .preferi•do's 

por occasião do provimento dos cargos publicas . Serão outrosLm dispe l>sados de 

concurso para o provilnento-- nos Cargos de pratidantes, an1anuenses· ou escriptu
rarios nas repartiçõ~s· · publicas . Quando concorrerem dous ou mais. bachareis, 

será prefer-ido aquelle que , dt>ra nte o tirocinio · universitario, tivec obtido me

lhores notas. 

A.rt. 4. o As Universidades terão por fu ncção ~ 

§ l . 0 Ministrar a ins t r ucção secundari a e superior por in termecTio de suas 

Faculda<ies, tendo ~m mira dar ao ensino um cuúho emineJ\temente praticO" e 

profissional, e p1·omo vendo ao m esmo tempo, pôr um esti-mulo bem conduzido, 

pela emulação e di!:tribuição de p remias o progtresso das sciencias no Brasil "' 

a constituição de uma litteratura scien tifica nacion·a l. .I 

§ :l." Dispôr sobre o modo p elo qual deve · ser dàdo o ensino nas dlvecsa:l'! 

Facuhlades, adaptando os methodos ma is efficazes é confeccionando os r espe

ctivos !"egul·a mento;;. 

3. o T-Iro mover as reformas e m elhoramentos cru e se tornem necessa•rios ao 

ensino. submettenão-os á apreciação e autorização do Governo desde que exijam 

augmenl<.' de despezas por parte da União. 

4. o R esponder a consultas e pedidos de informações que lhe forem dir1-

.giclos por internwclio do Ministerio da .Justiça e- Negocias Interiores sobre assum:

ptos que se r efira m ás suas fun cções e intuitos. 

s 5. • Rec.:'lbrr a subve-nção Yotada pelo Congresso Nac:onal c as clot::tçõcn 

que IIle to r~m concedidas pelus Estáclos ou municipios, bem como os donati

vos J.)a.rticulares. 
§ & . a Zela r pela conservação e progr ess ivo a.ugmen to elo setr patrimonio. 

§ 7. o Organizar a nnualmente, de accôrclo com a r enda elo pa.trimonio e com 

as subvenções r ecebidas, um orçamento detalhado para cada Faculdade, atteo

dendo ãs necessidades elo ensino em cada. uma clellas e zelando pela. rigorosa 

observa ncia deste orçamento. 
g. o Indicar ao Governo os nomes elos proflssionaes que áevam ser pro

vielas nos cargos de professores. 
9. o Contr:ttar fóra elo paiz profissionaes extrangeiro.s para auxiliares do 

ensino ou m esmo para ·professores, quando no Brasil não forem encontradas pes

soas :!om as n ecessarias hÍl:bilitações. 
§ _10. J~rover de p-essÓal e materià l de ensino as bibliótheca.s, · secreta.rias, 

laboratorios, gabinetes e mais dependencias das diversas Facu1dades e institu

tos de ensino c1ue lhes são subordinados. 
§ 11. V erificar . as habil_itações elos 'J)rofissionaes . diplomados por Faculda· 

eles extrangciras ou por -Faculdades e escolas brasileiraS e que queil:am . exer

cer a profissão no Brasil. 
12 . V erificar as habi'litacões dos proflssionaes não diplomados. e ,que . que!-
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ram oxer cer no Br>asil as profissões de medico, pha rmaceutico, dentista, pa..r

teir~, ::~.dvogado, en~enheiro, agrimensor e ve terinan:-ia. 

§ 13. Org>anizar os progranunas de eusino de humanidades na conformida

de dos quaes deverão ser fe itos os exames ele preparatorios. 

§ 14·. Verificar ·as hab ili tações dps a lumnos que estudarem hum anidades no 

Districto F edera l e dos candidatos 4 matricula nos cursos superio res elas Un i

versidad<:>s. Esta verificação · competi rã. a cada Univers idade no respectivo Es

tado, e â. Un ivers inade do Rio de Janeiro no Districto Federal. Esta ultima 

poderá igualmente organizar 'mesas de exames de prepara.torios nas · capitaes 

dos Estados em quo não houye r Universidade. 

Art . 5. o Compete a inda ás Universidades, log o que a renda dos respecti 

.vos patrimon.ios o permitta : 

§ 1. o Orga nizar e manter uma ou mais escolas prepara-to rias intermeclia

ri•as en tre a escola primaria e as Faculdades de Lettras, e nas quaes os a lumnos 

habilitados em instrncção prh}lal'ia poss·am se preparar para o exame cte 

adm is:;ão na Facn11a:cte de Lettras. 

2 . o Crear e manter nos Estados em que não existam Universidades, es

colas prof.issionaes, dP organização modesta, providas, porém, do pessoa) e m a 

terial necessarios ao ensino pratico que nellas deve ser ministrado. 

Art. ti . o As Universidades COlTferirão diplomas de baoha•·el .em lettras, de 

bacharel em sciencias ju.ridicas e sociaes, de bacharel em sciencias physicas e 

naturaes, de engenheiro civil , de engenheiro industria l , de engenhe ir:o agrono~ 

mo, d P. agrimensor, de doutor em medicina, de cirurgião dentista e de pharma

ceutico, Conferirão igualmente titulas de !i.cencia.c!o em medicina, jurispruden

c ia, erigenha.ria, pharmacia, arte dentaria, partos e veterinari·a. 

Art. 7. 0 Ninguem poderá exerçer no B.rasil ~s , J?roiissões de. medico , en

genheiro, advogado, ·pharmaceutico, m.a;gistrado, dentista, agrimensor, parteir~, 

veterir.arió sem ter · habilitações provadas perante uma · das UJ1iversidades fe 

deraes . Para a prov·a desta habilitação não h averá .mistér titulos nem diplo

· mas expedidos por Faculdades e escolas nacionaes ou extrangeiras. A posse 

destes· t\tulos conferirá todavia vantagens aos seus portadores. 

§ 1. o Fica instituído o exam.e rle esta;do para a verificação. das habilita

-Qões ,dos vronssionaes diplomados ou não que ·queit'am exercer as referidas pro

fissões ·no Brasil . 

\.·§- ·2. o No · exnm>e c!e estado as commissões examinadoras serão compostas de 

-;cinco membros, no minimo, design~tdos v_elo reitor .; serão sempre presididas pelo 

d·irector ou vice-director da respectiva F acu ldade e o processo de exame , n.ão 

.;pódet'á ser . inici·ado se'm. a presença do commissario do Governo, 

-" - · §: 3.. o. Aos · proflssionaes diplomados por uma Universidade federa l é facu,l

tado o direito de prestar exame de .estado perante à m esma Universidade ou 

··perante uma ·das outras. · 

§ ·. 1. • Os ·profission~es· extrang·eiros, diplomados ou não, !16 ·poderão reque

rer exattle de estado depois de obtida a respectiva Cfl;Pta de natura) ização. 

