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SENADO FEDERAL 

SESS.W DE 14 DE AGOSTO (1893) 

A Commissão de Instrucção Publica do Senado, de conformidade Pa~ece r 
da Commissão de 

com as funcções que lh e foram confiadas, e considerando que o decreto lnstrucçã<l 

do Governo Provisorio de 6 de Fevereiro de 1891 susp,endeu proviso
riamente a execução dos estaLutos então vigentes dos instituloa de 
instrucçõ.es a seu cargo, na parte referenLe ás condições do pessoal 
docente, gratificações, premios, vantagens e jubilações, até que fossem 
consolidadas as disposiÇões e jubilações correspondentes nesses esta
tutos; de modo a realizar-se o intuito de igualar e uniformizar os direi 
tos e as aspirações do magisterio official, o qual deve, como diz esse 
decreto, oon tituir uma só e grande classe; 

Considerando que a lei de 30 de Dezembro do mesmo anno, at'tigo 
3• clausula III, revalidou aquella recommendação, fei ta desde Feve
reiro, insistindo em dar ao ·Governo autorização para rever os esta
tutos das instituições de instrucção dependentes do Ministerio então 
chamado .de Instrucção Publica; 

Considerando que decretando a 3 de Dezembro de 1892, o codigo 
das disposições communs ás instituições de ens ino superior dependen
hes do Ministerio da Just iça e Negocios Interiores, o Governo deu cum
primento áquella autorização; 

Considerando, pprém, que esse acLo não tem ainda o caracter de 
uma l.ei, porquanto a nenhum dos poderes constitucionaes é dado alle

gar as funcções que lh e são peculiares, as quaes já oo mo delegações, 
lbe são confiadas pela soberania nacional; 

Considerando, portanto, que apezar da ordem do Gov.erno, aliás 
conveniente e de praxe, de s-er desde logo posto em ex.ecução o codigo, 
não póde ser-lhe dispensado o complemento da approvação legislativa 

Publica 



Projecto 

-4-

meJianlc os lramiLe conslüucionaes, para que possam tornar-se deJi

ullivas as suas dispo içõe , ca o seja convertit.lo em lei ela Republica; 

Considerando, finalmente, que é de summa conv -niencia que isto 

se dê quanto antes, para estabilidade, bom andamento c regular desem~

penbo do serviço·, de ordem quer t.lo ente qu er at.lmini trativa, com

metti.dos áquel les institutos; 
Jul _, a a Commissão de eu devet· e opportuno ul'ferecet' o seguinte 

pl'ojecto: 

O Congre so Nacional resol e: 

Art. 1.• Fica approYado o codigo das di ·po içõe cummuns á insli

lu ições de ensino superior, t.l ccre tado pelo Governo, sob o 11. 1. 159, 

t.le 3 d Dezembro de 1892, com a modificações c ali di Lamento' e

gu intes: 
§ 1 . • O dircctor e vice- director dos e tahclecimentos wburd i nados 

á PSse cucl ig·o, serão lente catheclratico . 

§ 2. • Quando para o calculo ela jubi lação ele lente , substilu lu 

ou profe ores, concon·et·cm erviço clr magi terio e erviço gel'ae 

erão computados: 25 anno de servi~o de magisterio como equivalen

te a 30 de erviço "'erae ; 30 lo pt'imeiros a 36 do egunclo , e a sim 

em todo os casos, g·ual'clada sempre a equivalencia, para aquelle effe ito, 
rntre un e outro como de 5 para 6. 

§ 3. • Contar-se- ha na fórma do art. 37 do Codigo o tempo de ser
,·!ç.o effectivo do magisLerio para calculo de accrescimo e vencimentos 
ou de jubilações. 

§ 4. • A expressão vencimentos qu.e se lê no Codigo, quando e 

refere a jubilação ele lente que contem 30 annos de erviço effectivo, 

ou ao calculo ele accrescimos por antiguidade, comprehende o ordenado 
e a gratificação percebidos pelo exercicio do cargo. 

Não poderá er computada ne se calculo qualquer gratificação 

transitoriamente percebida em virtude do desempenh<J, por interini 
àade ou commissão, de outro cargo ao tempo em que é feito o mesmo 
calculo. 

§ 5. • erãÔ respeitado para a jubilação, além dos declarado no 

Codigo de 3 de Dezembro, os lireitos já adquiridos por Lentes, substi 

tutos e professores, em virllude das leis anteriores que vigoraram 

du rante o tempo .em que elles exerceram· o ma~isterio . 
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§ 6. • Fica revogado o art. 319 das disposições transitarias do 
Oodigo. 

Sala das Commissões, em H de Agosto de 1893. - Vú·gi lio Duma

sio. -Manoel VictoTino. (') 

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO 

O Sr. Christiano Ottoni: - Não venho me oppôr au pro jecto, mas 2• discussão 

pedir aos seus autores algumas explicações sobre dous pontos, a r.es-
peito dos quaes tenho duvidas. 

o primeiro é o § 2°, que só permitte sejam directores dos .es tabe
lecimentos ele instrucção sup erior os lentes ca thedraticos. Que possam 
ser nomeados, comprehendo; mas que se excluam Lodos os que não são 
catheclraticos, não p'osso vêr qual a conveniencia ele tal medida. 

O professor jubilado pód<l es tar inhabili tado para reg·er uma ca
doira e não para o trabalho de direcção, que é muito diverso, e que 
r:ão obriga a exerc ícios tão sedentarios. 

Além disto, me mo fóra da elas e, não vejo por que não possa um 
jurisconsulto disLincto dirigir uma faculdade de direito, ou uma nota
bilidade medica uma faculdade de medicina, sem ser professor, nem 
cathedratico, nem j'Ubilado. 

Não comprebendo, finalmente, a razão de interesse publico que 
preside a semelhante di posição. 

A minba segunda duvida é a respeito das jubil'ações. 
Pretende-se considerar como faclor para as jub ilações as gratifi

cações de exercício, o que me parece que é contra todas as regras rela
Livas ás aposentadorias. 

Tenbo duvida sobre estes dous pontos e desejaria ser esclarecido. 

O Sr. VirgHio Damasio acredita que não lhe será difficil so lver 
as duvidas suscitadas pelo orador precedente, na questão sujeita á 
deliberação do Senado. O honrado Senador por Minas Geraes acredita 
a principio que não ba eY.pl i cação plausível para a exclusão elo cargo 

( *) Disposição da Lei n 2ill de .26 de Dezembro de 1891 autoriza. a codifi
cação da legislação de ensino. A m esma disposição se continha no Dec. de il de 
F€v€reiro de '18 91. 
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de direcLOr dos iusti.LuLo Lie edrucação superioJI daquelles que uiio sejam 
tentes catheuraticos em exercicio das respectivas faculdade:; . 

Entende, ao demais, que é exorbitante do prmCJplO regutaUu1· ua:> 
aposentadorias o que consagra a inclusão da gTatuwaçao como 1actor 
no calculo da jubilação dos lentes, quanclo se houver Lle proceder a esta 
nos termos da lei em vigor. 

E' facil repete, dissipar taes duvidas. 
A experiencia ha demonstrado a necessidade urgente <.!e mn pro

fessor em actividacle para o exere.icio dó cargo de director. 
Por melhores que sejam as habilitações ele um advog-aao, por exem

plo, por mais vastos que sejam os seus con 11 ecimentos, nem por isso será 
licito esperar que seja elle um direc tor perfeitamente !Jabitltado a aes
empenhar- se de suas arduas funcções. · E' assim com o medico. Ha 
éxtraordinaria differeuça entre as habilitações requeridas para o 
exerc icio de jurisprudencia ou de medicina. e as c1ue se requerem pa1 a 
a direcção de um es tab elecimento docente. 

O diretor é o p1imtts inter· pares, como presidente da Congreg·ação 
dos lentes, é tambem o superintenclentc do ensino geral. 

A critica, a fi scalização constante das aulas, do methodo de instru
cção, da moralização elo ensino, os relatarias rep etidos sobre o movi
mento geral do estabelecimento competem-lhe precipua, si não exclusi
vamente. 

Semelhante e tão compl exa tarefa seguramente não pócle ser com
mettida sinão a um professor pratico, activo e provecto. 

Eis, porqu e, accrescenta o orador, apresentou ha algum tell1po 
projecto especial sobre a materia, podendo adjudicar as funcções de 
director a um dos lentes catheclraticos de qualquer fac.ulclade, á escolha 
elo Governo, sobre uma lista triplice eleita pelas congregações, como 
aliás é estylo em paizes cu ltos, noU.lYOlmenle na Allemanha. 

Tal idéa, tão digna ele ser adaptada, por conciliar a superinten
dencia do Governo com os princios clemocraticos, agora reinantes nas 
universidades cultas da Europa, jaz nos limbos do esquecimento, de 
envolta com o projecto que a amparava. 

Gomo quer que seja, porém, é manifes to que nenhuma razão ele ser 
subsiste para a primeira objecção do Sr. Senador por Minas Geraes. 

Quanto á segunda, entende ·o orador que poucas palavras bastarão 
para resolvei-a. 
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Sobre tal mataria não mais se fez que reproduzir as disposições 
do Codigo de 3 de Dezembro, que no art. 34. dispõe quanto está exarado 
no projecto, com a só excepção relativa á computação no calculo para 
a jubilação das graLificações passageiras ou transitarias, verdadeira-
mente de occasião. Ü 

Antes de terminar, será licito ao orador conceder quanto se lê na 
menda que offerece e redigida pelo Sr. Manoel Victorino e que repre

senta a justa homenagem prestada a actuaes direcLores ele faculdades 
superiores que têm, porventura, direito adquirido, e que cumpre res
peitar. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a se _ uinte emenda: 

Ao art. 1 o § 1 o - Depois ela palavra - serão - acrescentem-se 
as palavra : - para as futuras nomeações. 

S, R. - Manoel Victo1'ino. - Vi1·gi"lio Damasio. 

O Sr. Manoel Victorino eleve explicar ao Senado o apoio que 
. prestou á iniciativa que tomou o seu co !lega na questão suscitada na 
Camara elos Deputados, ácerca ela illegalidade ele algumas das disposi
ções do Cod igo con feccionaclo por uma commi são nomeada pelo 
Sr. Ministro do Interior, afim de uniformizar a legislação relativa ás 
instituições do en ino superior. 

A razão elo seu apoio a tal iniciativa foi que o Relator da Commis
são de Orçamento da outra Casa impu~nou no orçamento respectivo 
as verbas destinadas ao accrescimo de vencimentos dos professores, 
pelas gratificações creadas pelo Codigo citado; e o orador, tendo de ser 
o Relator da Commissão do Senado, nesse orçamento, sentir-se-ha per
plexo si vier da Camara tal verba votada, porquanto impugna tambem 
a legalidade destes accrescimos, uma vez que nas disposições contidas 
na autorização ao Governo não se clava a elle a faculdade ele augmentar 
despezas, mas ele uniformizar apenas a legislação vigente sobre os inst.i 
tu tos de ensino superior. 

Entretanto, o Ministro creou as gratificações aclclicionaes corres
pondentes aos annos ele serviço ele 10 até 30. Tão convencido estava 
e está o orador da illegaliclacle deste acto, que, tendo direito, como pro
fessor que di põe ele mais ele 15 annos de erviço, ao accrescimo, não 
o requereu até hoje, esperando que o Poder Le~isl ativo, ou acceitasse 
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taes despezas, legalizando-as por disposição ex:pressa por lei termi
nante, ou repellisse e rejeitas se tal reforma, não permittin lo a inclusão 
da necessaria verba no orçamento. 

A Camara parece que já se pronunciou a respeito, votando a verba; 
mas o orador no parecer que tem de dar sobre o orçamento do Inte
rior, quando elle vier ao Senado, proporá a suppressã6 della, caso o 
Senado não tenha emittido a sua opinião a respeito, mantendo o escru
pulo que tambem teve o Relator da CommissãQ da outra Casa, tanto 
mais que o orador, como os seus co !legas de Com missão, é profes ·or 
de ensino superior e até certo ponbo podia ser suspei Lo de interessado 
da approvação da medida. 

A Commissão, pois, vem propor ao Senado a legali zação ela medicl·a, 
com certas modificações. 

O honrado Senador por Minas referiu- e ao exercício elas clirecto 
rias pelos cathcclraticos. E' uma disposição esta pela qual pugnavam 
as facu ldades desde longa data, porque razões ele or.dem moral exigem 
que os directores sejam tirados do professorado, porque o extranho 
nomeado, desconhecendo a organização elas faculdades, seria um intruso; 
La! nom eação seria sempre prejudicial. Demais, ha a razão ele ordem 
economica, porque o cathedratico que exerce as funcções de director 
só tem a gratificação deste cargo. 

Outra medida que a Comm!ssão propõe é a suppressão do arL. 319 
do ·Codigo, aconselhada pelo Ministro que referendou o decreto de con
solidação das leis ele instrucção publica, para· remediar um mal r!a 
reforma Benjam in Oonstant, que introduziu no seio elas facu ldades 
C!Uanto individuo recommenclado na occasião qu iz o Governo Provisorio 
collocar bem, dando-lhes direitos que as congregações me mo encam
param depois, não acceitando o encargo ele. fiscalizar os nomeados du
rante um anno. 

Com isto ficaram prejudicados os que já eram substitutos por pro
vas publi cas, porque continuaram como substitutos. O Governo revo 
gou, pou actos seus, a disposição elo art. 319 elo Cocligo, que creou o 
concurso para os substitutos e já ell e não tem .razão ele ser, porque 
foram nomeados lentes caLhedraticos extranhos que não fizeram con
curso e com mai-oria de razão aquelles substitutos que têm concurso 
para o cargo que ocrmpam podem passar sem elle a cathedratico. 
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Foram estas as modificações que a Commi ão fez, apresentando 
á cliscus ão esle projcclo, afim el e que se reso lva Lambem e principal
mente sobre a legalidad e ou illegaliclacle elas gratificações adcliciouacs 
creaclas pelo Governo. 

Eram as considerações que tinha a fazer, embora um pouco aca
nhado em e occupar de questões que lh e interessam, mas que são 
principalmente o inlere se do cumprimento da lei e de uma grande 
classe. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Virgilio Damasio limitou-se ha pouco a responder ás obje
cções fei Las pelo i llu tre 'enador _por Minas, suppondo que podia de in r 
de estender-se mais longamente sobre a maLeria em discussão. 

A razão pela qual a Commis ão apresentou este projecLo foi enten
der ella qne não podia continuar a pratica, até agora havida, de um 
acto do Poder Executivo, por autorização e pecial do Legislativo, con 
stituir lei, como aconteceu com os estatutos da Faculdade de Medicina 
em 185ft, que foram afinal ub tituiclos provisoriamente por outros Pm 
188ft, depois ele vig·orarem por 30 annos. 

Quer tambem o orador varrer a sua testada, como se diz em 
linguagem vulgat·; não Linha o escrupu los que di se [.et· o seu honrado 
collega pela Bahia, em pl'imeiro Jogai' porque, profe sor ha 30 annos, 
Linha já e a gratificação, que continuará a ter, si o acto do Governo 
fõr approvado, desde cinco annos atrá , quando completou 25 annos 
ele Sj'lrviço no magi terio . 

E i to pelo Regu lam ento de 1884, que lh e clava mesmo um pouc;o 
mais elo que dá o Cocligo ele que se trata, creanclo as gl'atificações ad cJ: 
cionae . 