Art. 8. o As Faculdades . e Elscolas de ensinq su·perior funda das .por iniCiatiVjl 



particular ou pelos Governos éstadoaes, bem como os estabelecimento's equipa

rados de ensino secundaria, funcoionarão livremente sem fiscalização por pa rte 

do Governo F edera l. Ser-lhes-hão mantidos os privilegias de que gozam com 

r espeito á r.oncessão de titulos e diplomas, os qu aes no emtanto, só da rão di~ 

r ei to a ü exercicio profissional após a approvação em exante de es tado feito 

perante uma das 'Univers idnd es federaes. 

Art. 9. o Cada Universidade terá um patrimonio que sel'á constituido: 

I. Pelos don:üivos e legados que lhe forem feitos, os .quaes serão isen

tos de impostos. 

H. Pela subvenção votada pelo Con g>resso Nacional e pelas dotações con

<;edidas pelos Governos dos Estados ou municipios. 

lii. Pelos predios, el e propriedade da U nião, em que funccionam actua l,

m ente as Faculdades e estabelecimen tos qu e passarem a fazer parte da Uni

\'ersidade. 

IV. Pelos pr edios que o Governo da Un ião ou dos Esta dos puderem ceder 

pa ra a ins ta llação da~ novas Faculda des. 

V. Pelo material de ensino, actualmente exis tente nas Facuit:Iades e msti

tutos, abrangidos pelas Univ~rsidades . 

VJ.. P e la importancJ.a das multas es tipuladas na pr esente lei. 

VII. Pelae taxas de exames pagas pelos alumnos e pelos candidatos a exa-

mes de preparatorios. 

VIII. Pelas taxas de exame de estado. 

IX. P elas taxas de exame de ha bilitação para os docentes livres . · 

X. Pela quota de 20 o lo deduzida das taxas d.e matricula e inwripção pa 

gas paios a lumr.os da Universidade em · todos os cu~sos off iciaes e livres. · 

X f. Pela ta xa de fre quencia da bibliotheca . 

X li. Pelos emolumentos especiaes r elativos aos diplomas ·e tituiÓs conce-

9-idos pela Universidade. 

XIII. Pelo producto , da ycnda de impressos (programmas de cursos, list as 

de a lumnos, regu l·a mentos, etc.) 

XIV. Pela taxa de r egis tro de ti tu los e li cenças . 

·xy. P elos emo lumentos especiaes, relativos a quaesquer titulas de nomea

ção exp·Jdidos -pelo r eitor ou pelos directorés das F aculdades.' ' 

XVl. Por emolumentos especiaes r elativos a certidões, g uias de t ra nsfe

r encias de uma Universidade pa>ra outra, cartões de legitimação, cad·ernetas 

de cursos. 

As contribui ções diver~as a que se refere o presente artigo constam d~ ta~ 

bélla annexa sob n. 1·. 

Art. 10. O patr imon1o da Uniw~rsidade, .. bem como sua renda, deduzidas 
as cju,1tàs in dispensaveis pat•a a acquisição dos ·predios · e do ma teria l necessa

rio.s J.O ens ino, se?.·ão conl'ert idos · em titulas . da divÍda · publica federa1. Fará~ 
á penas ~xce 1;ção l1. esta r egra os donativ~s · co~ prescripçáo ~ontra;·ia exarada 

no termo ãe doação. Os titu l~s de renda e os · bêns immo~eis pértencentes iÓ 



patrimoniq de cada Universida de se1•ão isentos de todo e qualquer impos to, as. 

sim tambem o, materia l ele ensino importado paTa os cu-rsos universita rios. 

Art.. 11 . Elerá • cons ig na da a nnualmente no orçamento do Ministerio da Jus

tiça um" verba para a instituição el e bolsa s ele es tudo em proveito de alumnos 

pobr~s que ~e tr;nha m di s tinguido por seus m eritos e boa con"tluota . Estas bolsas, 

em numero de 32, ser ã o di s tribuída s em partes iguaes pelas F aculda des de en

s ino BU·PE.rior, sendq de prc>f er enc ia concedidas aqs alumnos dos E sta dos em que 

nã o houver Universidade e que , pe las condições precaria s de su as finanças, não 

possam cons igna r em seu orçam ento fundos para tal fim. 

Art. 12. Ca-da Univer s ida de será d.irigida por um r ei-tor, de livJ·e nomeação 

do Presidente da R epublica, a ssistido por um Conselho . 

§ 1 . 0 O r ei to r poderá ser um professor em activi·da de, um pro~essor jubi

la do, ou pessoa ex tra nha a o ens ino, dispondo , porém, de a lto valor moral e scien

t ifico. SE· a sua escolha r ecah ir em um professor em a ctiv idadle f.icaTá es te dis

pensarlo ão serviço de ex ames e da fr equ enc ia ás sessões da congreg-a ção na 
r espectiva F aculda de. 

§ 2 . 0 H aver á um v ice-re itor de nomeação do Presidente da R epublica, o 

qúa l · substituirá o r eitor nos seus impedimentos. A nom eação do vice-reitor de

' 'ez'á r eca h ir em um dos m embros do Conselho Univer sita rio . 

Art. 13 . · O Conselho Univers ita rio será cons titui do pelo r eitor, pelos dire

t:'tor es e v ica-d-ir ec tor es d e 'éa da F aculda de qu e entr·ar na constituição da Uni 

vers ida de e por <.tm representante de cada E s ta do,_ município ou associação que 

concorrer em para o pat rimon io da U nivers idade com uma consignação ~nnual 

nunca inferior a rvinte' contos de 'réi s . 

A r t . 14 . Al ém das attribuições qu e serão discr.imina da s em regula m ento 

especia l, compete a o r eitor : 

I. · R epresenta r a TJnivE' r s ida de pa ra todos os e'ffe itos da lei. 

li . Corresponder-se corn o Governo F ederal para responder á s consultas ·e 

ped;_dos de in f:onnagõcs e pa r a in teiral-o do mov imento ela Universidade e dos 

factos n1ai s no tave is que nella occorreren1. 

III. P rovidenciar , dentro da orbit:a das suas attribuições, ou r ecla mar d'l 

Conselhv Uni vec·si ta rio provi rlencias para os fa ctos irreg-ula res levados · ao co

nhecimento do mi.ni stro pelos commissarios do Governo junto á s F aculdades . 

IV . Submetter á a pprovação do Go verno, no come-ço de cada annó, o or

ça mante. da.iJ despe?. as ela Univer s idade, organizado pelo r esp ectivo Conselho. 
':/., 

V . Apf esenta r no fim de cada a nno um r ela torio dando conta do mo-do pelo 

c1ual foram a plJHçada s as V·erbas concedida s pelo Cqngresso Nacional. 

VI. Dar cx ecu c,il.o á s deliberações do Conselho U niversitario e das çongre

gaç;ões. das .cliv~rsa.s :j"aculcla:cl.es . . 

Vll . Fisca:l[za r a r eceita. e CLeJ>peza da Universida de, fa zendo ex ecuta r as 

trubellas. ,orçama n.tar.ias vo ta da s pelo r espectivo Çonselho. 

V:j:II. Nomear , li ce r:r ciar e den:rittir .o p_essoal da secretaria e da bibl-iotheca 

p.a l[nivers ida de e bem as~ill'\ .o das !jecre.tarias das . F~culditdes . 



IX . Ncm<'ar, dcmittir !l licencia r os di r ecto res, professores· e demais pes

~oal elas escolas fundada e mantidas pela Universidade, na conformidade dos 

r espectivos regulamentos. 

X. Conferir os titulos rle cloce11tes LiV1·es aos profissionaes que se mostrarem 

habilitados nas prúvas de capacidade exig idas de accôrdo com os r eg-ulamentos 

de cada Faculdade. 

XI. Orgfmizar as meHas examinadoras que devam julgar as habilitações dos 

candidatos a exames da preparatorios. 

Xll. Visitar com ['.Ssiduiclade as diversas Faculdades para verificar o modo 

por q ue l"unccionam, ch amando a attenção elos respectivos clirec tores par a as 

irregularidades notaclf\S e levando o facto ao conh•ecimento do Conselho Uni

versitario quanão deste dependerem as provi-dencias. 

XUJ. Convocar ordinaria e extraordinariamente o Conselho 

e a asscmi:lléa ger a l do~ professores de cada Faculdade. 

ni versi ta rio 

X CV. Advertir e a dmoes ta r verbalm ente ou por escripto os professores e 

docentr:s, chamando-os ao cumprimento dos deveres quando por sua conducta 

dentre ou fó ra da universidade, ou por seus escriptos offendam o decoro da pro

fissão ou cHiem occaslão a escan dalos publicas . Se a simples admoestação não 

produzir o desejado effeito o r e itor levará o facto ao conhecimento do Con

se lho Universitario. 

XV. Impôr aos alnmnos que tenham commettido as fa ltas previstas no Re

gulamen to Uni·vP.rsitario, as penas consignadas no mesmo Regulamento até a 

de suspensão por um semestre. 
J\.'"'i-1. Receber do Thesouro Nacional as consignações votadas pelo Con

gresso, as qua~s l!>e deverão ser pag~s em quotas bi-mensaes. 

XVJI. R eceber os r1onat ivos feitos á Universidade. 

XYIU . Conferir, por proposta da respectiva congr egação, os p1·edicamento5 

de p~ores•or oràinario aos professores extraordinario~ que tenham obtido grande 

notoriedade pelo seu caracter e valor scientifico e cu jo ensino tenha attrahido 

muitos :;.l umnos á Univer idacl . Taes predicamentos cla rão a q uem os possui-r 

o direitn de usar do titulo de 1n·o[esso•· onlinm·io, de fazer parte da congrega

ção e fie ser el':lito para os cargos de director e vice-director . 

Art. 15. A s~cretaria da Universidade terâ duas secções : uma de expe

diente E: outra de contal) ilida cl e, que serão dirig idas r espectivamente por um se

cretariú e um thesou>·eiro, nnmeados pelo r eitor em cada Universidade. 

~ 1 . o O thesoureiro só poderá tomar posse do cargo depois de prestada a 

f iança arbitrada no Regulamento Universitario. 

~ 2. o Ambas as secções ela seCJ·etaria terão pessoal de accõrdo com n s exi

genc ias elo serviço, competindo ao re itor a r espect iva nomeação . 

ii 3. o O secrcta!"in accumu la1·á as funcções de seCJ·eta!"io c1o Conselho U>il 

versita>·to. 

Art. 16. Ao Conselho Unive rsitario compete: 

I. Dir igir ú pat1·imonio da Univer sidade, r esolvendo todas as questões eco

í!Qm iças que se suscit!l,rew, 
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II. Organizar annualmenre o orçamento ger a l da U ni versida-de e um orça

mento detalhado para cada ·Faculdade. 

III. Autorizar despezas extraordinarias que se tornarem precizas no cor

r er do anno e não tenh am s ido •preovistas nas tabellas orçamen tarias . 

IV. Fixa r os vencimentos do pessoa l da Uni•versidade que não fôr pago pelo 

Thesouro Federal ou pelos Governos es tadoaes. 

V. Autorir.ar o r eltor a adiantar aos à lumnos pobres, que tenham obtido 

appro\'a ções plenas nos dous primeiros annos de um curso super ior, as quantias 

ne<iessarias pa·ra pagamento de mMr-icu las e taxas de exames até o fim do ti 

·rociil io academico. Aos a lumnos menor es tal emprestimo só poderá ser ·feito a 

·r equerimento do pai ou tutor. O reite>r providenciará para que a Univer sidade 

seja i!'l.demnizada das quantias empresta-das dentro dos 3 primeiros annos vol 

vidos após a formatura do devedor. 

V1. Indicar ao Go~erno os nomes dos profiss ionaes que deva m ser providos 

nos ca~gos de professores ordinarios e extraordinarios . 

VTI. Tomar conhecimento e julgar os recur·sos que forem interpostos sobre 

as resoluções :ias congregações e dos directores das diversas Faculdades. 

V r;n. Tom;u providencias a proposit.o dos factos e occurrencias levados ao 

seu conhecimento pelo r eitor ou pelos clirectores das Faculdades . 

IJ{. Suspender a exe~ução de um ou mais cursos e 111esrno el e todos os cur

sos de :.~ma l!,aculclade quando o exijam a ordem, a cliscipllna e outras circum

stancias de momento. 