O honrado colleg·a tem exa ~ ero nos seus escrupulos; e isto o orador 
eÀl)lica dizendo não ter •S. Ex. lido talvez o art. 49 do decreto que e ta
l.teleceu os estatuto para as faculdade de medicina, baixado por Ben
jamin ConsLant no Governo Provisorio, e que era lei. Ora, como o 
Regulamento ele 22 ele Novembro de 1890 da Escola Polytechnica dis
punha que haveria accrescimos, mas não na me ma proporção dos 
es tabelecidos naquelle art. 47 elos estatutos elas e cola ele medicina, e 
como Lambem o Regulamento ele 2 de Janeiro para o cursos juriclieos 
continha a mesma dispo ição, o então finistro Sr. João Barbalho, afim 

·de uniformizar e igualar o direi to e a pirações ela classe do magisteriu 
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superior, mandou que fossem suspen as provisoriamente (não derogou) 
as disposições de lei, até que o Governo consolidasse o RegulamenLo. 

E ta idéa foi revalidada por disposição da lei de 30 de Dezembro 
do .mesmo anno, a qual autoriza o Governo a rever e uniformizar os 
regulamentos dos institutos de ensino uperior. 

Assim é que a consolidação feila pelo Governo aproveita a aos 
estabelecimentos que não gozavam do accrescimo de vencimentos: ell e 
os creou, mas por outro lado modificou ou diminuiu as despezas que se 
davam com o accre ci mo ele vencimento para os que conta sem 35 ou 
40 annos ele serviço. 

O orador, por exemplo, que tem 30 annos ele serviço e que, na 
fórma do Regulamento de Benjam in Constant, devia receber mais 50 o/o , 
só receberá 40 o/o . Isto foi fei Lo no intuito de não e augmenLar as 
despezas. 

Mandando pôr em execução a medida, está claro que ella seria 
ainda sujei ta ao Poder Legislativo. 

E' conveniente, portanto, que o Senado converta em lei a autol'i
zação dada ao Executivo, caso julgue a medida acceitavel. o caso 
contral'io, porém, o orador Lerá a lamentar o mal dos outro , mas não 
o seu, porque está no gozo elos 35 o/o , desde que completou o tempo 
le.z ai. 

Entende que o Governo, servindo-se de tal autorização votada na 
lei do orçamento, não eleve ser tão incriminado, porque elle Linha real 
mente o decreto ele 10 de Janeiro de 1891, do Governo Provi orio, com 
effeito legislativo, o qual só á faculdades de medicinas clava o accrc -
cimo ele vencimentos depois dos 10 annos ele serviço. 

Esta medida era acloptada no antigo ·Collegio de D. Pedro li e 
tem grande utilidade, pot·que o professor, á proporção que vai pa -
sando ele um para outro lustro, vai cansando, e é preci o alguma cousa 
que o estimule a não deixar o magisterio. 

Com isto ganha o ensi no e ganho o Thesouro: ganba es te, porque 
deixa de pagar a um aposentado c a um professor em exercício; ganha 
o ensino, porque o .[Jrofessor novo tem ele passar por um certo tirocínio, 
por um cel' Lo caloirado qu e não leixa ele er prejudicial no primeiros 
tempos. (Apo·iaclos. ) 

E' o que eumpria ao oradot· accrescentar sobre a materia, ao que. 
já disse o honrado co llega. (Mttito bem; muito bem. ) 
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Ninguem mais pedindo a palavra, encerra- e a discussão. 

Annunciada a votação, verifica-se não. haver mais na Casa numero 

para deliberar; procede-se á chamada dos t'S. Senadores que compare

ceram á ses ão (45) e deixam de responder os r . Gil Goularl, Thomaz 

Cruz, 1 ina Ribeiro, Coelho Rodrigue , Elyseu Martin , Catunda, João 

Cordeiro, José Bemardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida 

Barreto, Firmino ela Silveira, Ro a Junior, Domingos Vicente, Q. B0-

cayuva, Lapér, Ari lide Lobo, alclanha Marinho, .Paranhos, Joaquim 

Murtinho, U. do Amaral, Santos Andrade, Generoso f-arqu es e Raulino 

Horn (24 ) . 

O SR. SECRJ>'rARLO declat'a que os Srs. Thomaz Cruz, Coelho Rodri

gues, Elyseu Martins, José Bernardo, Rosa Junior e Saldanha M<arinho 

retiraram-se por incommoclados. 

Fica adiada a votação do projecto por falta de qtwrum. 

Na sessão de 18 de Agosto vota- e em 2" discussão e é approvada. 

salvo a emenda do rs. Manoel Victorino e Yirgilio Dama io, addiLiva 

ao § 1 •, o projecto elo enado, n. 41, de 1893, approvando, com altera 

ções, o Codigo ela di posições commun á in Lituições lo ensino supe

rior, decretado pelo Governo Provi orio. 

E' o projecto, assim emendado, adoptado para passar á 3• di~

cu são. 

E ÃO DE 19 DE AGO TO 

O Sr. Rosa Junior declara que deu o seu voto ao peojeclo em 

z· di cussão, reservando- e, porém, o direiLo de emillil' algumas consi

deraçõe , para o inluilo ele ser melhor esclarecido. 

Ouviu com summa attenção as exp licações fornecidas pelo honrado 

Senador da Bahia ao de finas Geeae , que o interpellara sobre o 
assumpto. 

E' exactamenle sobre essa que pretende offerecer varia e ligeira~ 
ponderaçõe . 

Enoe~ramento da 
discussão 

Votação 

3• d iscussão 
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ão encontra plausibiUdade nos argumentos offerecidos em ordem 
a sustentar a incompatibilidade ele outrem; que não o lente cathedratico, 
para o exercício do logar ele direclor elos institutos superiores de edu
cação. 

A disposição contida no art. 73 da Constituição parece consagrar 
a impossibilidade do exercício simultaneo ele lente e director de uma 
faculdade. 

E é tanto mais verdadeira esta interpretação, quanto já cogitou 
o Senado de fixar a intelJig.encia do artigo constitucional. 

Sobreveiu a lei n. 44 de 2 de Junho de 1892, relativa a questão 
identica. 

Si a Constituição no seu art. 73 estabelecia um principio de incorn
_patibilidade para os funccionarios alludiclos e si, mais tarde, houve o 
Senado de formular preceitos para clefinil-a, ou fazel - a cessar, nenhuma 
vantagem lia em consignar o § 1 o do projecto. 

Accresce que não pócle ser sómente entre os lentes catheclmticos 
que se encontrarão indivíduos aptos para o exercício do cargo de 
director. 

Muitos factos demon tram o contrario, já na Faculdade de Merli
cina elo Rio ele Janeiro, já na ele Direito ele S. Paulo. 

Elles estão na con ciencia e na memoria publica. 
1ão se oppõe ao projecto, conlinúa o or,ador, deseja, porém, har

monizai - o com a Constituição, conferindo ao Poder Executivo mais 
liberdade e latitude para a e colha de um alto funocionaeio, como é o 
clireotor ele um instituto superior de instrucção publica. 

Volvendo á outra ordem de icléas, c tá seguro o orador de que o 
Cocligo de 3 de Dezembro ele 1892 contém uma disposição alutar l'm 
favor dos lentes do ensino superior. 

Assim é que acha satisfactoria a cl isposição do § 3° elo projecto, o 
qual corresponde a uma nccessiclacle palpitante e traduz fielmente os 
justos desejos e aspirações ele uma das mais respeitaveis classes do 
corpo social. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con,iunctamente em discussão 
a seguinte emenda : 

Ao art. 1 o - Suppri ma-se o § 1 o, 

S. R.- Rosa hmio1·, 
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O Sr. Virgilio Damasio sente a necessidade de tomar a palavra 
para responder á observações, expendida pelo Sr. Senador de Sergipe, 
as quaes reputa de todo modo improcedentes. 

Observará em principio, que desde 1854 até ! 88!1, os estatutos das 
faculdades de medicina ordenaram positivamente que só pudesse ser 
nomeado director de uma faculdade o lente jubilado desta. Acontecr:u, 
entretanto, o seguinte: ao fim já se não uppriam as vaga , mas, con
servaram-se as interinidades, porque era perfeitamente verificado que 
o vice-director, esco l h ido de entre os catbeclraticos desempenhava-se 
muito melhor de sua funcções do que o proprietario do cargo. 

Foi as im que o r. Dr. Saboia exerceu dueanle annos o car o de 
clirector, não sendo mais que vic -director, c, afinal, foi nomeado 
director, modificada porLanto a lei, que começou a permitlir a e colha 
de um catheclratico para a dieecção da faculdade . 

E' obvia a razão de tal preferencia. Si um lente, que . c jubi la, 
realmente o faz pela incapacidade em que se encontra de continuat· a 
exercer o magi ter i o, por e achar fatigado do tiroci nio e do trabalho, 
é paea crer que esse, nomeado director, ainda que a sua nomeação uc
ccda immediatamente á ua aposentadoria, não poderá desempenhar- se 
de um cargo em que a responsabilidade avulta, por is o qu e a ella 
accre ce o serviço de admini tração. 

A' superintendencia didactica das aulas no rclatorio concernente ao 
ensino e metbodo deste, é preciso adclicionar a clirecção propriamente 
dita, o que tudo significa augmento ele fadiga e trabalho para 1unm 
requereu por incapacidade a excusa d lle. Ora, a inve tidura, em tal 
caso, ignifica um absurdo patente. 

Nem é crivei pretender que eja licito adjudicar a funcções rle 
director ao professor jubilado ha alguns annos. 

A sciencia caminha tão veloz como o raio. 
Aquelle qu se aLraza em seu cultivo, mal con egue aLtingir o nível 

essencial ao exercício das funcções a que se allude. 
As leis de 8 de Janeiro c de 2 ele Junho não foram sinão leis inter

pretativas da Constituição. Elias não modificaram o texto. 
Não havia nellas incompatibilidades reaes, tanto que o Governo 

nomeou dircctorcs professorrs aposentados . 
Na questão sujeita, cumpre ter noção exacta das funcções de um 

director, para poder estabelecer um ponto de partida á discu ão . 
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E' o que não existe, nem se ha procurado estabelecer. 
Quanto ao calculo para aposentadoria, evidentemente o § 3• cor

rige todas as injustiças, e a sim o § 4•, a sentam as sua d íspos içõs em 
direito adquirido, con agrado pela lei de 25 de Outubro de 1884, e 
outras que regulam a materia. 

Era quanto Linha a dizer sobre o a sumpto, lamentando, tão só
mente, que haja sido mal interpretado o c pirito que presidiu á confe
cção do projccto, offerecido e pontancamente pela Commi ão de Instru
cção Pul:!lica, a qua1 entendeu que afinal não era conveniente que o 
Poder Executivo, fundando -se em autorização anterior, continuasse a 
fazer leis e a homologar os seus proprios aclos. 

I 
O Sr. Manoel Victorino volta a tratar de ta materia constrangido, 

mas deve faze l-o, não ó pela apreciações externadas na tribuna ou 
em apartes por alg·uns homados enadores, como pelas apreciações 
que nos corredores ou individualmente se tem feito ácerca deste pro
jecto. 

E' indi pensavel mesmo que o faça, para que a sua responsabili
dade c a Llo seu co llega de Commi ão, mais do que i to, a di : nidade 
ou a probidade de ambos não cjam po tos em duvida ácel'ca do valor 
e da imporlancia ela iniciativa tomada a respeito de as umpto seme
lhante. 

O orador já declarou uma vez que acceiLara a iniúiativa tomada 
pelo seu collega, porque queria que o corpo legislativo e pronuncia e 
sobre um acto do Governo que lhe parecia abu ivo ou illegal -o paga
mento aos professor s da gralificaçõe addicionaes, sem autorização. 

Fel-o com lealdade e independencia que deve manter ne ta Ca a, 
como representante da ação, sem ter em consideração o facto de ser 
professor de 11ma facu ldade. 

Queria simple mPnte provocar a attenção elo Senado para o facto, 
afim {]e legalizar-se aquelle acto do Governo ou, si o Senado entendes e, 
rejeital-o; quando, si não estives e com toda a lcalclaciP, poderia ~nb

screver no orçamento elo Interior, (JUe virá da Camara, a verba pa1'a 
esse fim inclu ída nelle, como perfeitamente legal. 

O Senado sabe que a classe elos professores não tem sido elas mais 
favorecidas por es es esbanjamento e desperdícios que Lôm con umido 
os recur os da Nação; o Senado sabe que os lentes das facu ldades de 
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:_edicina, para subsistirem decentemente, têm sua clinica; e os das 
Jaculclades de úireilo têm lançado mão ela aúvocacia; o :::ienado sabe 
que os lentes têm vencimentos inferiores aos dos primeiros oJficiaes 
dos coneios ele •S . .Paulo e do Rio de Janeiro e ig·uae aos empregados 
ele 2" e 3" ordem de mui Las repartições. 

O vencimentos dos autores cio peojecto, como lentes, não são de 
ordem a sustar por tal modo o espírito economico do legislador, de sorle 
que tenho qualquer desconfiança de que o que querem é pugnar por 
qualquer disposiçã•o aJ im de interpretar a lei e legitimar aquillo que 
tiver sido feito sem autorização expressa do Poder· Legi§lativo. 

Não! o projecto Leve por fim provocar o juizo úo Senado e o prolll' 
uimento do orador não podia ser mais leal nem mais fran o. 

Dito is to, passa a examinar os pontos combaLidos do projeclo. 
A questão da esco lha elo dieector já foi prevista- em lei anterior, que 
conferia aos cathedraticos a faculdade ou direito de serem nomeados 
clirectores. O oradoe não póde deixar de sustentar isto me mo por cohe
rencia. 

Os estabelecimentos de ensino superior têm pedido para si o que é 

acloplado em paize cultos: a eleição elo director recahindo sobre os 
cathedraticos, que são homens identificados com o progresso e desen
vo lvimento das sciencias e não em extranhos sem competencia profis
sional, sem a precisa orientação e sem a aptidão desejavel em quem 
tem ele exercer lagares ele administração. 

Além dos extranhos, ha os jubilado , que são por força de lei inva
lidGs ; e, si são incompaLiveis para o magisterio, necessariamente o 
elevem ser para o Jogar de director, que é muito mais pesado. Doutrina 
contraria é a ela pt·otecção ás sinecuras para protegidos que são co llo
cados nos Jogares de directores de facu ldades. 

Quanto á questão de jubilação, tem a dizer o orador que no pru
jecto não são creaclas disposições a re peito, e que todas ellas constam 
ele leis anteriores. 

O decreto ele 1832 que organizou as faculdades dava o direito de 
aposentadoria com 20 anno rle serviço e no entretanto é · ele admirar 
que 6'1 annos depois se venha contestar aos membros do corpo docente 
regalias scmel h antes! 

Terminando, o orador repete ainda que quer que 'fique bem c!_aro 
nos Annaes que, subscrevendo este proj ec to, só teve o intuito de pro-
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vocar por parte do Poder Legis lativo a legalização de um acto ill egal 
do Governo ou a sua rejeição e não de augmentar lucros que revertam 
em beneficio pessoal. (Muito bem; mtt'ito bem. l 

O Sr. Christiano Ottoni: - A discussão que tem levantado este 
projecto obriga-me a tomar a palavra, si bem que tivesse formado o 
proposito de votar em silencio. 

Levantei na 2" discussão duas objecções, ou antes formu lei duas 
perguntas dirigidas aos signatarios. 

De ambos estes assumptos se têm occupado os oradores de hoj e. 
A emenda apresentada reproduz pensam ento meu, e algumas das 

abservaçõe d nobre Senador que acaba de sentar- se póde parecer que 
se reJerem pessoalmente a mim. 

O SR. MANOEL VIC1'0HINO: - Não se referem absolutamente, mesmo 
por-que não foram feitas por V. Ex. 

O SH. CHHISTIANO 0 'I"l'ONI: - Eis o que me traz á tribuna. Das duas 
observações que fiz na 2" discussão, quanto á segunda, referente a Yen
cimentos de professores, fiquei satisfeito com as expli cações do nobre 
Senador e o meu silencio não significava outra causa. 

Quanto, porém, á primeira, relativa á nomeação exclusiva elos 
cathedraticos para clirectores, não estou i.,ualmente ;;at.isfeito. 

O nobre Senador ponderou que na Europa alguns institutos têm 
autonomia, nomeam seus direcLores e o Governo nelles nãkl tem in.o e
rencia alguma. 

Mas pergunto: O projecto organiza as novas insti tuições de ensino 
neste pé? De modo nenhum. 

0 SR. MANOEL VICTORJNO dá um aparte. 

O SH. CHRJS'rlANO OTTO r: - Si acaso admittirmos este padrão de 
institutos autunomos, regendo-se por si, com patrimonio seu, excluindo 
a influencia ela politica e toda a acção do Governo, nesse caso os dire
ctores deverão ser nomeados pela Congregação respectiva. 

Mas não é essa a organização entre nós: .os institutos vivem á 

custa do Thesouro, e o Governo exerce sobre ell es uma inspecção su
prema, por meio dos directores que nomeia. Esses clirectores, pois, 
devem ser da confiança do Governo, e não é razoavel obrigai-o a c;;co
Jh er entre os cathedraticos. 
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Esta face da questão não foi considerada pelos nobres Benatlores. 
EsJ.a suprema inspecção não se póde evitar na nossa organização 

do ensino sup erior. Si convém restringi l-a, como observa o nobre Sena
dor para subtrair a instrucção ás influencias politicas, o meio seria 
fazer-se a escolha em listas trip l ices propostas pelas congregaçõe . 

O Sn. !VJANOEL VICTORINO : - Como a facu ldade ela Bahia propoz. 

O Sn. CHRISTIANO 0T1'0Nt: - Eu daria o meu voto a esta meclicla. 
Mas a mesma Congr·egação poderia inclui r entre os tres nomes que apre
sentasse, além dos cathedraticos, jubilados e mesmo pessoas a ella 
extranhas, porque não posso reconhecer a utilidade do privilegio 
exclusivo que o projecto quer dar aos cathedralicos. 

O SR. VmG tLIO DAMASIO dá um aparte. 

O SR. CHHtS'l'IANO 01~1'0NI: - Hoje mesmo sustentando o nobre 
Senador autor do projecto, a incapacidade dos jubilados, foram citadas 
tres excepções; porque, pois, ainda que fosse verdadeira a regra de 
inr.apacidade, privar o Governo ele aproveitar as excepções? 

Os jubilados são invalidos, diz o nobre Senador, mas a invalidez 
é relativa aos trabalhos elo professorado, não aos de direcção, qu e não 
l':'í.o os mesmos. 

O SR. MA, OEL Yrc'rORINO: - Não, em parte são. 

O SR. CnntS'l'IANO 01"l'ONI: - Quolfl julg-a da capacidade é em pr i

meiro log·ar, quem nomeia; em l>egnndo o nomearJrJ, porque a aceitação 
não é obrigatoria. 

Póde dar-se o caso de não convir a escolha ele um cathedralico, e 
mesmo o de recusarem todos. Que faria o Governo neste caso? 

O Governo fiscaliza a instrucção pub li ca em todos os gr·áos . 
O SR. 1ANOEL VtCTORtNO: - Essa fiscalização se exerce em toàa 

parte. 

O SR. CHIUSTIANO 0TTONI: - Pois bem; o director é nos institutos 

ele instrucção superior o representante dessa suprema inspecção do 
Governo, tem de inspeccionar o procedimento dos proprios professores 
e não só elo pessoal administrativo. 

Por que razã:J, si o Governo em dadas circumstancias, · julgar mais 
apto um jubilado e este se julgar com força para desempenhar o cargo, 
por que não nomeai-o? Por que não aproveitar uma dessas excepções, 

de que f aliaram? 
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E não só os prvfessores jubilados: uma notabilidade extranha ao 

proJessorado, póde ser um excellente director . 
Nada mais direi sobre este ponto; mas visto que fui obrigado a 

vir á tribuna resolvo-me a aventar uma icléa nova que, creio eu, revoga 

disposição transitaria ele quem se tem fallado. 
O SR. MANOEL V!C'rORINO: - Que já está revogada na pratica; 

tod.as as nomeações têm sido feitas sem concurso. 
O SR. CHRISTLANO 0'l'TONI: - Si já a disposição a ninguem é appl i

cavel, pois que era transitaria, cahe por si: que necessidade ha de revo
gai-a por lei? 

.Si dos substitutos, a quem se refere a disposição transitaria, 
nenhum h a em exercício ... 

O SR. MANOEL \'rcTOHtNO : - Não ha; mas aquelles para quem se 
havia creaclo essa disposição, os que haviam sido nomea~l os por decreto 
sem concurso, estes já não existem mais. 

O SH. CHnrsTIANO 0'r"rONI: - Bem; em todo o caso a dispo ·ição 
transitaria cabe por si; mas volto a minha attenção para a regra gera l 
ela promoção ele substitutos para catheclraticos; o que mais convém, 
parece-me, é estabelecer este ·principio : No provimento de vaga ele 
catheclraticos os substitutos farão concurso, pouendo inscrever-se ncll e 
quaesquer diplomados. 

A promoção dos substitutos sem concurso ha de fazer baixar o ni>·el 
do ensino. 

O SR. l\iANOEL V!CTORINO : -Fiz concurso para um e outro car o. 
O SR. CHRIS'l'IANO 0'l"rONI: - E 'é o que convém. O substituto, que 

conta wm a pl'omoção, naturalmente dedica o tempo que lh e sobra 
do ensino á clinica, os medicos; á advocacia, os legistas, .(IS matherna
.ticos a trabalhos geodesios, cuidando antes de melh orar o seu bem
estar material do que de aperfeiçoar seus conhecimentos. 

Daqui a baixa do nível do ensino. Assim não será, se virem a seu 
lado outros preparando-se para concorrer. A emulação não póde deixar 
de ser util. 

Que se oppõe .a isto? Oppõem uma razão de direitos adquiridos, 
entendidos em uma extensão que não posso compreb ender. O bacharel 
em leis Otl doutor em medicina, que é nomeado substituto de qualquer 
elas faculdades, adquire clire1to á vitaliciedade, não ha 4uvida, mas 
adquire porventura direito a ser promovido? 
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i\ão, eertamente. 
1JJ:.~em: tVlai:i u teJ nesse tempo g·arantia-lhe o ser pt·umov tuu; é un1 

uireito a.Uquu·Jdo. l!.JS o que nau comprellendo. 
;:;i o ellamauo un·e1Lo é eventual, uâu é enectivo sinão quando vag·a 

u eargo, ewquanto o ea1·go náo vaga, nao extsLe uireilo ad<.J.UlrJdo. 
U nobre :::.enauor, autor do vrojecto, reienu-se a uma ti I e. i Ja 

exposta por outro nosso collega, que considerava a nomea.,:ão para qual
quer emprego publico como um eontraclo entre o nomeauo e o .1!: tado, 
licando e te obrigado a garantir ao lunccionario as llOlltltções que 
eram cl.e lei quando foi nomeado .. Si esta theoria fosse verdadeira, t'ica.
ria o legislador impedido de qualquet' reJo r ma na administração; quasi 
todas ellas alteram as aLLribuições dos empregados. Não poueria a lei 
aiminuit· um o1·denado, upprimir um empeego publico. 

Não pos o comprehender e ta theoria de contracLo enlee o Estado 
e os funccionarios. 

O ~R. VIH.GJLJO DAMASJO: - Empregados vitalícios. 
.J .. 

O ~R. CHRIS'l'JANO O•JvroNI: - Por que não os outros? 
O 'R. \'JROILJO DAMA 10: - Porque o outros têm apenas uma 

espectativa de direito. 
O R. CHRISTJANO 0TTON! : - Têm direito ás vantagens que são 

da lei quando é nome-ado, mas que outra lei póde alterar; a idéa elo 
contracto privaria até o leg·islador de reduzir um ordenado. 

O SR. VIIlGILIO DAMASIO: - Isso é outra cousa. 
O SR. CI-IRISTJANO 0TTONJ: - Quem póde o mais, póde o menos. 

Si o chamado direito adquirido vale para um ca o, vale para ou tro . 
O emprego não consti!Jue contracto. vitaliciedade é uma con-

ces ão que faz a lei para bem do ensino, e 
direito, e te não comprehencle o da promoção. 

póde chamar- se um 

De onde, pois, em e te direito ao substituto de impedir que eon
corram outros que podem ser mais habilitados para o cargo, para 
o qual não fez concurso, nem foi nomeado? 

O SR. IvlANOEL Vw•roRrNo: - Foi a lei que estabeleceu esse direito. 
O SR. CHIUSTIANO OTTONI: - A lei diz : " erão promovidos"; mas 

outra lei pócle revo oal-a e c tabel cer outra regra. 
Si na vig ncia ela primeira lei dá-se uma vaga, então im, o ~mb

tituto adquire direito; ante de vaga só tem elle espectativa de direito. 
de que fallou o nobre Senador. 



Quando foram abolidos os vínculos e o direito á primogenitura, 
os filhos dos morgados então existentes tinham a espectativa do direito 
aos vínculos, e a lei não os exceptuou da abolição; excepLuou, porém, 
aquelles cujos paes já eram mortos naquella data, porque esses sim 
tinham o direito perfeito. E" exactamente o caso dos substitlutos. 

O argumentD dos direitos adquiridos, na extensão que lhe quer em 
dar, prova de mais. Provaria que nenhum de nós póde dispor de seus 
bens, porque nossüs filhos têm a especlaLiva do direito a dous terços 

d·elles. 
O legislador não poderia esta tuir a liberdade de testar, ·Sinão para 

a geração seguinte; a aclual leria direito. adquirido á Jis tribuição da 
twranÇ'a, segundo a lei vigente. 

Na magistratura, no exercito, seria impossível alterar as regras da 
promoção; os direitos adquiridos a tudo se opporiam. O absurdo é 
manifesto. 

Assim pensando, proporei que em lagar da revogação proposta 
no § 3", se estatua a regra geral de promoções, definida no seguinte 
substitutivo. (Lê. ) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão 
a se_ uinte emenda: 

A promoção do substitutD a cathedratico se fará por concurso, no 
qual poderá inscrever-se qualLJUer diplomado por facu ldades ou esco
las congeneres; sendo, porém, aquell es preferidos em igualdade de 
circurnstancias. 

Sala das Sessões, 19 de Agosto de 1893. - C. B. Ottoni. 

O Sr. Virgilio Damasio é obrigado a occupar a attenção do Senado 
por alguns minutos, devido ao discurso do honrado Senador por Minas 
e á emenda que apresentou. 

Viu qu e S. Ex. não estaria longe de acceitar a nome01ção exclusiva 
dos lentes cathedraticos para o cargo de direcLor, caso os nossos esta
belecimentos de ensino superior fossem aut-onomos, como os da Alie
manha, por exemplo. 

Pois bem, a organização actual do nosso ensino só diverge da allemã 
em um ponto: é que lá é permütido, por assim dizer, a emigração de 
professores de um para outro estabelecimento de ensino. 

Quanto, porém, á autonomia, a disposição do Codigo de Ensino é 



exaclamcntc á da .\.llemanha, porquanto o lentes allí são rton1eados 

pelo Governo, mas por propo La da faculdades ou das universidades 

e aqui .o directores são nomeados pela Con,regação. 
Lê o orador di·sposições do Cod igo, no cap i Lu lo 17, mostrando que 

os estabelecimentos estão equiparados aos que são tido por aulonomos 

na culta Europa. 
A emenda do honrado Senador lambem não lem razão de ser·. 

S. Ex. disse que em o concur o para calhedralico o estimulo do sub

stituto iria diminuindo. 
Isto se daria sim, si vigorasse o Regulamento de 18511, porque 

então o ubslituto era nomeado e ia para a casa, nunca sendo charr:auo 

para exercer o cargo si o lente fosse assiduod 

Hoj , porém, o caso é outro : o substituto é obrigado a fazer curso~ 

complementare , a dirigir o en ino pratico, de sorte que as pt·ovas 

que sempre dá :le sua capacidade constituem um concurso continuo e 
permanente, que dispensa o ulterior. 

A di posição da emenda do honrado Senador não alcançar·ia me mo 

os actuaes sub ti tu tos, que têm dieeitos adquiridos: sceia uma dispo
sição de lei aclual retroagir para revo _ar a di posição geral de direito 

e oontra a expre sa determinação do art. 11 da Constituição, § 3•, que 

prohibe a decretação de leis retroaclivas. 

A' vista disto, vota contra a emenda, di pen ando- e de citae exem

plos ele professores que desempenham perfeitamente o cargo sem q·Je 

tenham pas ado por novas prova de concurso. (Mttito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
numero legal, procede-se á chamada dos r . 

receram á sessão ( 42) e deixam ele responder 

haver mais uo recinto 
enadores que campa

os Srs. Thomaz Cruz, , 

Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, Cunha Junior, Cruz, José Bernardo, 

Amaro Cavalcanti, Joaquim Pernambuco, Ga par Drummond, Rosa 

Junior, Domingo Vicente, Lapér, Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, 

ilva Canedo, Paranho , U. do Amaral, antos Andrade e Raulino 

Horn (19) . 

O SR. 3• SECRETARIO informa que os Srs. Thomaz Cruz, Cunha 

Junior, José Bernardo, Rosa Junior e aldanha Marinho retiraram-se 

por incommodados. 
A votação fica adiada por falta de qttm•ttm. 

Encerram ento 
disc us>ão 

da 



Votação 

-22-

cESSÃO DE 21 DE AGO TO , 

Votação, em 3• discussão, do projecto do enado n. 41, de 189i:!, 

approvando, com alterações, o Oodigo das dispo ições communs ás 

.instituições do ensino superior. 
Vota-se e é approvada a emenda do Sr. Rosa Junior, suppres iva 

do S 1 • do artigo uni co do projecto. 
Vota-se e é rejeitada a emenda do Sr. O. Otloni, o substitutivo 

uo § 6•. 

E' o projecto a sim, emendado, approvado em 3• discus ão, e sendo 
adoptado, vae ser enviado á Oamara dos Deputado , indo antes á Com
missão de Redacção. (* ) 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto: 
Declaro que não votei pelo projecto do enado, n. 41, de 1893, 

approvando o Codigo ela disposições commun ás instituições do ensino 
superior, por não ter concordado com a emendas em geral. 

Sala.das Sessões, 21 de Agosto de 1893.- Luiz Delfino. 