X. Impôr penas disciplinanes aos professores e docentes e commutar as 

penas impostas aos al umnos pelo r eitor ou pelo t r ibunal disciplinar de cada 

Facul ·~àde . 

XI . Introduzir nos r egulamentos especiaes a cada Faculdade as modifica

ções propostas pelas r espectivas congrega.ções e que merecerem sua approvação. 

XIl. Resolver sobre o aug)llento do numero de professores extraord•inari0s 

em uma Faculdade e so}?re a -supJ}ressão elas cadeiras que vagarem, quando taes 

m edidas forem propostas pela respectiva congregação . 

XIII. Hesol-!er, sob prõposta ela r espec tiva- congregação, a creação ele ca

deiras novas ou de novos cursos permanentes, fei.tos por pt·ofessor es axtraor

dinar ios, b em como a t.ran<sformação destes cursos em cadeiras regidas por pro

fessores ordi<na·rios, clepenclenclo, porém, taes resoluções ela approvação do Go

verno quando acOLrretarem augJin<ento ele despeza para o Estado. 

XlY. Resclver sobre a subordinação á Universidade ele Faculdades estil

doaes ji\ exi s tentes ou que venhart, a fundar-se, cllesde qu·e os respectivos Esta

elos qu eiram conceder os fundos necessarios á manu tenção dellas. 

XV. Fundar e manter, clariclo a organ i~ação que' se Ú1'e afigurar melhor, 

escolas preparatorias e profissiooaes, insta lla ndo ele preferencia estas ultimas 

em Esta dos, cujos Governos se prestem a concorrer com uma parte da cl espeza 

necessaria ao ·respectivo custeio . 

"XVI. Ç 0mroissiqnar professores para aperfeiGolÍ.Te!T\ s~u~ ~stu õ,os lJ:O e?>;-
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:lrangtniro, competindo-lh e durante a commissão o vencimento ~ integral de 

seu c~rgo. 

XVII. Autorizar o r eitor a contratar profissionaes extrangeiros para exer

cer os cargos dE> anxi'liares do ensino e de professores, de conformidade com o 

disposto no § art. 4°. 

XVlJI. Conced,er vantagens especiaes a um professor de Faculdade conge

nere, para attrallil-o, desde que, pela excepcional nomeada adquirida nos cursos 

ou por traballlos scientificos de a lto v a lor, possa elle realçar o brilho da Uni

versidade e a ngmentar-lhe o numero de alumnos. 

~ xrx. Rapresentar ao Presidente da Republica solicitando a destituição do 

reitor, (]uando 0ste se r evelar incapaz do desempenho de tão elevado cargo. 

Nesta emergencia, a representação, que deverá ser assignada no m1n1mo por 

.(!ous terços dos m embros do ConseH1o, será confiada ao vice-reitor, assumindo 

este as C1.1ncções de reitor até que o Governo resolva o incidente. 

XX. Suspender do exercício de suas fu ncções os diTectores e vice-directo

r es das Faculdades, quando por um procedimento incorrecto se revelem incapa

.zes :lo clesempenho de taes cargos. 

X:.'>.:I. R esolver com plena autonomia todas as questões de inte resse da Uni

versida•le não previstas na presente. le i nem nos regulamentos especiae s. 

Art. 17 . O Regulamento <Geral Universitario só poderá ser modificado da 

commum accôrdo pelos Conselhos das quatro Universidaclles. As modificações 

propostas por um Conselho serão submetetidas por intermedio do lVIinisterio da 

Justiç..L 1\. apreciação dos outros, e só quando approvadas por todos deverão ser 

adopta das. 
ArL. 1R . Haverá para cada Faculdade um tribunal disciplinar composto do 

director, vice-director e presi!d ido pelo r e itor. A este tribunal compete impõ.r 

aos estudantes a,s penas de suspensão por mais de um semestre, de exclusã'l 

da Facnldarle, ~ de exclusão da Universidaete e de exclusão geral de todas as Uni

versidad~s. Das decisões deste tribunal havera. recu·rso para o Conselho Uni

versltario. 
Toda.s as questões disciplina.res sulbmettidas á ap,-.eciação do r eitor, do Td

bunal Disqiplinar e do Conselho Univer sitar io deverão ser instru id.as por um 

relatorio especial do vice-director, ao qual compete em cada. Faculdade a fun

cção de syn(lico. 
Art. 19. O ens ino em cada Faculdade será ministrado por professores or

dinaTioo, professores extr aordinarios e docentes livres . . 

§ 1. o Os professores ordinarios e extr ao rdina rios serão nomeados pelo Pre

sidente da Republica por indicação do Conselho Unive1·sitario, o qual escolherã 

um dentre dons pro(,issionaes inc1icados para cada vaga pela respectiva congre

gação . 
Nas F.aculdades pr imitivamente estadoaes e mantidas a expensas dos Go

vernos dos Estados, os professores serão nomeados pelo Governador ou Pr!!

sidente do Estado. 

ã ~.o Q provi.mC~nÇo é\Q& çar!3"os d~ prof~!iSQr~'!- qrqiqa.r\os ~ ~xtraqré\ina· 



rios fa.r-se-ha . pol' promoçã-o, mediante -concurso de traball1os e ti tu los, de um 

professor extraordinario a ordinario e de um docente livre a professor ext r a 

ordina.rio. Antes, porém, de anrlunciado o concurso, a congregação da Facul

dade . podeJ•â of-ferecer o lugar vago a um professor effectivo ou em disponibi

lidade, ordinario ou extraordina rio, da mesma Faculdade ou ele -outra conge

n'ere, o qual tenh a adquirido grande nomeada, pelos seus m eritos scientifieos e 

1Jela superioridad.e do seu e'lisino. 

- § 3. o O numero de professores orclinarios e extraor dinarios será l imitado 

em cad,•. Faculdade. Poder á todavia ser augmentado ou diminuiclo pelo Conselho 

·Univer5itario, de ·accôrdo com as conVleniencias elo ensinó, depois de ouvida a 

congregação ou a assemblêa dos professores. 

§ 4. 0 Os docentes livres serão nomeados pelo reitor, a-pós a exhibição de 

ptovas de habilitação e só poderão lecc iona r a materia para a qual obtiveram 

a livre docencia, sendo-lhes, porém , facultado o direito ele disputar outras se 

assim lhes convier . Aos habilitados á livre docencia nas Faculdades de Juris

prudencia, de · Mathematicas e - de Sciencias Physicas e Naturaes será. confe1·ido 

o titulo de DottiO?' em sciencias juridicas e sociaes ou em mathemat icas ou em 

·sci,enci:t.s physicas e nattn~aes. 