( •) Vide pag. 2"3 • 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

I . SESSÃO DE 2~ DE AGOSTO (1893) 

Approva, com modificações, o Codigo das disposições communs ás insti
tuições de ensino superior, dec1·etado pelo Govemo, sob o n. 1.159, 

de 3 de De:oembro de i 892 

A Commissão de Instrucção e Saude Publica, pelo estudo que fez Parecer 
da Com missão de 

do projecto vindo do Senado, alli adaptado, que approva com modifi - lnst rucção 

cações o Codigo das disposições communs ás instituições do ensino su
perior, expedido pelo decreto n. 1.159 de 3 ele Dezembro de 1~92: 

Considerando urgente a necessid~de de legalizar aquelle acto por 
motivos attinentes á estabilidade da legislação respectiva; 

Consider:ando que os motivos do projecto expostos no par ecer rla 
Commissão respectiva do Senado e o debate nesse ramo do Poder 
Legislativo reaffirmaram na opinião da Commissão aquella necessi
dade: · i 

E' de parecer que o projectD seja submettido á discussão e a,do
ptado. 

Sala das CommissÕes, 26 de Agosto de 1893. - Costa Machado, 
Presidente. - João Vieim, Relator - Santos Pm·eim. - Frederico 

Bo1·ges. - Alvm·o Botelho. - Pattla Gttimarães. - E1•ico Coelho (com 
restricções, que expenderá da tribuna). 

O ConJresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' approvado o Codigo das disposições communs ás 

instituições de ensino superior; organizado pelo Governo, e expedido 

com o decreto n. 1.159, de 3 de Dezembro de 1892, com as modificações 
segu intes : 

Publica 
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§ 1 . o Quando para o calculo da jubilação de lentes, substituto ou 
professores, concorrerem serviços de magisterio e serviços geraes, serão 
computados: 25 annos Lle serviço de magisterio como equivalentes a 
30 de serviços geraes; 30 dos primei ros a 36 dos segundos, e assim 
em todos os casos, guardada sempre a equivalencia, para aquelle 
effeito, entre uns e outros, como de cinco para seis. 

S 2. o Contar-se-ha, na fórma do art. 37 do Co digo, o tempo de 
&erviço effectivo do magisteri-o para calculo de accrescimos de venci 
mentos ou de jubilações. 

§ 3. o A expressão vencimentos: que se lê no Co digo, quando se 
refere á jubilação de lentes que contem 30 annos de serviço effectivo, 
ou ao calculo de accrescimos por antiguidade, comprehende o ordenado 
e a gratificação percebidos pelo exercício do cargo. 

Não poderá ser computada nesse calculo qualquer gratificação 
transitoriamente percebida em virtude do desempenho de outro car_o 
por interinidade ou commissão ao tempo em que é feito o mesmo 
por interinidade ou commissão ao tempo em que é feito o mesmo 
calcul<J . 

S 4. o Serão respeitad<Js para a jubilação, além dos declarados no 
Codigo de 3 de Dezembt·o, os direitos já adquiridos por lentes, substi 
tutos e professores, em virtude das leis anteriores que vigoraram du
rante o tempo em qu e elles exerceram o magisterio. 

§ 5. o Fica revogado o art. 319 das disposições transitarias do 
Co digo. 

Senado Federal, 23 de Agosto de 1893. - P1•udente de Moraes, 

Vice- Pres idente. - Gil Diniz Gottlart, 1• Secretario interino.- Antonio 

.Nicoláo Monteiro Baena, 2• Secretario interino . - Thomaz Rod1·ig ues 

áa CnLz, 3• Secretario interino. - João Soares Neiva, servindo dP-
4• Secretario. 

SBS W DE 1 • DE SETEMBRO 

O Sr. Gonçalves Chaves acha que este proj ecto vindo do Senado, 
e sobre o qual a illustre Commissão de Instrucção apresentou parecer, 
não pód e passm· sem um exame detido por parte da Camara . 
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Ha poucos dias a Camara approvou um parecer da mesma illustre 
Commissão, dado sobre um projecto apresentado pelo or.ador e alguns 
co llegas, que tem o numero '21 J A e interpreta a lei .n. 26 de ~O de 
Dezembro de 1891, em relação ao art. 3". 

O art. 3" dessa lei autoriza o Governo a rever os regulamentos dos 
ins titutos de instrucção, dependentes do Mini'iterio da Instrucção 
Publica, não podendo augmentar despeza alguma, porém fazendo eco
nomias. 

Esta disposição geral é a do numero 3" deste artigo. 
No n. 4, porém, estabelece- se uma limitação com relação á Escola 

de Minas de Ouro Preto . 
Tratando~se da reorganização do ensino da Escola de Minas, o 

Sr. Ministro do Interior entendeu que não podia afastar-se do regimen 
do ensino livre estabelecido na referida lei n. 26; entretanto, pareceu 
ao orador, tomo a todos os professor&; da Escola de Minas, que o n. 4 
dessa lei, art. 3", estabeleceria um regimen especial para a Escola de 
Minas, mantendo o ensino nos mesmos moldes por que é professado 
ou praticado, isto é, o ensino obrigatorio indispensavel a um instituto 
daquella ordem que tem os r esultados os mais vantajosos, de tal sorte 
que ser e.pprova:do no ultimo anno da Escola de Minas é uma grande 
prova de capacidade e de aptidão (apoiados) e della sahem os alurunos 
que se formam para os empregos mais importantes do paiz. 

Entrou o Sr. Ministro do Interior nessa duvida e o orador entendeu 
que a disposição generica do n. 3 não trazia limitação ao regimen 
actual da Escola de Minas, que estava resguardada pelo n. 4. 

Assim, apresentou um projecto sobre o qual versou o parecer 
n. 211 A . 

A Commissão da Camara, estudando esse projecto, foi de parooer 
que era escusado, baseando-se nas mesmas considerações que o orador 
acaba de fazélr, isto é, era escusado porque o regimen do ensino obri 
gatorio · era mantido ~a Escola de Minas por força da referida lei de 
n. 26, de 39 de Dezembro de 1891. Este parecer foi approvado pela 
Camara, de sorte que se vae fazer a r eorganização do ensino tendo por 
base o Regulamento actualmente em vigor, o de 1885, que estabelece 
o regimen do ensino obrigatorio. 

Agora vem do Senado este projecto approvando o Codigo de instru
cção decretado pelo Governo posteriormente á mencionada lei. 
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O orador apresentou o projecto a que se refere porque conhecia 
disposições em virtude da quaes não podia vigorar na Escola de Minas 
o regimen ·obrigatorio. 

Compr ehende a Camara que si se approvar o projecto vindo do 
Senado, que modifica apenas o Codigo de instrucção em disposições 
que nada alteram, que em nada corrigem estes inconvenientes a que já 
se referia, ficará de um lado á interpretação da Camara, que o orador 
considera verdadeira em face do Codi_o da Instrucção que foi posterior 
ao decreto do Poder Executivo, posterior á essa lei e por conseguinte 
não póde alterar as suas d isposições. 

Mas, de outro lado, se passar o projecto, ha a approvação pelo Con- . 
gresso do Codigo da In trucção e neste caso desapparecerá o regimen 
do ensino obrigatorio, que a . Camara entendeu, e entendeu bem, que . 
foi estabelecido pela lei n. 26, de 30 de Dezembro ele 1891. 

São diversas as disposições antinomicas. E' assim que o art. 212, 
S 3•, estabelece francamente o ensino livre, nas suas seguintes ui po
sições. 

O que elle determina quer dizer que podem fazer exame; que 
podem formar-se na Escola ele Minas indivíduos que não tenham fre
quentado suas aulas. O Codigo, no arts. 181 e 182, regula as condições 
de admissão no curso que dispensa o concurso, que, aliás, é taxativa
mente exigido no Regulamento de 1885, que é o vigente. o art. 229 
ainda ha disposição antinomica: dispõe que a reprovação em uma ou 
algumas das cadeiras não importa a perda do exam e em outras cadei
ras da mesma série. 

Entretanto, o Regulamento vigente na Escola de Minas invalida o 
exame desde que o alumno está em segunda época de exame. 

Vê-se, pois, por este confronto que rapidamente faz o orador elas 
disposições do Codigo de Instrucções, approvaclo pelo Senado e decre
tado posteriormente á lei que estabelece o regimcn obrigatorio com o 
Regulamento vigente na Escola de Minas, que existe antinomia pro
funda, que a ser approvada pela Camara como veiu do Senado inuti
lizará o regimen de ensino, que tão vantajosos re ultado tem dado 
naquelle instituto super ior ele instrucção. 

O orador não lendo feito um exame completo elas disposições do 
Codigo, e ainda a im tendo encontrado disposições antinomica , pe
diria á Camara que del iberasse que o projecto fosse remettido á Com -
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missão para tornai-o conforme com o Regulamento de 1885 em todos 
os pontos que dizem respeito ao ensino obrig·atorio, ao processo dos 
exames e ao ju l ~ amento dos mesmos. 

São estas as observações que tem a fazer. 
Vem á fesa, é lido, apoiado e entra conjuntament~ em discussão 

o seguinte requerimento : 

Requeremos que o projecto n. 267 A volte á Commissã<J respectiva, 
para fazer as alterações no Codigo das Disposições Communs ás insti
tuições superiores de ensino, de conformidade com a interpretação 
dada pela ·Camara á autorização para a reforma ct.a Escola de Minas de 
Ouro Preto. 

Sala das Sessões, 1 ele Setembro cle 1893. - Gonçalves Chaves. -
Domingos Rocha. 

O Sr. Antonio Olyntho diz que não é para contrariar a propo.;ta 
do seu honrado collega por Minas que tomou parte neste debate. 

Não o desejaria fazer attendenclo ao caracter ele urgencia que tem 
a materia que se discute, urgencia reconhecida pela Commissão de 
Instrucção, a qual se limitou a dar um rapiclo parecer, aconselhancl0 a 

. approvação completa do projecto do . Senado. 
Si não fôra es ta circumstancia teria de apresentar emenda, que 

estabeleceria medidas geraes, seguindo a mesma orientação que a de 
seu honrado col!ega por Minas. 

Desejaria propor que ficassem ás congregações das escolas do. 
ensino superior a organização elo respectivo ens ino, elo modo ele pro
ceder aos exames e a~ julgamento destes; desejaria antes que tudo 
isto ficasse dependente das congregações das differentes academias e 
não regulado por uma disposição commum a todas ellas. 

E' intuitiva a razão disto, attenclenclo-se á diversidade das condi
ções em que se acham as nossas escolas de ensino superior. 

Quanto a esta medida ele excepçã.o que se pede para a Escola de 
Minas, o orador já teve occasião ele se manifestar favoravelmente a 
ella, perante a illustrada Commissão de Instrucção Publica, quando 
esta teve de dar o parecer a que se referiu ·o honrado Deputado. 

Pensa que na Escola de Minas se deve manter o mesmo que tem 
sido até agora posto em pratica,_ e bem assim tudo quanto se contem 
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no ,Regulamento de 1885, com o qual ell a tem prosperado c desenvol 
vido. 

Desejaria, como di se, apresentar uma emenda, consignando que 
as disposições relativas aos exames e ao ens ino ficas em a cargo das 
respectivas academias, aUendendo a que as ecolas de direito não têm, 
por exemplo, os mesmos interesses, não estão nas mesmas condiçõss 
que as de medicina e engenharia. 

Em algumas de sas esco las é nece sario desenvo lver mais a parte 
pratica, é necessaria a existencia de laboratorios, que outras eles 

pensam. 
Nestas condições não deve ser estabelecida uma disposição com

mum com relaçã.o a todas as academias. 

Por.tanto, concorda perfeitamente com a emenda do nobre Depu
tado e vem agora apenas fazer uma rectificação ao discurso de S. Ex. 

S. Ex. encontrou discorclancia em alguns pontos do Regulamento 
ela Escola de Minas com o Codigo ele di posições communs. 

Fez, porém, lamentavel confusão, cotejando o Codigo com o Regu

lamento ele 1885, quando já o Regulamento el e 1891 o havia substituído 
EJ é a esse que se refere o Cocligo ele Ensino. 

Como a Camara sabe, o r. Benjamin Constant fez uma reforma 
geral de todas as academias ele ensino superior, e para algumas della 
estabeleceu medidas semelhantes, mas não uniformes; o decreto de 6 
de Fevereiro ele 1891 autorizou, então, o Governo a consolidar as dis
posições communs de todos esses re ulamentos. 

E' exactamente em virtude deste decreto que se organizou o Codigo 
de disposições commun que a Camara es tá discutindo. 

Portanto, as anomalia que . Ex. nota entre as disposições do 
Codigo e o Ilcgulamento da Escola de Minas deveriam se referir ao 
Regulamento de 1891 e não ao de 1885 como parecer fazel - o. 

O Sa. Go ÇALVES CHAVES: - Por exemplo, o Cocligo dispensa o 
concurso, ao passo que os r egulamentos ele 1885 e de 1891 ambos o 
exigem. 

O SR. ANTONIO OLYNTHO: -E' verdade; o Codigo dispensa o ensino 
obrigatorio e os regulamentos o con ignam. 

O oradol' desejava fazer esta recLi fi cação, porque pensa que a 
disposição commum do Codigo não póde attingir á Escola de MifUls, 

aue ne se ponto se regula por di. posições especiae ; e declarar que 
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concorda com a emenda apre enlada por . Ex., desejando anle que 

a illustrada Commi são de Instrucção Publica con idere esta emenda 

de modo geral deixando á congregaçõe ela nos as academia a or _a

nização ela condiçõe de ensino e exame , conforme mai convenha ao 
desenvolvimento das diver a disciplinas na' respectivas academias. 

Era o que Linha a dizer. 

Não havendo mais quem peça a palavra, é encerrada a discussão Encerramento da 

e adiada a votação. discussão 

ESSÃO DE 2 DE JULHO (1894) 

E' annunciada a 2• discussão do projecto n. 267, de '1893, appru

vando com modificações o Cocligo fia Di posições Communs á in Li

tuições de en i no superior. ( • ) 

O Sr. Cupertino de Siqueira: - r. Pre idente, o projecto, CUJa 

discus ão V. Ex. acaba de annunciat', envolve matcria de grande int

portancia, e que, devido ao grande trabalho ela ultimas ses ões, não 

tem podido ser estudado pelos repre enlanle de ta Casa. 

Trata-se de approvar o Codigo ele Ensino, que foi publicado ha 

muitos mezes, mas que não foi distribuído na Casa, sendo, por isso, 

geralmente ele conhecido. 

Ora, como o projeclo envolve interesses de ordem elevada, para 
que cada repre entante possa pesar a resolução que a Casa vae tomar, 

resolvemo pedir o adiamento da di cu ão por 48 hora , prazo no qual 

poderemos redigir emendas que reso lvemos apre entar ao projeclo. 

E a materia interessa sobremodo ao meu Estado, e, apanhados de 
surpreza, não podemos defender o eus intere es. 

ubmetto, pois, á consideração da Ca a o requerimento pedindo 

48 horas de prazo, afim de apresentar emendas ao projecto. 

( •) Reaberta a 2• discussão já encerrada em sessão de 1 o de Setembro de 
1893, não se procedendo, então, a votação. 

2• d iscussão 
( nova) 
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Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
requerimento: 

Requeremos que seja adiada por l.t8 horas a discussão do projec to 
n. 267. 

Sala das Sessões, 2 de Julho de 1894. - Cupe1·tino ele Siqueir a. 

Theotonio ele Magalhães. 

Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a discussão e 
adiada a votação. 

o Sr. Presidente: - Não havendo visivelmente no recinto numero 
sufficiente de Deputados, vou mandar proceder á chamada. 

O Sr. Cupertino de Siqueira (pela O?'dem ) : - Como não ha nu 
mero na Casa para se proceder á votação, peço a V. Ex. a r etirada do 
meu requerimento, certo ·de que, na 3" discussão, me será dado o prazo 
pedido ele .48 horas para apresentar emendas ao projecto em discussão. 

O Sr. Presidente: - Pelo Regimento deve mesmo haverum inter
stício ele 48 horas entre a 2• e 3" discussão. 

SESSÃO DE 3 DE JULHO 

App1·ova, com modificações, o Codico das disposições communs ás insti

ttdções de ensino svpe1·ior, clec1·etado pelo Governo, sob o n . 1.159, 
de 3 de D ezembro ele 1892 

O Con3resso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' approvado o Cocligo das disposições communs ás 

instituições ele ensino superior, organizado pelo Governo, e expedido 
com o decreto n. 1.159, de 3 ele Dezembro ele '1 892, com as modificações 
seguintes: 

§ 1. o Quando para o calculo da jubi lação ele lentes, substi Lu tos ou 
professores, concorrerem erviços ele magisterio e serviços geraes, serão 
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computados : ~5 armos de set·viço de magisterio como equivalentes a 
30 de serviços geraes; 30 uos primeiros a 3ô dos segundos, e assim 
em touos os casos, g·uaruada sempre a equivalencta, para aquclle 

eUeito, entre uns e outro , como de cinco para sets. 
§ 2. " Contar-se-h a, na fórma do arl. 37 do Godigo, o tempo de 

serviço effecLivo do magistel'io para calculo de accrescimos ele venci

mentos ou de jubilações. 
§ 3." A expressão vencimentos, que se lê no Co digo, quaudo se 

refere á jubilação de lentes que contem 30 annos de serviço effectivo, 
ou ao calculo de accrescimos por antiguidade, comprellende o ordenado 

e a gratüicação percebidos pelo exercício do cargo. 
Não poderá set· computada nesse calculo qualquer gratificação 

transitoriamente percebida em virtude do desempenho de outro car- o 
por interinidade ou commissão ao tempo em que é feito o mesmo 

calculo. 
§ 4. o Serão respeitados para a jubilação, além dos declarados no 

Codigo de 3 de Dezembro, os direitos já adquiridos por lentes, substi- · 
tutos e professores, em virtude das leis anteriores que vigoraram du
rante o tempo em que elles exerceram o magisterio. 

§ 5. o Fica revogado o art. '319 das disposições transito ria-s do 
Co digo. 

E' approvado. 

SESSÃO DE 10 DE JULHO 

Vem á Mesa, é liodo, apoiado e posto conjuntamente em discussão 
o seguinte requerimento : 

Requeiro que volte o projecto n. 267, de 1893, á Commissão ele 
Instrucção Publica. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1894. - Fileto Pi1'es. 

O Sr. Cupertino de Siqueira: - Sr. Presidente, fazendo algumas 
observações a respeito do projecto de Codigo de Ensino Superior no 
meu paiz, faço-o com certo temor, attendendo ao respeito e á compe.:. 

tencia da Commissão que o elaborou. E ainda mais, Sr. Presidente, 

3• d iscussão 
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lastimo que quando se trata de consolidar as disposições do ensino 
:mperior da Republica, estando já o projeclo, com algumas emendas 
vindas do Senado, em 3" discussão, seja eu o menos comp etente na 
materia (não apoi.ados ) , que venha iniciar o debate quando a. Casa 
tem professores provectos com a pratica e a experiencia necessarias, 
e dos quaes eu esperava receber inspiração e luz, para depois apresentar 
as observações que julgo convenientes que sejam adaptadas pela Casa. 

O Codigo de Ensino reuniu em uma só doutrina todas as escolas 
rmperiores da Republica, deu ao ensino superior uma uniformidade, 
mas uma uniformidad e que clésse a detalhes e eu ainda não pude alcar"
çar, comprehender, apanhar mesmo a vantagem e a conveni·encia de 
uma uniformidade desta ordem. Não vejo como se poderá justificai' 
a uniformidade dada a todas as escolas pelo Codi o ele Ensino quam:o 
na natureza não se encontra tal uniformidade. Eu poderia fazer r:m 
appello a diversas classes, cujos representantes têm assento nesta 
Casa. 

Pergunto aos senhores medicas si a natureza tem uniformiclaclc, 
que eHes me digam a variedade enorme que precisam applicar em sua 
carreira profissional. Pergunto aos meus collegas engenheiros si as 
differenciaes se integram pelo mesmb processo. Os corpos muitas vezes 
com a mesma composição e identica formula se nos apresentam com 
fórmas variadas, aspectos differentes e crystallizados em systemas 
diversos. 

A natureza é caprichosa e não quer uniformidade. Entretanto, 
para o ensino superior do paiz, para escolas collocadas em zonas diffe
rentes, collocadas umas no Esta:do de Minas, outras na Capital ela União, 
se quer applicar as mesmas leis, os mesmos princípios, as mesmas 
regras. Ha mesmo desejo de que o Coeligo que se discute seja approvado 
quanto antes, sem modificação. ão se trata ele estudar si o Codigo 
em discussão está ele conformidade com as condições de cada estabele
cimento. 

Está estabelecido no Codigo, e a palavra é bonita e eu tenho medo 
de me insurgir contra ella, que o ensino eleve ser livre. Eu, repito, tenho 
receio de me insurgir contra esta disposição. Entretanto, temos no paiz 
escolas de regimen differente e não se cogitou de saber qual o resul
tado que havemos obtido, quaes os fructos que havemos colhido. Pro 
cura-se a toda força adaptar um regimen unico para todas as escolas 
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quando diversos são os seus fins, differentes e especiaes suas condi
ções. Não se inqueriu qual dos systemas, livre ou obrigatorio, têm 
dado bom resultado, qual desses systemas nos convém adoptar, emfim, 
não se trata de consultar nada disso. A Gornmissão encarregada de 
elaborar o Codig·o basea-se em princípios abstractos e não quer fazer 
applicações a casos já conhecidos e experimentados em nosso paiz. 

O Codi=.. o, tal qual se acha r edigido, applicado a um estabeleci 
mento de ensino superior, de que sou o mais humilde representante 
nesta ·Casa, vae produzir nelle uma verdadeira anarchia; vae destruir 
a obra ele uma dezena de annos, vae wrtar uma arvore que já tem dado 
alguns fructos, destruir um dos estabelecimentos de instrucção secun
daria do paiz, respeitado por suas tradições, que tem um nome feito, 
que nada tem a invejar das escolas congeneres. 

E é principalmente para defender a escola onde me eduquei, é 

para que ella possa manter-se com os creditos e tradições de muitos 
annos, que resolvi apresenbar algumas emendas, salvando do naufragio 
que lhe querem preparar, si o Codigo passar, tal qual está redigido. 

Sr. P~esidente, não tenho menos desejo de que o Codigo do Ensino 
Superior seja approvado; mas o que não comprehendo é esse desejo 
e empenho de approvar-se uma lei que vae prejudicar os interesses ria 
instrucção superior do meu paiz. 

E é vio lentando os meus proprios sentimentos de amizade que vou 
submetter á consideração da Ca~ a alJ Er:'l :lS emendas que sei, retardarão 
de certo modo a approvação do Codi.go, porque ellas tem de ser suL
mettidas a approvação da outra Gamara, o que não se daria si a Camara 
acceitasse o projecto em discussão com as modificações vindas elo 
Senado. 

A primeira emenda que tenho a honra de apresentar refere-se ao 
art. 34 do Codigo de Ensino e tem por fim supprimir uma condição 
que elle estabelece e que eu não julgo justa nem rasoavel, qual a rrue 
se refere a jubi lação dos professores. 

O Codigo diz que os professores que se tornarem invalidos serão 
jubilados depois de contar dez annos de serviço com ordenado propor
cional. Ora, figuro a hypothe e do professor ·si invalidar contando nove 
annos de exercício de magisterio; e invalidar- se no exercício de suas 
funcções, porque ha escolas em que os alumnos e os ·professores se 
expõem a verdadeiros perigos. 

GENTRO DF. rQCTTMENTAÇ~Cl E NFORMACXO 
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Assim, na Escola de Minas, nú cursu de minas, os professores e 
os alumnos estão expos tos a verdadeiros pengos. (Apoiudos . ) 

O uursp pratico de chimica póde invalidar um homem em um mo
mento dado. O serviço do laboratorio pócle inutilizar um professor 
tendo nove annos de serviço, e pelo Codigo esse professot: não poderá 
ser jubilado nem ao menos com ordenado proporcional. 

A emenda que subme.tLo á consideração ela Casa tem por fim sup
primir essa exigencia, mantendo as demais disposições em relação a 

jubilação. 
Uma oulra emenda é para prever um caso qu não foi consi _nado 

no Codigo e se refere ao art. 61. 
Diz ·O Codigo nesse artig·o que os logares de lentes cathedraticos 

serão providos pelos substitutos mais antig·os da respectiva secção; 1r.as 
o Codigo não prevê a hypothese de haver logar ele lente catlledraLico 
vago e não haver substituto na respectiva secção. 

Pergunto: como se vae provêr este cargo? 
O candidato a esta cadeira tem de satisfazer o concurso pàra o 

Jogar de substituto, concurso rigoroso, que versa sobre a materia geral 
do curso, quando o pensamento do concurrente é simplesmente preen
cher uma cadeira va_a, que trata de determinada materia. 

A emenda que apresento tem por fim prever o caso em que, ha
vendo cadeira de cathedratico vaga, não haja substituto na respectiva 
secção, para que neste caso, o concurso seja aberto directamente para 
a cadeira não provida. 

Uma outra emenda, e esta é a mais importante ela série que tenho 
de apresentar ao Codigo, se refere ao modo ele habilitação elos candi
datos ao exercício elo magisterio. 

O Codigo estabelece como prova para o concurso, em primeiro 
log·ar a defesa de these, dissertação e arguição reciproca entre os can
didatos. 

Ora, Sr. Presidente, apezar da autoriçlade da Commissão que ela
borou o Codigo, eu divirjo completamente quanto ao processo por ella 
·estabelecido para o concurso elos candidatos ao magisterio. 

As theses, Sr. Presidente, não traduzem as habilitações do candi
dato; a defesa de these e a sarguições reciprocas entre candidatos não 
demonstram a compeLencia para o cargo de mestre. O concurso não 
é simplesmente a exhibição ele conhecimentos dos candidatos que, 
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além disto, têm de mosll'ae-se habilita los ao mislée de ensinar. O pt·o~ 
l'essor além de neces iLar eonllecet' bem a matel'ia, precisa saber com 
pt·ecisão, clareza ·c meLhodo tt·an mittil-a ao alumno ; e é muilo 
commum vêr-sc indivíduos que não sabem transmitlie em elas e nem 
a decima ou a vigesima parte elos seus conhecimento . 

1 o concm·sco apul'am- c os conhecimento do candato, do futuro 
lente, elo J'ulul'o pt·of'es or, mas Lambem úeve- c apmae a sua aptidão 
para ensinar, a facilidade ele transmiLtie o seu conhecimento aos 
olumno ; e a thcse não se pre La ab oluLamenlc a este fim. 

Além disto, com as aeguições reciprocas o que vamos ler? E' re
surgir nas academia uperiores as sabbalinas do estudantes de latim, 
qne oeganisandn conjugações clifi'iccis, com o fim de prejudicar a 
reputação científica elo advset' ario, esqueciam de zelar a propria 
exponúu - se ao me mos pceigos e decepções. 

E mu i La vez e , Sr. Presidente, a arg·uição entre dons canú ida tos, 
em \ ' CZ ele Lot'nar- (' uma prova ele conhecimento tem-se transformado 
em pclominho ele cli ffamação, úando log·ar a scenas impropria de aclo 
f ão salcmnc, poeque os candadatos Lran formados em aúver ar i o nem 
sempl'e podem tet· a calma c o re peito que elevem uns ao outros: 
e exemplos desta natureza Lem- e observado em mai ele um concur o 
L' cal izado em nosso pai . 

• \ defesa de Lhcse, poi , não traz absolutamente vanLa_, em alguma 
e nem par ella se póde afferir da habilitação do candidato, trazendo o 
inconveniente de de virtuar o fim elo concurso. E como é preciso que 
no concurso o candidato dê provas não só da ua habilitação, mas tam
bem ela aptidão para exercer o magisterio, entendo que preso um ser
viço ao meu paiz propondo que seja eliminada essa prova para o con
curso, sendo substituída por umaprova oral de improviso, e ainda mai 
que, em vez de arguição reciproca entre os candidatos, a argu ição seja 
feita pelos membros ela commi ão exami nadora. 

A Commis ão, neste caso, fará a arguição com uma certa ordem, 
LenC!..ente a esclarecer o seu espírito, tendente a elucidar as provas 
exhibidas pelo canclato, uma vez que e ta prova eja feiLa em ultimo 
Jogar, Lendo por fim orientar-se a respeito não só ela competencia 
scientifica elo candidato, ma lambem da aptidão que ele! tenha para 
dirigir os cursos. 

O Cocligo exige para o concurso quatro classe d pt'Ovas; na 

.. 



êmenda que submetto á consideração da Casa, substituo essas quatro 
provas por cinco: a prova escripta tal qual se acha estatuída no Cocl ig·o; 
a prelecção com 211 horas ele antececlencia; a prova oral ele improviso, 
que . é substitutiva da these; uma arguição pela commissão exa:mina
dora; e, finalmente, a prova pratica, mas sómente nas cadeiras q:~ e 

esta prova é possível. 
O Cocligo, Sr. Presidente, manda que se proceda a esta prova pra

tica sem precisar em que cacleira·s. Mas eu pergunto: o candidato qu e 
exhibir prova pratica sobre finanças ou sobre economia poli tica, não 
é certo qure depo is de ar:!Provaclo deve ser o Ministro da Fazenda da 
Republica?! Si o Co digo exige no concurso sobre economia politica ou 
finanças uma prova pratica, o candidato que a prestasse estaria natu
ralmente indicado para ministro ela fazenda perpetuo. (R·iso .) 

Portanto, essa prova não tendo applicação em relação a C'ertas ca
deiras, eu, no meu substitutivo, mantenho-a sómente em relação ás 
cadeiras que se prestarem a essa natureza de prova. 

Em qonsequencia de haver substitu ído o systema de concurso. 
apresentando um novo systema, em consequencia disto ficaram preju 
dicados diversos artigos elo Codigo, artigos que eu apresento emenda; 
suppriminclo. 

Outras emendas, Sr. Presidente, se relacionam com o art. 84. Uma 
vez que eu apresento um substitutivo para as provas de concurso, como 
corollari.o dessa medida eu addiciono alguns artigos sobre o modo do 
se executar a pr.ova oral e nem podia estar previsto no Cocligo, uma 
vez que nelle não existe essa prova. As outras emendas que apresento 
são ainda consquencia elo meu substitutivo em relação ao art. 84. 

Uma outra disposição do Coc!igo, á qual eu não posso absoluta
mente dar o meu assentimento, esperando que a Casa me acompanhe 
nesta parte porque não interessa ao ensino, mas ao paiz, é em relação 
ao art. 12'1 do Codigo. 

Diz esse artigo (lê ) : "Haverá em cada um dos estabelecimentos 
os seguintes empregados : 

Um secretario, um sub-secretario, um bibliothecario, um suh
bibliothecario, amanuenses, guardas, etc. 