Arl: . 20. Os r>rofessores extraordinarios serão nomeados para uma cadeira ou 

"'l'U J~o d -~ c!'l.deints e a elles compete a substituição dos orclinarios nos seus im

pedimentos temporarios . 

N•a falta de prolless::>res extraor·dinarios -o dkector da Faculdade poderá 

'designar um doc <1nte livre para substituir o professor ordinario. 

O substituto do professor ordinario terá semp,re dire ito á gratiCicação deste 

e; se a substituição durar mais de um mez, perceberá o ·rateio mensal elas taxas 

de matricula. 

Art. 21. Oada Faculdade será dirigida por um director com a assistencia 

· da congregação, constituicla p elos professores orclinarios é pelos ex traordina

rios cont predic'amrentos d e ordinari'o. 

Art. 22. Tudo quanto se referir á pa rte administrativa ficará a cargo do 

. r(lspeetiYO clirect.or, nos termos elaS di ~posições r egulamêntares. 

bos seus actoz haver á recurso .para o Conselho Universitario . A parte di-

. dactica é da competencia clà congregação, que ·gozará el e plena autonomia com 

respeit;> á organizaç!to elo ensino e aos modos ele ministrai-o. Cabe, todavia, ao 

àirecte>!' o direito clé' suspencl~r a execução ele qualquer deliberação ela congre

gação para submettel-a á apreciação elo Conselho Unive.rsitario, qi.J e poderá. 

modificai-a ou annullal-a. 

Art. 22. Haverá em cada Faculdad-e um vice-clirector que substitu irá o 

àirector nos seus im ped imentos, senclo por sua vez s ubstituído pelo professor 

ordin::11rio n1als antigo. 

Art. 23. O di.r ector e o vice-directo·r serão escolhidos pelo Preside nte da 

Republi c<.. dentre uma lista de · quatro nomes eleitos pela assembléa ge ra l de 

professo r es de cada Facu lqade. Servirão durante um perioclo de 3 · annos e não 

TJQQ"er;to ser reçonçluzjdqs I\ OS· ·m!)S·n1QS ~ar 90s· p'ara· ·q· seprih-~e · ' periOclQ. !l'qí\avia,, 
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o .professor que tiver ser v ido como director poderá ser nomeado. vice-director 

para o seguinte período e v ice-versa, caso seus nomes figurem nas· listas en

viadas ao Presidente da Repub lica pela assembléa geral dos professores., 

Nas Faculdades primitivamente estadoaes e m a ntidas a expensas dos Go

vernos j os Estados, os clirectores e vice-directores serão nomeados pelo Gover

nador ou Presidente do Estado, de conformidade com ·a m esma no rma adoptada 

nas Faculdades f eder.aes. 

ParagJrapho uni co. São tão sómente elegíveis para os r eferidos cargos os 

professores ordina rios e os extr aorcl inarios com p.redicamentos d'e m·-dihario. 

Art. 24. A assembléa gera l dos professor es em cada Facu ldade será con

stituída pelos professores ordinarios, pelos extraord ina rios -encarr egados de cur

sos pm·wanentes e por 3 professores extraordin ar ios não encarre~ados de cursos 

e por 3 <iocentcs livres eleitos especialmente pa,ra esse fim, 

§ J . • Dias antes do marcado para a reunião da assembléa geral, o~ pro

fessores extraordinarios e os docentes livres se r eun irão ~epar•adamente sob a 

presidencia do n1ais antigo, e elegerão os seus representantes n a assembléa. 

Só poderão tomar p!llr te ne sta eleição os docentes em actividade, sendo como 

taes considerados os que fizerem cursos livres na Faculdade . 

§ ~ .• A assembléa se r eun irá de 3 em 3 annos, no começo do anno Iectivo, 

para 'l <• leição do director e elo vice-directo r e todas as vezes que fôr convocada 

pelo reõtor para pronunciar -se sobre questões de ensino. Será sempre presidida 

pelo reitor e nn sua falta pele professor ordinarlo mais antigo. , 

Art. 25. Em cada Faculdade se r ealizarão cursos officiaes e cursos livres. 

~ 1. • Os cursoz officiaes serão permanentes e complementares. Os primei

ros serão feitos por p!'o'l'essores ordinarios e por extraordinarios, nomeados es

pec ia lm en'te ])ara esse fim pelo Governo por indicação da . Universidade . Os se

gun dos serão feitos por professores extraordinarios e, na fal ta, por docentes 

designados a.nnua lrnente '])ela congregação por proposta do direc tor, 

~ ~. 0 Os cursos li vres serão in tegraes ou equipara dos e parcellares ou de 

aperfe içoamento. Os primeiros com programmas ident icos aos dos cursos - off_i 

ciaes P. sujeitos ás mesmas taxas de matricula ,serão feitos por docentes livres 

· e profe~&ores extraordin a rios. Os parcell-ares ou ele a perfeiçoamento , com pro

gramma e taxa a cl libitttm do professor, serão feitos por docentes livres, por 

professor es extraordinarios e ordinarios, em horas que não prejudiquem cur sos 

officiaes a seu cargo, ou então no período elas férias . 

. Nes tes cursos, os progra.mrnas, taxas de matricula e numeró maxímo de 

alumnos deverão ser préviamente fixados, submettidos á approvação do dire

ctor e depois pu blicaclos. 

3. 0 Nenhum e urso livre poderá reali zar-se em um gabine te, la boratorio 

ou serviço clinico da Faculdade sem o consentim ento do r espect ivo professor, 

que será ouvido sobre a cb nfecção do prog ramma. 

§ ·l . 0 O d irector de cada Faculdade dever á sempr·e influ ir no sentido de fa 

c ilita r :t realização dos cursos livres; e qu·ando, !llpezar dos seus bons ·off!cios, 

P!i-9 fô r poss~vel QbÇer: 9 çons~?ntirn~ntg dQ .pro fessor Offic ial,. çh ef .•de la.'bonJ.to-
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rios, clinica ou gabinet e, deverá elle· providenciar para que seja posta á dispo· 

-s.ição do professor · livre urna sala ada·pta da ás exigencias do curso, e, tanto 

quanto possivel, fo rnecido ·o m a terial necessario. 

§ 5. 0 Nen hu m cur:so livre poderá ser iniciado sem con·h ecime nto do ' dire

-cto"l" da Faculdade e sem que as taxas de inscripção t enha m sido recebidas pela 

Thesouraria · c1a Uni\tersidade . 