Em seguida, Sr. Presidente, o Codigo, querendo definir as funcções 
de secretario, o faz de modo claro , pr eciso e extenso, de fórma qu~ o 
;;ecretario Lem funcções definidas, claras e precisas, tem obr igações, 
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responsabilidades e deveres, Lendo em compensação o seu respectivo 
ordenado. ALé ahi, muito bem; mas com o sub-secretario imaginaJo 

pelo Codigo não se dá a mesma cousa. 
Lendo-se com aLlenção o artigo do Codigo que define as atLribui

ções do sub- ecretario, percebe-se C(}m que difficuldade, com que es
Jorço a Commissão procura dar attribuições, procura dar serviços a 
este funccionario; sentem-se o embaraços, os circumloquios de ex
pressão, os subterfugios de um artig·o Ctue Lem por fim manter este 
logar em uma repartiçãG onde elle não é neces ario. 

o SR. MARTINS JuNIOR: - Si V. Ex. 1,ne permitte inlerrompel-o, 
eu uirei á \'. Ex. qu e, sobretudo nas Faculdades de Direito do H.ecife 
e S. Paulo, os serviços do sub-secretario são necessarios, especialmente 
por causa da agglomeração de serviços que provêm dos cursos annexos, 
servint.lo o sub-secretario de ecretario desses cursos, que não tGm 
secretario especial. E realmente é uma necessidade que é preci o 

atLender. 

O SR. CuPER'l'INO DE SIQUEIRA: - O apal'Le elo nobre Deputado, sí 
lem razão de ser em r elação á Academia de que . Ex. muito digna
mente é pro f e sor ... 

O R., MARTINS JuNIOR: - E para a de S. Paulo lambem. 

O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA - ... não tem razão de ser para a 
minha argumentação deante do Codigo. Eu posso lambem argumentar 
com factos; mas por ora estou argumentando apenas com a disposição 
que analy o, e que define a funcção de te emprego. 

Depois de querer dar erviços especiaes ao sub- secretario, e não 
tendo a Commissão meios de justificar es ta creação, diz o Codigo que 
o sub-secretario fará o erviço determinado pelo secretario. 

Ora, Sr. Presidente, esta disposição não é mais do que uma refe
rencia a lagar não de sub-secretario, mas de verdadeiro amanuens~ 

(apoiados ) ; fazer serviços determinados pelo secretario é funcção de 
amanuense, não é funcção de um doutor ou bacharel, como exige o 
Co digo. 

E si é necessario um funccionario para execu tar serviços que o 
secretario mande fazer, se é neces ario um lagar deste , não é preciso 
~ue elle s ja pre nchido por um doutor ou bacharel, visto que estas 
funcções podem ser de empenhadas por um simple amanuense, cu,io 
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tmmro aliás não é Jixado pelo Coclig·o, mas pelo clircctor e de confor
midade wm o serviço de cada estabelecimento, de cada escola. 

Não ha, pois, necc · idade de um sub-secretario, de um funccio
nario com categoria especial para l'azct· serviços que podem ser desem
penhados por um amanuensc, pagando-se a esse funccionario ven<.:i
mento maior e exigindo-se que seja bacharel ou doutor. E ' um iuxo 
de empregos publicas, é mm; satisfação da mania do povo, é mais um 
lagar para collocar este ou aquelle inclivicluo. E cu, que tenho a cxpe
riencia de las causas, que conheço muiLos casos ig·uaes, insurja- m , 
Sr. Presidente, não sómen.te contra . este lo"ar ele sub-secretario, mas 

· contra a classificação di paratacla de empregos em todas a nossa 
repartições. 

Sr. Presidente, não ha justificativa alguma para e sa série ele cate
gorias ele empregados ele qu e estão cheias as nossas repart ições: não 
vejo qual o motivo por que um ncg·ocio lenha ele ir ás mãos elos auxi-
1 iares, atravessar as elas cs elos amanuen es, percorrer as ' éries dos 
c cripturarios ou ofl'iciaes até chegar aos ch efes ele secção, ao cl ircctor, 
ao consultor technico e, finalmente, ao ministro! (Apoiados. ) 

.\bsolutamente, nunca pude comprehencler a necc idade disto. 
O SR. PENJDO: - São vel'Clacleiras sinecuras. 
O SR. Ct:PER1'11'0 J)E SIQUEIRA: - O que acontQcc é que toclns tra

balham ig·ualmcnte, ou que ninguem traba lha, quando não se clá o 
facto, aliás muito commum, ele SCl' a ultima classe a unica que tra
balha. 

Sr. Presidente, eu fui coherente com estas idéas quando tive occa
sião ele oeg·anizar uma repartição publica em meu Estado; uppl'im i 
esta série rio empregados, deixando apenas o chefe e os empreg·ados 
subaltemos, e nem por isso, deixou ele haver ordem, nem por isso os 
serviços deixaram ele ser fei los. Cada qual tinha a sua porção ele res 
ponsahiliclacle, 0 chefe ordenava, os outros obedeciam. 

E é admiravel que e exija tantas categoria de empregado. par·a 
uma secretaria ele estabelec imento de en ino supcriot·, anele o expe
diente é simples e quando já temos como exemplo a secretaria el a 
l!;scola de Mina::; que tem funccionaclo desde que existe, unicamente com 

_um secretario, sem amanuenses, sem escriptuearios, em continuas, 
sem esta séeie enorme de empregados. 

EntretanLo, a pe soas que têm nece sidade de Ir alli para sabflr 
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qualquer causa de expediente, para tratar de qualquer attestado ou 

qualquer papel, nunca encontraram clifficulclade de natureza alguma: 

com presteza, com pi'omptidão, com rapidez mesmo se obtem tudo 

quanto se deseja da secretar ia ela Escola de Minas. 
Por infelicidade nossa, Sr. Presidente, o Coilig·o ainda pr·cscrcvc 

que estes funccionarios elevam comparecer na sec retaria á 9 h oeas e 

rrliraecm-sc ás 2; o que aconleccr·á é que nunca compaeecerão ás 9 

e sempl'C se retirarão ás 2 h oras. 
U:M SR. DEPU'rADO: - Ou antes. 

O SR. ERICO COELHO : -Esse Regulamento tem causas muito bôas, 

por ex~mplo: que cada aula Lerá no salão um ee log·io ele parede para 

mar car as horas. (Riso .) 

O SR. CuPER'J'JNO D E SIQUEIRA: - Ora, Sr . Presidente, V. Ex. sabe 

que Lodos os funccionaeios comparecem nas eepartições ás 10 hoeas e 

re timm - sc ás 3; este Co digo , alterando a praxe, fará com que a seg·uncla 

par te, isto é, a retirada ás 2 horas seja fielmente cumpr id a, mas ne 

nhum empregado enLeará ás 9 horas. 

Yejo aqui s implesmente uma hora de serviço elimi nada do func 

cionario; não vejo outra co usa. E' uma hora de menos e um auxi l iar 

ele mais; e naturalmente o serviço que pelo mecanismo do Cod igo não 

srrá feito durante esta hora, ficará a cargo do sub- secretario. (Riso.) 

O SR. ERICO COELHO: - E uma celebre caixinha que deve haver 

na porta de cada escola, sendo a chave guardada pelo director? Is o 

lambem é do Codigo. (Riso. ) 

O SR. CuPER'l'INO D1> SIQUEIRA : - Pelo Codigo o amanuense tem u;n 

venc imento rle 2 :400$ e o sub-secre tario tem um vencimento de 

3 :600$, s i mpl os mente mais 1 :200 por anno. 

Ycjamos an·ora quars as funcções rl c finidas pelo Cod igo pat·a o sub 

sccectar io c pal'a o ama nuensc, que ganha um conto e duzentos mi l 
ré is mrnos ( l ê) : 

"_\o sub-sccrelaeio compele auxiliar o secretario no ele empenho 

de suas obrig·ações, seguindo a es te respeito as prescripções que clclle 
receber." 

Oea, auxiliar o scceetario, é funcção dr um amanuense em uma 

secr eLat' ia ele ensino superior; c não v ejo razão pat·a que este auxilio 

seja claclo por um empregado especial. E qual a funcção que o Codigo 

define para o amanuense? E' obeclecer ás ordens do chefe ela reparLiç.ão. 
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Ora, auxiliar, isto é, fazer serviço determinados pelo secretario, 
não é obedecer ás suas ordens, não é dizer a mesma cousa de modo 
diverso e dar vencimentos differentcs a dous empregados que vão fazer 
o mesmo serviço?! (Apoiados .) 

Bem sei, Sr. Presidente, que me oppondo a essas disposições do 
Codi~o vou talvez prejudicar mui legüimos interesses, interromper e 
perturbar quiçá o bem e tar de dislinctos funccionarlo que occupam 
esses Jogares creados infelizmente em necessidade; mas o que não 
posso e não devo, sobr-etudo em attenção a interesses particulares, é 
olvidar os intere es do meu paiz. Era fugir ao mandato e esquecer 
a consciencia, si simplesmente cu me limitasse a dar meu voto contra
rio, porém silenciosamente sem protc to algum a e sa medida de· luxo, 
desneces arla e, apezar de já implanlacla e enraizada nos máos co tu
mes elo meu paiz. Obtcnuo ou não resu!Lado, hei ele protestar sempre 
c sempre oontra toda e qualquer medida que augmentc despezas dcs
necessarias e inuteis, como a que ora tenho a honra ele impugnar. 

Na mesma condiçõe , fazendo pendant com a de ub- sccrelario 
está a dispo ição que crea o Jogar de sub- bibliothecario. O que é uma 
bibliotheca de uma escola ele ensino superior? Quem é que a frequenta? 
As estatísticas publicadas todos os mczcs nos jornacs relativa ás biblío
thecas da Capital Federal, ãô argumento cloquentc a meu favor. 
O numero de leitores e de obras consultadas nada é comparado á popu
lação, imagine- se ag·ora o numero ele leitores e de obras que serão 
consultadas na blbliotheca de uma escola onde os leitore ão os alu
mnos e professores. As nossas escolas têm porventura um tão grande 
numerD de alumnos que as suas bibliothecas exijam um bibliothecario, 
um sub-bibliothecario, um ajudante e amanuen e? 

A prova mais evi lente da inutilidade ele semelhante logar está na 
lcl.tra do Cocligo que define a funcções elo bibl iolhecario, que tem o 
vencimento de 3:600 ela maneira seguinte (lê ) : 

"Ao ub-bibliothecario compete não só tran crcvcr, em livro para 
esse fim destinado e na primeira co lumna ele cala pagina, os pedidos 
de obras para consu!Las, ficando a outra co lumna em branco . .. " 

Eis ahi, Sr. Presidente, as funcções: e crever em uma columna j á 

marcaria e deixar a outra em branco. Este é que é o crviço, deixai' 
uma columna em branco (r·iso ) ; esta é .Que é a grande funcção do sub
bibl iothecario, e além di so excc'ular ainda os trabalhos que lhe forem 
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designados pelo bibliothecario . Segundo o mesmo Cocligo, deve ainda 
elle ser doutor ou bacharel; mas eu não sei si haverá um bacharel; 
tão vadio que queira tal Jogar. 

Será mesmo uma mi são ingloria a da escola superior que se en 
carregar ele preparar e educar durante seis annos um moço para oc
cupar depois um tal Jogar, escrever em uma columna e deixar a outra 

em branco. 
M SR. DEPUTADO: -Pelo que V. Ex. Lem di lo, o Codigo não presta 

para nada. 
O SR. CUJ?EHTINO DE ' SIQUEIL~: -. Em consequencia apresento uma 

emenda mandando suppl'im ir os dous Jogares de sub- sccl'etario e sub.:. 
bibliolhecario, não só por inuteis, como para economizar al.suns conto 
de réis a um paiz de finanças avariadas. 

M SR. DEPU'l'A DO : - Conte com o meu voto. 
O SR. CUPRRTlNO DE SIQUEIRA: - Para resolver a difficulclade indico 

em um artig·o additivo que o logar de secretario seja substituído por 1.1.m 
amanuense em pequenos impedimentos, e por um secretario interino 
nos grandes. 

Si a falha fôr de dous ou tres ·dias, o director indicará um ama
suense, e si a falta fôr devida á licença fará uma nomeação interina 
ou proporá ao Ministro uma pessoa qtJ.e seja nomeada interinamente 
sem augmento de despeza, de luxo e sem aviltamento para esse ba
charel. 

Tudo que se diz relativamente ao sub- ecretario repete-se quanto 
ao sub-bibliothecario. Ha uma outra di po ição, r. Presidente, que 
mereceria ela: Ca a uma eliminação completa, mas não qu ero me insur
gir con tra estas theorias n;mito liberaes, ·muito bellas e qu e corrern 
mundo e e resum em no ensino livr , quero dizer, no direito ele nã•J 
~'S ludar, no verdadeiro jogo, igual ao jogo de loteria como é o ensino 
iivt'e. Uns tiram o premio, outros bilhetes brancos. 

Eu poderia mesmo fazer muitas considerações a respeito, porém, 
; theoria corre mundo, é muito defendida e abraçada e sobretudo tra
ta- se de uma questão importante que seria debatida ~ongamente, retar
dando dest'arte a approvação do Codigo, o qu e não desejo de modo 
algum. 

Supprimir o ensino livre seria produzir grande agitação, contesta
ções e discussões c inverter as tradições de· muiLas escolas educada!' 
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neste regimen; entretanto, a admittir La! como está escripto no Codigo 
a liberdade do ensino, os exames por partes, sem outras cxigcncia a 
não ser o de ejo do exam inando, eria Lambem romper com a tradições 
da Escola de Minas de Ouro Preto, c anarchisar um instituto de ensino 
superior, destruir, rasgar lodo o eu pa sacio de gloria , inutilizar 
a obra de muitos annos, filha uc muito patriotismo c de muita pcrti
nacia, conslancia e dedicação . 

. \.ssim, para con eguir - se alguma cousa, para não perturbar a 
mal!Cha das outra academia c para respcitat· as tradições ele uma 
c ele outra, apre enlo ao at·L. 183 Uil1~ emenda exigindo que para ma
lri.t.:ula nos CU J' os upceiorcs, o cancl iclalos se apresentem habilitados 
ue confDrmiuacle com as dispo içõcs especiaes de cada estabelecimento. 

as escolas, porém, cuja tt•aclição é o en ino livre c cujas dispo
sições especiaes não exigem inão a approvação de certas materia , 
o ensino continuará de conformidade com o Codig·o; e para aquellas 
outra e colas, onde a approvação, o attesLaclo de habilitação ele certos 
exame , não basta para mall'icula, o candidato deverá mo lrar-se não 
só habilitado nas materias exigidas para matricula, como lambem ·a
Li fazer a Llemai condiçõrs exigidas pot· esta di po içõe e p ciacs . 

. \ sim, em vez clr , como está redigido no Corligo, exigir - se que o 
cancliclalo apresente certidão de . haver sido approvado na materias 
xigidas pelo Regulamento elas escolas, proponho a seguinte emenda 

- em vez .cJe ser approvado, que seja habilitado, isto é, que atisfaça 
toda as exigencias das di posições especiaes de cada estabelecimento. 

Ao art. 215 apresento Lambem uma emencl!i, mandando que a 
inscripção para exames se faça ainda de accôrclo com as 'cli posições 
cspeciae ele cada estabelecimento. 