6. 0 A fiscalização elos cursos livres compet e ao. director que, verificando 

nelles irregularida des, leva rá o facto ao conhecimento do· Conselho Universi

tariu. 

·7 . 0 E' expressamente vedado aos professores ordina rios e extraorclina rios 

da Universidade leccionarpm em estabelecimentos .particulares de ensino e fó1 a 

' do re~into das Faculdades. 

Art. 26. mm todas a~ cadeiras ou cursos pe1·manen tes em qu e hou ver en

sino -prat ico. o professor será a u..x ilia do por um ou m a is assistentes, nomeados 

pelo cl frec tor, sob proposta do r espectivo professor. Os assistentes servirão ape 

nas POr 3 annos, só podendo ·ser r econduzidO-S por um ou mais pra zos, com o 

consentimento do respectivo professor, os qu e tiverem obtido um_a livre docencia. 

P:u·agrapho u-nico. A lé-m do·s assistentes officiaes, h aver á e m cada serviço 

· ou la.borator io assis tentes, Internos e monitores liv·r es e g ratuitos, os quaes se

rão obriga dos ao ponto e conta r ão como effect ivo serviço no magister io o tempo 

em que S6rvirem gratu itamente, cabendo-lhes outrosim prefer enci a por occasião 

do provimento el'fectivo . 

Art. 27. O anno lecti\·o na Universidade se inicia i-á no di a 1 de Abril e 

fin dará a 31 de Dezembro. Par a o etfeito do prugam ento de matriculas e da 

success~o dos cursos ell E' so d ividirá em dous periodos ou s em es tres-. O pri 

m eiro per iodo te:·minará a 31 de Julho; o segundo f indará com o encerra m enta 

das au las a 25 de Novembro. O mez de Dezembro será consagrado aos exames 

dos a lumnos m a. tri culados que cursarem as aulas da Universidade. 

§ 1. o Só serão admittidos a exames nesta época os alumnos qu e em t empo 

tiverem · pago as taxa·s de matricula e que a presenta r em os attestados de fr e

quenci.a especil'icados nos r egu lamentos especiaes. 

§ 2. o. Para o effeito da precedente disposição serão igua la dos os a ttes la

dos de frequenc ia dos cursos ofl'iciaes aos üos cursos livres equipara dos que 

funccionarem regula rmente. E' facultado ao a lumno escolher o mestre com quem 

quer a prender. 

§ 3. o Nenhum curso official ou li-vre ser á considerado vali do para o ef

fe ito d')S attestados de frequenc ia senão quando se tiverem real izado neli e du

rante o semestre, no rninimo, Lrinta lições. 

§ 4 . o Para cada curs o ol'fic ia l ou livr e equipa rado haverá uma cadern eta onde 

o resp~ct-ivo professor la nçar á , após a lição, com o seu nome e data, o assum

pto explicado no dia. 

§ 5' . o Os a lumnos inlL.<tb ilita dos nos ·exam es parcel'i a dos ou de m a dureza po

derão requerer novo exa me durante o a nno lectivo, desde que apr esentem novo 

· a,ttest<'<ú<? - de Crequenc~ ÇIUJ:<ln~~ .tl.!'n -~enws.t;r.e- qu: .per.iÇ> do , f';t.ra. o el'fe it0. d,-esta. 
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disposiç5o serão igualmente acceitos os attestados de frequencia nos cursos de 

reca,p itula~ão que pa,ra tal nm ·Se realizarem durante o per iodo de férias. 

Art. 28. Os exa.mes nas diversas F aculdades serão feitos por cadeiras ou 

séries !le cadeiras. Os exames parce llados só serão admittidos para as discipli

nas bm;icas; em todos os outros manter-se-ha o reglmen de m a dureza. 

§ 1 .o Os exames de humanidades serão feitos sobre os tyopos de exames 

parcellados ou de madureza, ficando ao candidato o direito de escol•ha . Os co

nhecimentos exigidos nos exames de madureza variarão conforme os cursos 

univers itarios que tiver em vista seguir o candidato. 

§ 3. 0 Só serão acceitos como va lidos para a matricula nos cursos superio

r es da.s Univerl>idades os exames prestados em uma das Faculdades de L ettras 

ou per an te mesas examinadoras organizadas pelo r eitor da Universidade do Rio 

de Ja<1eiro nas capitaes dos Estados . 

§ 4. 0 Nos exames parcellados o alumno será arguido na m esma disciplina 

por tr ?.s examinadores. 

§ ~.o As commissões examinadoras para os exames de madureza serão no 

m ínimo compostas de 5 professores. 

§ 6. 0 O julgam ento de todos os exam es será secr·~ to e feito por espheras. 

-~rt . 29 . O serviço de exames é considerado obrigatorio para todos os pro

fesso res, convocados para esse fim pelo director das Faculdades. Nos exa m e3 

realiza dos durante o anno lectivo este serviço será r etribuído, perc.ebendo cada 

examinador 20$ por dia cl(' exame, pagos pelo cofre universitario. I gual retri

buição será devida, durante os exam es do mez ele Dezembro, aos docentes e aos 

professores extraord inarios ·que não percebam vencimentos pagos pe!o Th esouro 

Federal. 

Art. 30. Ninguem poderá seguir um curso qualquer em uma das Unive,-

sidades sem ter prévia m ente 11ago a respectiva taxa de inscr ipção . Esta taxa 

será pa;;a por periodos ou semestres e o pagamento apenas dá direito á frequen

ciC~ da bibliotheca e d~ aula em que foi fe ita a in scr ipção. Se a esta aula es

tiver an nexado um la·boratorio, gab in ete ou serviço clinico, o pagamento da m a 

tricula dá direito aos trabalhos praticas a hi r ealizados. 

§ 1. o E' faculta do a qualquer pessoa inscrever-se em uma ou m ais cadei

ras, indepen dentemen te da seriação a que obedecem. 

§ 2 . o Aos a lumnos propriamente ditos da Un iversidade, isto é, aquelles que 

fizer~m um curso seriado para o fim de obterem um d iploma, serão entregues 

por occasião da primeira m atricu la um cartão de legitimação 'e uma caderneta 

contendo a indicação das a u-las que devem frequentar. Esta cade1·neta dever;\ 

ser rubricada no começo e fim de cada semestre pelos respectivos profess0res, 

como prova de frequencia, e nella o reitor consi1g-nará as penas disciplin ares in1-

postas ao a lumno e os premi os que tiver merecido. O cartão se1·á r enovado 

an nual.mente. 
§ 3. o E' permittido ás pessoas extranhas á Universidade a frequencia d?. 

' sua blbliotheca, mediante o pagamento de uma taxa ann.ual para esse fim . 

Ar\. 31. O pa1;1amentq da,s ÇaJÇÇJ,s d!l maÇriç~la f(l,r-se-ha nlL Thesourarr<r da 
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Univtn:siàad~ durante os 1~. primeiros dias ele cada perl.odo lectivo, isto · é, ele 1 

a 15 de Abril e ele 1 a 15 de Agosto ele cada anno. O pagam ento das taxas do 

e~ame qu e elevam effectuar-se em D ezembro far-se-ha nos dias 15 a 30 el e 

Novembro. 

Paragrapho un ico. O re itor poderá, quando julgar conveniente, prorogar os 

prazQS para pagam ento de taxas de m atri culas e de exames, bem como per

mittir sejan1 os prim e!ros pagos por prestações. 

Arl. 32. A taxa ela matricula em um curso oHicial ou livre deduzida a 

porcen tagem que cabe á Un iversida de, pertence ao r espectivo professor. Ella 

será dividida na Thesouraria . ela Universidade em quotas m ensaes q ue serão pa

gas aos professores na folha ele cada m ez . 

Paragi·apho unico. Se o curso livre fôr interrompido, as quotas ainda não 

divicliclo.s serão r es titui das. 

Ar~. 33. N enhum pro fessor podel'á se afastar da r egencia de sua cadeira ou 

aula, a não ser por m oti vo de molestia ou quando em commissão do Governo G il 

da Universidad 'l fóra da sécle da r espectiva Faculda de . 

Art. 34. D P-pois ele 30 a nnos de effecüvo serviço no magisterio ou a os 65 

annos de idade o prof.essor será afastado da regencia de sua cadeira ou aula 

con tinuan do, porén1, obrigado ao serviço de exa1n es, de commissões e de fre

qu encia ás Sessões da congregação . Ao professor ordinario ou extra ordinaTio 

assim arredado da effecti vidade do ensino, serão pagos ·os vencirnen tos in tegraes 

do cargo que :servia, continuando o seu nome a fig urar nas relações do corpo do

.ce.nte Ja F aculdade até qu e por invalidez venha a jubilar-se; e só. depois d isso 

ser-lhe-ha dado _substituto effectivo . 

~ l . o Ao professor, compreh enclido na precedente dispos ição, poderá a con

g regação, por proposta de um dos seus IneJ.nbros, appro·vada en1 escrutinio s e

cr eto por maioria absoluta de votos, conceder a permanencia ef fec tiva por mais 

un1 anno na regenc ia de sua cade ira ou a ul a . Esta proposta poderá, de resto, 

se.r renovada no anno seguinte e assim por dia nte, en1quanto o professor con 

serv::tr o vigor phys ico e intell ec tual ind:ispensa'Veis ao exercicio de suas func

cçôea 1ocen tes. 

§ 5. 0 O Conselho Unlversitario conceder á pensão a o professo r que, no exer· 

cicio do magisterio, a ntes ele decorridos 15 a nnos de serviço, a dquirir i nvalidez 

que ·0. ·inha bil ite de trabalhar . 

. . Art. 35 . . Os profe~sores ordinarios e ex tra ordin a rios contarão como temp.o· 

_de effec:tivo serviço no magis terio: 

I. O tempo inter currente de servi ço obrigatorio por lei e o de serviço de 

g uerra . 

II . O de serviço em com missões scientificas, 

III. O de docente livre_dura nte os cursos qu e f izer e durante o ser vi ço de 
exames . 

IV ·. O numero ele falt as nã o excedentes a vinte por anno. 

V. O tempo de suspensão judicial, quando o funcciqnario fôr ·iulgadq i n-

'. •, L 
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Vi. O de serviços como a uxiliar do ensino . 

Art. 3 6. As pessoas que exercerem no Brasil as profissões a que se r efere 

o a i·t. 7° sem terem provado h a bilitações perante uma das Universidades fe

deraes, a lém das penalida des commin aJdas no Codigo Penal, incorrerão na multa 

de um conto de réis e o dobro na r e inc idencia. 

Paragrapho unjco . O Governo Federal, por si ou por solicitação fe ita aos 

Governos es ta doaes, promoverá a cobrança s urnmaria destas multas, cuja im

portancia, ded uzidas as despezas, r everterá para os cofr es universita rios. 

DISPOSIÇÕES TRANS!'l'ORIAS 

Art. 37. O Governo promulgará no mais curto prazo possivel o r egul a- 

mento .?,era! universitario e os regulamentos .especiaes pa ra cada F aculdade. 

A!'t. 38. O Governo fará desde j á as nomeações de professores ordinarios e 

ex traord ina rios, bem como as dos directores e v ice-d ir ec tores de cada Faculdade . 

Paragrapho unico. A primeira assembléa geral de professores para a elei

ção dos dir ectores e v ice-director es se reunirá um anno de pois da promulga

ção desta lei. 

Art. 39. Tomadas as providencias indicadas nos a rts. 37 e ~8 e nomea

dos o r eitor e o v ice-reitor, o Governo fa rá ao Co nselho LJniversita rio entrega 

dos bens moveis e immoveis que, na conformidade da presente lei, passam a con

stituir o patrimonio de cada Univer s ida de . 

Art. 40 . Na organização da Faculd~ de de L ettras da Universidade do Rio 

de J ane iro , o Governo -aproveitará o pessoal e o m a teria l do Gymnasio Nacio

na l; internato e externato, que ficam s upprimidos. 

§ 1. o Na org!j.nização da }<,acuida de de Jurisprudencia da m esma - Univer

sidade, v Governo poderá entra r em accôrdo com as actuaes F aculdades Livres 

·de D ireito . que f un ccionam no Rio de J anei!;o, em ordem a aproveitar-lhes o 

pessoal e materi a l . 

§ 2 . o Para a constituição da Faculdade de Sciencias Physicas ·e Naturaes 

·o Go·te1:no . aproveitará o P!!Ssoal e materia l da Escola . .E'olytechnica, da Facul

rdade de Med\Ci\la e do Gymnasio Nacional. 

§ 3. 0 Na reprganização das Faculdades fica o Governo autorizado a crear 

cadeira s novas, supprimir ou f undir as existentes e tran sforma r a lgum as em 

rcursos regJdos ppr profe,s~ores ~l<t~'aordi.nario s, devendo, porém, a proveitar no~ 

provimentos que tiver de fazer os actuaes lentes cath edra ticos e. substitutos. 