E ta emenda tem por fim respeitar as mrcliçõcs de cada esco la 
r manter mais outra nessa uniformidade exigida pelo Codigo,· porém 
fazendo excepção em relação á matricula e in cripção para exame . 

Ao art. 222 a minha emenda é suppres iva. 
Finalmente, Sr. Prc iclente, para alvar elo naufragio que ve.)o 

imminente com a ~pprovação elo Cocli ~ o tal qual se acha recligicl , c 
receio o de qu e as emenda por mim apresentadas não sejam appro
vacla , visto a offreguiclão e empenho com que se deseja approval-o, 
pedida a esta Casa que, por amor de Le paiz e em beneficio ele um 
estabelecimento anti so, acreclitaclo, com eu no.me feito, pediria que 
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se approvasse nas disposições geraes uma emenda que tem por fim 
determinar que a Escola ele Ainas ele Ouro Preto no que se refere ao 
~nsino, á matricula e ao processo ele exame não se regesse sinão pelo 
seu Regulamento e pecial e não pelo CoclJgo. 

Pediria mesmo, e sinto que quando se Leata ele regular o ensino 
superior do nícu paiz neste recinto c achem poucos repre cntantes, 
o que denota ralla ele interesse em tão momntoso assumpto, pediria 

mesmo que DOI' amor elo ensino, por amor ele uma obra meritoria, por 
amor do um estabelecimento que tem dado boas prova e que já tem 
em nome a defonclee e uma reputação ~ zlar, ·que se tem tornado exem

plar· e unico, que lem sabid~ ele tacar-se ele eus it'mãos, pediria qu e 
se acceitasse a emer).cla que manda que a Escola ele Ouro Preto se reja 
velo seu Regulamento especial. 

O Srt. LUiz DETSl: - Como eleve er para cada uma escola. 
O SR. CuPERTlNO DE StQ EIRA: - Não é admiravel, Sr. Presidente, 

que se colloqu e a Escola elo 1inas em po ição excepcional em relação 

ás outras escolas. 
As outras escola c lão clr ha muito aco tumaclas a um regimcn 

livro, não Lem como a Escola ele Minas um cunho eminentemente oea
tico . Elias não tiveram a felicidade ele ter para eu fundador um homem 
ela estatura, ela intell igencia, aptidão que teve a Escola ele finas e que 
infelizmente em má hora teve de cleixal-a, o Dr. Gorceix. 

0 R. LUIZ DETSI: - Apoiado. 
O SR. CuPER'l'I o DE SIQUEIRA: - Não é aclmiravel, Sr. Presidente, 

que a Escola ele Minas fique collocacla em relação a outro estabeleci
mentos ele ensino em plano excepcional, i to é, não se reger pelo Regu
la,mento ele outra acaclcm ias. 

_Entretanto, ella, co llocacla ele modo c pecial com legislação cliffe
renlc e com o en ino obrigatorio, Lem conseguido bons resu!Laclo , Lrm 
dado a seus alumno ensino pratico c dado engenheiros tambem pra

ticas. 
Si· assim regulamentada c dirigida havemos conseguido o fim 

almejado com vantagem para o Estado e gTande utilidad e para seus 

alumnos, que nec siclade ha, por uma uniformidade mal entendida, 

de querer anarcbisar e subverter uma obra f ita com tanto cuidado 

. 0 com Lauto patriotismo'? 
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J!'inalmente, Sr. Presidente, mando uma emenda .á Mesa, que é 
siJ!ppressiva do § 5• das modificações apresentadas pelo Senado, o qual 
manda revogar o art. 319 do Godigo. 

Ora, o art. 319 do Codigo diz que os acluacs substitutos nomeados 
por decreto para passarem a lentes cathedraticos Lerão de suba1elter- se 
a concurso. 

O Senado, nas emendas que apresentou, achou excusavel esta for
malidade de modo que esses substitutos podem passar a lentes effecti
vos sem concurso. 

Ora, Sr . . Pl'esidcnte, já é uma gTande tolcrancia que o Cod igo 
rcfol'mando o ensino, mantivesse em todas as cadeiras c sem concurso 
os lentes e substi Lutos antel'iormentc nomeados. 

Em uma reforma radical como esta o Codigo devel'ia mandar pl'o~ 
eeder a concurso todos os professores que exercem o magisterio, sem 
esta prova da competencia pl'ofissional. 

Mas, por uma medida de condescendencià, o Codigo mantém s.eus 
Jogare , não só aos cathedraticos, como aos interinos e substitutos; mas 
exige que esses substitutos, querendo passar a cathedraticos, exhibam 

A emenda elo Senado é suppressiva desse concurso . 

• 1ão comprebendo a razão dessa suppressão. A importancia e r.e
ccssiclade do concurso é innegavel ; si elle não tem dado sempre todos 
os effeitos desejaveis, todavia é um meio de dar autoridade ao profes
sor, dcante dos seus alumnos. 

Dizer- se que -o concurso nem sempre tem deixado aquilatar-se 
das habi litações do candidato é argumentar com abusos e lançar uma 
suspeição á commissão examinadora; este argumento prova de mais, 
não póde ser acceito. 

Em relação ao substituto não vejo razão para ser ell c dispensado 
elo concurso. Ellcs foram nomeados por decreto, têm u.m direito adqui
rido ás suas respectivas cadeiras c dellas não podem ser destiluidos; 
são mantidas a suas respectivas cadeiras; ma , si quizcrem accesso, 
àeverão sujeitar- se a concurso, aliás faci l para elles, porque contam 
.iá muitos annos de pratica, pol'que no desempenho ele seus Jogares 

tornaram-se senhores ela materia, e demais leccionavam diversas espc- \ 
cialidades e, para o concm·so, terão de habi litar-se a uma só especia
lidade. 
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O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: Hoje o ensino es tá dividido em 
secções, cada uma elas q.uaes comprehende um numero de sciencias 

. cspeciaes. 
O SH. CuPERTl •o DE SIQUEIRA: - O substituto faz concurso para 

uma secção. 
O SR. AN'rONIO DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA: - Sei. V. Ex. falia em um substi 

tuto, que tem de fazer concurso, que falia contra seu interesse parti 
cular, mas advoga os interesses da Patria. 

O substituto, como diz a palavra, tem de substituir o lente; quando 
a substituição não se dá, faz um curso complementar; e nem poderia 

lcccionar todas as materias, substituindo, como substitue ás vezes, tl'es 
c quatro lentes; isto equ ivaleria a dizer que estes lentes er'am inuteis 
e incapazes. 

UM SR. DEPU'TADO dá um aparte. 
O SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA: - O subst ituto não faz o curso de 

toda a cadeira, nem lecciona todas as materia ; quando o programma 
de _alguma das cadeiras tem um desenvolvimento extraordinario tal 
que o lente não póde no anno ledivo esgotai-o, então destaca alguns 
pontos complementares qu e ·ão incumbidos aos substitutos. 

Mas, dizia cu, si ao substituto é faci l o concurso, por que rejeital-o? 
Não vejo razão. Simplesmente por que tem direito adquirido? Mas si 
tom direito adquirido a substituto, não tem a cathedratico. Quanto ao 
Iogar de sub Lituto, tem direito por uma liberalidade do Governo; 
quanto ao logar de cathedratico, só deve alcançar pelo meio por que o 
alcançaram os outros e por que o alcançarão os futuros , - o concurso. 

O SR. ANTONIO DE SIQ EIRA : - Mas quando adquiriu direito ao 

logar de substituto, adquiriu-o com todos os direitos inh erentes ao 
Jogar, isto é, tem direito ao accesso. 

O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA: - Mas não tinha direito nem á no
meação effectiva, e im, simplesmente, á interina. Isso quer dizer que 
um favor impfica outro favo r. 

O SR. A 'l'ONIO DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. CuPERTINO DE SIQUEIRA : - A lei exige concurso para a no

meação dos substitutos; não é, pois, muito extranhavel que aquelles 
que foram nomeados substitutos por decreto e sem concur so, suj ei 

Lcrn- se a este, querendo accesso ao los-ar de cathedratico. 
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A lei nunca dispoz ou determinou claramente, positivamente, taxa

tiva.men1.e, que se nomeasse professor substituto ou catheclratico, sem 

coneurso; :>implesmente facultou a clispen ·a de concurso em cel' Los 

casos, como qu<~ndo se funda um instiLuto, quando ha muitas vagas 

t\ preencher. E desde que não era uma disposição taxativa, mas uma 

simples faculdade, o cidadão sobre quem l'ecahiu a medida recebnu 
um favor; e sinão e.m virtude ele que condições especiaes podia ex ig·ir 

essa nomeação? Ern virtude de que factos, ele que serviços conqui.- tou 

•sse decreto? 
O SR. Lurz DETSI: - Na concuuencia social. 
O SR. CuPER'riNO nu: SIQUEIRA: ·_ Todo o cidadão para qualquer 

Jogar que occupe precisa Ler habili tações. 

O SR .. LUIZ DIJ:TSr: - Recebe as habilitações com a vida anterior. 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: - Não ha paridade no argumento; está 

mui to vago. 

O SR. CUPERTI;-<O DI' SIQ UEIRA: -Não censuro a escolha ele ninguem, 

ma~; affirmo e sustento que sempre que se clá um caso destes, o incli
vicluo tem recebido um favor. 

O SR. AN1'0NLO DE SIQUEIRA: -- Da lei. 

O SR. CuPJ<;RTINO DI!: SIQUEIRA: - A le i não é taxativa; a lei não 

taxa que se nomeie Fulano ou BelLrano; um individuo não pó de exigir 

elo ministro a sua nomeação, ao passo que, entrando em concurso e 
sendo classificado em 1 • logar, tem o direito ele exig·ir : a nomeação 
é obrigatoria. 

Si os governos têm o direito de escolher o que não está collocado 
l·m ·J • Jogar, não deixam de o fazer sem se mancharem um pouco . 

Nós Lemos vi~t.o que sempre que isto se dá, as censuras se levantam 
de Lodos os cantos. 

O canclielaLo classificado em t• lagar pócle dizer que não recebeu 

um favor, pócle mesmo exigir a sua nomeação porque é um direilo 
i ncontestavel. 

Não quero dizer que aquell es que foram nomeados sem concurso 
1150 estejam na altura rle exercer o cargo. Longe ele mim esta animação. 

Muitas vezes ás nomeações sem concurso são mais acertadas elo 
que aquell as que têm origem no concurso. Absolutam~nle não vou até 
lá. A minha emenda, por oonseguint.e, tem por f im supprimir o § 5• 

elas modificações vindas elo Senado. 
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Penso, Sr. Presid ente, que manter os substitutos acLuae , nomeados 
indepenclentcmenle ele concur o, é uma meclida ele prudencia, razoavel, 
e que eleve satisfazer a lodos os Junccionari os nestas cond ições; mas 
permit tir o acccsso sem o respectivo concurso acho uma medida per
niciosa, á qual não posso dar o meu ass,entimcnLo. 

São estas as observações que entendi dever fazer r elaLivamente ao 
Go dig·o de Ensino c qu e es lão r esumidas nas emendas que vou ter a 
llonl'a ele maneia á Mesa. (illtoito bem; mt.-ito bem.) 

'l'êm á !lesa, são lidas, apoiadas e posLas conjunctamentc em dis
cussão as seguinLes emendas : 

~ ubs tilua-sc o § 2" pelo scguinLe : 
§ 2. o Contar-se-ll a, na fórma do art. 37 elo Codigo, o tempo de 

servi ço cffectivQ elo magisterio, c Lambem aquellc em que o professor 
ou lente occupar cargos de eleição popular, para o calculo elo accres
cimo le vencimentos ou de jubilação. 

Sala elas Sessões, 1 O el e Julho el e '189 /L - Ovidio Ab1·antes. 

Ao arl. 29. n. 2 elo Codigo accrescente- se : 
Paragrapho tmico. Da Congregação em que se tratar de assumpto 

t·ercrenlc a cursos co mpl ementares fará sempre parte o lente substi
luto a quem incumbir a elatlot·ação de taes cursos. 

Sala das Se sões, 10 ele Julh o de 1894. - P. Monteneg1·o. 

Substitua-se o ar·t. 293, 2° período, pelo seguinte : 
Podem os lcntus catheelrati cos, substitutos, professores e prepara

dores exercer carg·os ou commissões de ordem profissional, scientifica 
ou technica, fecleraes ou cstacluaes. 

Accrecente-se: 
Ar t igo. O profi sional para o ensino de cl inica odontologica terá 

o tilu lo el e professor. 
Paragrapho . Para a primeira nomeação serão respeitados os direi

tos elo funccionario actual. 
Sala elas Ses ões, 10 ele Julho ele 1894. - Medei1·os e AlbuqtLerque. 

A' mediria que vagarem, os Jogares elo mag·ister io serão preench idos 
por professores, le li vre escol ha elas congregações, mediante concurso, 

Emendas 
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e nomeados em commissão pelo Governo sem as vantagens da vital i
ciedade, gralificações addicionaes, jubilação 'e montepio. 

'Sala elas Sessões, 10 ele Julho de 189/L - Erico Co elho. - Jl1aJ·t·ins 
Junior. 

I ~ i 

No final do art. 37 supprimam-se as palavras - pat·a os effeitos 
ela jubilação. 

Accrescente-se : 

Art. Fica igualmente approvaelo o decreto n. 1. 256, de 3 de 
Fevereiro de 1893, que tornou extensivas as disposições do Cocligo de 
Ensino aos professores ela Escola Nacional de Bellas Artes, não com
prehendidos aquelles. ele que trata o art. 32 elo Regulamento da mesma 
escola. Os professores assim equiparados terão a designação ele lentes 
ca thedraLicos. - S. R. - Oscar Godoy. 

Substitua-se o art. 318 pelo se"uinte: 
As condições· exig·iclas pelos artigos 62 e 123 deste Reg·ulamento, 

para o exercício effectivo elos cargos ou empregos, serão dispensadas 
aos actuaes serventuarios effec tivos ou inter inos dos mencionados car
gos que não as possuírem. Não terão, porém, ell es direito ·de accesso 
aos cargos ou empregos superiores para os quaes se exijam as condi
ções referidas. 

Paragrapho unico. O cargo de agente- Lhesoureiro da Escola Poly
technica ;;erá conservado emquanto fôr exercido pelo actual serven
tuario. 

S. R. - Em 10 de Julho de 1894. ~ lgnacio Tosta . 

.Nas disposições geraes: 

A Escola ele Minas continuar - se-ha a reger por disposições espe
ciaes no tocante ao ensino, matricula, processo de exames e julgamento 
dos mesmos. 

S. R. - Sala das Sessões, 6 de Julho de 1894. - Cttpe1·tino de Si-, 
queim. - Antonio Olyntho. 

Art. 34. Supprimam-se as palavras- e contarem mais de 10 annos 

de serviço. i, 
Art. 61. Substitua-se pelo seguinte: : "O Jogar de lente cath edratiw 



-49 - · 

será provido pelo substi luto mais antigo da respect,iva secção ou po!' 
concurso, quando não houver substituto. 

Art. 84. Substitua-se - as prova-s ele concurso para os Jogares de 
lep. tes ca thedraticos consistirão em : 

1• prova escripta; 
2•, prelecção; 
3•, prova oral de improviso; 
4•, . de uma a1'guição pela comm issão exam inadora ; 
5", prova pratica, que versará sobre as matarias que a isso se 

prestarem e regulada pelas disposições especiaes de cada um dos esta
belecimentos. 