Quando vai~i ;;t·ll .. ca.de iras forern r eunidas numa só em qua lquer d·as F aculdades 

será pr efel'ido . ~ cathedratico ma is antigo dessa disciplina. 

Art. · 4 ~ . Os . actua~s l el'\ tes .c.at)1 ed,ra..ticos. e os substitutos que não forem 

apro-veitados na no·va organização serão consTderados addidos com todos- os- v en-

c iment0S qu e percebem actualmepte. 

( _ § 1. 0 • O.s .. su~stit1,1to~. np)l';J~aQos . J~r.oJ'~:<so(eS. !ll'trao~;qinarios contiituaúão a 
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perceber os actuaes vencimentos, perdendo-os todavia quando encarregados de 

um curso permanente ou quando promovidos a professor ordinario. 

§ 2. • Os actuaes auxiliares de ensino que hou·verem prestado provas de ca

pacidade em co ncurso para os cargos que exe rcem , serão considerado·s docentes 

livres cu~ tõdas as regalias que a estes competem. 

§ 3 . o -Qs ac tuaes le ntes cathedraticos,_ nomeados professores extraordina

r ios encaregados de cursos permanentes, gozarão de todos os predicamentos de 

professor ordinario e perceberão ident icos vencimentos. 

Art. 42 . Os professores addidos, pa ra o effeito das ·promoções e substitui

ções, gozarão dos direitos dos professores extr aordina rios, sendo pa ra elles 

ta mber: obrigatorio o serviço de exames. 

A r t. 43 . Depois da promulgação desta lei, o Governo não concederá m a is 

as gratificaç\'ies a ddicionaes estabelecidas no Codigo de Ensino, m a ntendq, po

rém, a quellas em cu jo gozo j á se achavam os r espec tivos funccionarios. 

Art. 44 . Só serão validos para a transferenc ia de a lumnos das Faculdades 

Livres e co lleglos equiparados para as Faculdades da s Univers i-dades os exa

mes fe.itos a ntes da promulgação desta lei. 

Art. 45. F'icam revogadas as disposições em contrario. 

TABELLA N . 1 
l 1 i 

EMOLUMENTOS COBRADOS PELAS UNIVERSIDADES 

Taxa de matricula sem estra l por a ula ou cade ira . ...... .... • ... .. . . 

Taxa de exame parcellado em todas as Faculdades . .. ... .. . . . .. .. . 

T~xa de exame complexo (typo de madureza ) nas Fa culda des . .... . 

T ax a de exame de admissão na Faculda de de Lettras ... . .. .... , .. . 

Taxa de exames de preparatorios ( typo parcellado) .... . ........ . . . 

Taxa de exame de madureza pa ra a admissão nos cursos de pharma-

cia, arte dentaria e agronomia . ... ...... . . ..... ..... . .. ..... . . 

Taxa de e;-::ame de madureza .para a admissão nos cursos de medi

cina, jurisprudencia, sciencias physicas e naturaes, engenharia 

cl'v il e industrial . . . .. .... . .. ..... .................. . ........ . . 

Taxa de exame de iha bilitação á. livre docencia ......... . .. ; . .. ..•... · 

Taxa annual de frequencia. nas escolas prepara to rias .. .... ... . ..... . 

Taxa de exame de esta do para. os candidatos aos tituios de licencia.-

" do em veterinaria e em partos ................. .. ............ . 

~axa de exame de estado pa ra. os profissionaes diploma-dos candida-

tos ao titulo de licenciado em pharma.cia e arte denta.ria ....... . 

Taxa. de exame de estado para os profissionaes não diplomados can-

didatos aos mesmos títulos . ...... . ... . _ ... . ..... • .... . .. ......•. 

. Tá:x:a de exame de estado para os profissionaes diplomados, candida

tos aos títulos de licenciado em m edicina, engenharia, jurispru-

dencia. 
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Taxa de exame de E'stado para os profissionaes não diplomados, candi-

datos aos mesmos ti tu los ........ . ........... . ... . ... . ........ . 

Taxa de 6Xame de estado para os alumnos diplomados por uma qual-

qner das Universidades federaes brasileiras .. . . . ........... .. . . 

Taxa de exame d~ estado para os proCissionaes diplomados por Facul-

dades extrangeiras. 

Diploma de bacharel em lettras ......................•.. . ...... . . 

Diploma de doutor, bacharel ou engenheiro . .. . .. . ........ .. . .... · .. . 

Diploma de pharmaceutico, cirurgião dentista ou engenheiro agro-

nor.no . 

D iplo-ma de agrim ensor .............. . ..... . ....... . . ........... . . 

Titulo de licenciado pela Uni·versidade .. .. ........... . .. .. ... . ..... . 

Taxa. annual de frequencia da bibliotheca ... . ...• . .. . .............. 

Certidi"LO de exames parcellados . ................ .. •......... . ..... 

Certidão de exame de madureza ... . ...... .....••................. . 

Certirlões outras: pela 1" pagina ..........•. .. ...........•....... . 

Pelas excedentes, cada uma.. · ...................... .. . . .....•..... . 

Guia de transferencia de uma Faculdade para outra .....•........ . . 

Cartão de legitimação, cada um .. . ............... . ............. . .. . 

Caderneta de curso, cada uma ......... . .. . ........•............. . 

TABELLA N. 2 

VENCIMENTOS 00 PESSOAL DE NOMEAÇÃO DO GOVERNO 
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100$000 

15$000 

5$000 

10$000 

10$000 

5$000 

40$000 

3$000 

15$00Ó 

G?·ati,fioação 

Reitor cll:. Univq-sidade do Rio de J aneiro ..... . .... . . . . 12:000$000 6:000$000 

R eitor de outras UnivE'r~ir1ades ...... . .... . .. . .... . . . 10:000$000 5:000$000 

Director de Faculdade .................. . .. .. .... . . . . . . .. . . . . .. 6:000$000 

Vice-director de Faculdade . .. ... . ............ .. ..... . . . . . . . . . . . 3:000$000 

Professor ordinario na Univer sidade do Rio de Janeiro .. 6 :000$000 3 :000$000 

Professor ordinario nas outras Universidades ....... -. . . 5:200$000 2:600$00 0 

Profe:;sor extraordinario encarregado do curso perm ~-

nente de qua lquer Universidade ... .. .. ... ....... . 3 :200$000 1:600$000 
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