Art. As provas para os Jogares de substitutos serão as mesma:; 
que para os de lentes cath edraticos, com excepção da prova oral de 
improviso, que não será exigida. 

Supprimam-se os arts 85, 86 e 94. 

• 
D a p1·ova OTal de imp1·oviso 

Art. Dous dias depois da ultima prelecção, reunir- e-ha a Con-
gregação e observar-se-ha quanto a esta prova o processo indicado para 
a pt·elecção, exceptuando-se o praso de 24 horas, que ficará reduzido 
a · 1 hora. 

Da m·guição 

Art. A arguição será feita dous dias depois da prova oral de im
proviso e não excederá de 1 hora. 

Art. 12 1. Supprimam-se as palavras - um sub-secretario - um 
sub-bibliothecario . 

Art. 139. Na falta ou impedimento do secr etario, o director desi
gnará, si julgar conveni ente, um amanuense para substituil-o. 

Art. 140. Nas licença-s até clous mezes o director nomeará pessoa 
idonea para substituil -o e além de dous mezes proporá ao Governo 
quem eleva substituil-o. 

Art. 163. Em vez de - ao sub-bibliothecario, diga-se - ao biblio
thecario Lambem etc. In fine: Em vez ct'e - biblioth ecario. diga-se 
director. 
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Art. 164. Substitua-se - as substituições elo bibliotheoario far - se

hão como para o secretario. • 
S. R. - Sala elas Ses ões, 10 àe Julho ele 1894. - José Cttpertino. 

8." O tempo àe exeroioio gratuito em qualquer cadeira sem pre

juízo dos numeras precedentes. 

S. IL - Sala elas Sessões, 10 le Julho ele '1894. - Cupe1·tino ele 

Siqueira . 

Al'L. 318. - Supprimam-se a ·palavras - não podendo eLo., até 
o fim. 

S. R. - Sala elas 'essõcs, 1 O ele Julho de 1894. - C1tpe1·tino ele 

Siqueira. 

Aet. 183. Em vez ele: haver sido approvaclo nas rnaLerias exigidas 
pelas uispo ições - diga- e: haver se habil i Lado ele conrormiclacle com 

as di posições especiaes desses cursos. 

Al't. 215. Substitua-se - A in cripção de exames sé fará por séries 

ou oacleieas, porém sempre ele accõedo com as disposições espeoiaes de 

cada um estabelecimento e nunca se fará o ele uma materia da série 

se_;u in te sem approvação em todas as ma terias das séries anteriores. 
Art. 222. Supprima-se. 

S. R. - Sala das Sessões, 7 ele Julho de 1894. - Cupe1·tino d~ 

Siqtwim. 

da Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão c adiada 
a votação. 

SESSÃO DE J 1 DE J LHO 

E' annunoiada a votação do projecto n. 267 (do Senado), de 1893, 

approvando com moclificaçõe o Co ligo das Dispo ições Communs ás 

instituições do ensino superior. 

O Sr. Fileto Pires (pela o1'dem) rflquer a retirada elo requeri

mento que offereceu para que o projecto n. 267 vá á Comm issão de 

Instrucção Publica. 
Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
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O Sr. Tosta _(pela. ontem.) . diz que pediu a palavra? não para , dis - . 
cutir u emenda, o que não permitte .o Regimento, mas para retiral -a; 
devendo, porém, antes de fazel-o, dar as razões do seu procediment,o. 

A emenda substi tu13 o ar L . 318 do Co digo de Ensino Super ior, 
accreseentando apenas ás palavras· actuaes serventum·ios as seguintes : 
eftectwos qu inte1·ino_s. 

Desde que ,Pela conferencia que teve com varios. Deputados resulta 
saber que na expressão actuaes se1·venttwrios es tão comprehenelid·os os . 
effectivos e interinos, retira a sua emenda, mesmo para não embaraçar 
a adopção do projecto ele lei gue ainda terá ele ir para o Senado si fõr 
approvada alguma emenda. 

Consultada, a Camara concede a retifada pedida. 

-- 0 Sr. Ovidio Abrantes (pela ordem. ) requer a retirada da emenda 
que offereceu, ubstitutiva do pa,ragrapho 2" do artig·o unico, do pro
jecto n. 267, de 1893. 

Consu!Lada, a Camara co ncede a retirada ,pedida. 
Em seguida são successivamente postas a votos e rejeitadas as 

emendas que ao projecto n. 267, de 1893, offereceram os Srs. Paranhos 
Montenegro, Medeiros e Albuquerque, Erico Coelho, Oscar Godoy e 
Cupertino de Siqueira . . 

Em seg·uida é posto a votos -e approvaelo em 3" discussão o seguinte 
projec to (do Senado ) : 

Approva, com. modificações, o Codigo das Disposições Com.m.uns ds 

instittdções de ensino sttperior·, decre tado pelo Governo, sob o 
n. 1.159, ele 3 de Dezem.b1·o de 1892 

O Congresso 1acional reso lve: 
Artigo unico. E ' approvado o Cod igo das Disposições Communs ás 

instituições ele ensino superior, organizado pelo Governo, e expedido 
com o decreto n. 1.1 59, de 3 de Dezembro de 1892, com as modificações 
e addilamentos seguintes : 

§ 1." Quando para o calculo da jubilação de lentes, substitutos ou 
professores, concorrerem serviços de ma ' isterio e serviços gera:es, serão 
computados : 25 annos elo serv iço de magisterio como equivalentes a 
30 ele serviços geraes; 30 dos primeiros a 36 dos segundos, e assim em 
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entre uns e outros como de cinco para seis. 

§ 2.° Contar-se- ha, na fórma do art. 37 do Codigo, o tempo de 
serviço effectivo do magisterio para calculo de acct·escimos e venci-. 
mentos ou de jubilações. 

§ 3 . o A expressão vencimentos, que se lê no Co digo, quando se 
:efe-re á jubi lação de lentes que contem 30 annos de serviço effec tivo, 
ou ao calculo de accrescimos, por antiguidade, comprehende o ordenado 
e a graU.ficação percebido pelo exercicio do cargo. 

ão poderá ser computada nesse calculo qualquer gratificação 
trans itoriamente percebida em virtud e do desempenho de outro cargo 
por interinidade ou commis ão ao tempo em que é feito .o mesmo cal
culo. 

§ '•· • Serão respeitados para a jubilação, além dos declarados no 
codig·o de 3 ele Dezembro, os direitos j á adquiridos por lentes, subsli
tu_tos e professores, em virtude elas leis anteriores que vigoraram du
r-ante o tempo em que elles exerceram o magisterio. 

§ 5. o Fica revogado o art. 319 das disposições transitori a do 
Cocligo. 

O Sr. Presidente: - O projecto n. 267, de 1893, vae ser enviado 
A sancção. 



SENADO FEDERAL 

SE SÃO DE 25 DE J LHO (1894) 

RAZÕES DO VETO 

De accõrdo com o art. 37 § 1 • da Constituição, nego sancção á reso
lução do Con re so que approva com modificações o '·Coctigo das Dispo 
sições Commun ·á in tituições de en ino superior", por julgai- a incon
sliLucional e contrar-ia aos interesses da ação . 

. Os regulamentos e peciaes dos clifferentes insLituLos de ensino 
decretados no período subsequente á proclamação da Republica, conti 
nham manifesta desharmonia na parte relaLiva á condições de pro
vimento e exercício aos direitos e vantagens da classe do magisterio 
official. 

Para obviar a esse inconveniente, o Governo Provi orio suspendEm, 
como medida preliminar, as disposições daquella natureza, mandando 
vigorar, na parte applicavel, o regulamentos anteriores. até que fo , se 
consolidada a legi ·!ação sobre o a sumpto. 

Esta providencia veiu a executar- e já no regimen constitucional, 
com a promulgação do Codigo annexo ao decreto n. 1.1:19, de 3 de 
Dezembro ele 1892, nos termos da autorização concedida pelo art. 3• 
n. 26 de 30 de Dezembro de 1891 e de conformidade com os intuitos 
elo decreto n. 1 . 340 de 6 de Fevereiro do mesmo anno de 1891. 

Contraeiamente a e te objectivo, a actual resolução elo Congresso, 
em seu § 4•, tende a romper a uniformidade estabelecida, que é conse
ctario immediato da identidade das funcções que incumbem ao profes
sorado. 

Determina esse paragrapho ~ 
"Serão respeitados para jubilação, além dos declarados no Co"digo 

de 3 de Dezembro, os direitos já adquiridos por lente , substitutos e 
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pro.fessor<lB, em virtude das leis anteriores que vigor aram durante o 
tempo em -que elles exerceram o magisterio." 

As vantagens estabelecidas em favor de funccionarios publicas, me
diante certas condições, sómente se tornam effectivas , qua_ndo prem~
chidas essas condições durante a vigen~ia da iei que as creou: emerge 
então o direito adquirido. 

Revogada ou alterada a lei por outra que supprima ou substitua 
aquellas vantagens, suborclin'ando- as a outras condições -prevalece <?.m 
sua integra o novo regimen, sem qc:_e aos interessados assista direito 
de pretender as regalias consignadas na legislação revogada. 

E' es te o caso dos fu·nccionari.os a quem se ref-ere o citado § 4°, 
o qual converte assim méras expectitivas ou esperanças em direitos 
adquiridos. 

Por outro lado, a execução deste paragrapho acarreLaria na pra
tica tão grande confusão e desordem, dada a disparidade de vantagens 
e condições estabelecidas nas differentes leis, que dev(lriam ser obser
vadas conjunctamente, que tornal-a-hiam ex tremamente embaraçosa e 
diffici l, sinão impossível. 

Ac?resce que os regulamentos anteriores, qu e a resolução do Con
~Tesso Nacional revigora nesta parte, não só autorizam a jubilação elos 
membros do magisterio, dadas certas condições e independente do re
qui.silo da invalidez, como Lambem lhes prohibe continuar após ce1·to 
nume1'o de annos na 1·euencia de suas cadei1·as, sem permissão uú 
Governo. Estas disposições, revogando o art. 34 do Codig·o, são tambem 
contrarias ao art. 75 da Constituição Federal. 

Se _ undo o § 1 o da resolução, são reputados ele especial relevancia 
os serviços prestados no magisterio; pelo que, dada a concurrencia 
destes serviços com os de outra qualquer natureza (os chamados ser
viços g·eraes ), será contado cada quinquennio dos da 1" categoria como 
valendo seis annos dos da segunda. 

Decorre desta disposição que, si algum funcc ionario tiver exclusi
vamente serviços de magisterio, que são, aliás, os de maior valia, não 
gozará claonella vantagem no modo de computar- se- lhe o tempo. 

E' flag~·ante a desigualdade injustamente ereada entre os proprios 
membros do magisterio. 

Preceitua o § 2°: 
"Contar-se-ha, na fórma do ·art. 87 do Cocligo, o tempo ele serviço 
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ou jubilações." 

O art. 37 do Codigo dispõe que deve ser contado como serviço effe.:. 
ctivo no magisterio, para os effeitos da julJilação, unicame·nte o tempo 
de serviço publico em commisc;ões scienlificas; o de serviço gratuito 
e obrigatorio por lei, o de faltas por motivo de molestia não excedente 
a determinado num~ro, etc.; e o art. 295 estabelece os accrescimos de 
vencimentos em porcentagem cunespondnte ao tempo de serviço effe
ctivo do ma3isterio. 

Estes acGrescimos de vencimentos, coucedídos sob condição de bom 
desempenho do cargo, attestado pelos directores dos institutos de ensino, 
destinam-se evidentemente a animar e remunerar u serviço especial 
do professorado; razão pela qual é oxig"ido exclusivamente o effectivo 
exerc ício para obtenÇão dessas gratificações addiciouaes e privilegia
das, que não soffrem desconto em caso algum e acompanham os venci

. mentos do professor até á jubilação. 
Ampliando aos accrescimos de vencimentos o preceit-o do art. 37 

do Codigo; o citado § 2" da resolução annulla a salutar disposição que 
se destina a estimular o zelo e recompensar o merito elo professorado, 
is to sem alludir á excepcionalidade do favor conDedido. 

Tem o m esmo caracter de favor excepcional, que se não justifica 
em razão alguma de ordem pnblica, o § 5" da resolução pela qual é 
revogado o art: 319 do Codigo, que exige o concurso para que possam 
ter acDesso a cathedraticos os actuaes substituto~:! nomeados por decreto . 
Nenhum fundamento ha para dispensarem-se os actuaes substitutos 
dessa prova, á qual submetteram-sfl, aliás preliminarmente, os outros 
substitutos. 

Certo, merecem especial attnnção dos poderes publicas os membros 
do magisterio official, que elevem ser amparados por vantagens e ga
rantias excepcionaes, attenta a el Fwada funcção social que exercem. 

Importa, porém, em relação a essa classe, haja homogenei·dade e 
nexo logi co nas disposições de natur·eza administrativa que lhes são 
attinentes. 

Taes as razões que me indu:r.ern a não sanccionar a presente reso
lução do Congresso N acionai. 

C-apital F ederal, 25 de Julho ele 1.894. - Floriano Peixoto. 
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SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO 

A' Commissão de Instrucção Publica foi presente a exposição dos 
motivos pelos quaes o Sr-. Presidente da Republica ne_ou sancção á 
resolução do Congressú acionai que a approvou com m0dificações 
o Codigo das disposições comrnuns ás instituições de ensino superior 
e, depois de calmo, attento e ponderado Axame desses mo~ivos, ao qual 
entregou- se animada do sincero desejo de restabelecer o direito ou 
attender ao bem entendido interesse publico, quando os reconheces;; .~ 

lesados pela reso lução vetada, a Commlssão vem desempenhar-se do 
dever que lhe incumbe, lavrando o seu parecer, que submette á sabe
doria do Senado. 

Estudou a Commissão, antes de tudo; a razão historica do projecto 
hoje reso lução não sanccionada, ap\ll'ando o seguinte : 

Na sesl:lão do anno passado, a Commissão de Instrucção Publica 
de então, considerando que o decreto do Poder Ex~cutivo de 3 de 
Dezembro do anno antecedente, que mandou pôr em execução o Codigo, 
da mesma data, de disposições communs ás instituições ele ensino supe
rior, não era ai1;1da lei do paiz, como ainda não o é, sem a homologação 
do Poder Legislativo (o que aliás era de summa conveniencia que 
quanto antes se désse, para estabili<:lade, bom andamento e regular 
desempenho dos serviços, quer de ordem docente quer administrativa 
commettidos áquelles institutos ) , julgou de seu dever e certamente 
op portuno levai-o á effeito mediante a apresentação que fez de 11m 
proj ecto de lei. 

A Commissão, porém, composta de profissionaes e competentes, 
sen-do o que menos o era aquelle de seus membros que ainda p-ertence 
á a.ctual e é hum ilde Relator desse parecer, entendeu que não devia 
deixar passar a occasião sem fazer algumas poucas modificações ao 
Codigo decre tado, no intutito de corrigir seus mais salientes defeitos, 
3ttenclendo simultaneamente a. reclamos de equ i-dade; o que fez expri 

mindo essas modificações nos paragraphos ele cujo contexto passamos 
a occupar- nos, analysando-os e tomando em consideração as razões 
aclduzidas pelo Governo no tocante a cada um desses paragraphos. 

O § t o do proj ec lo approvaclo pelo Congresso teve por fim corrigir 

um lápso do art. 34 elo Cocligo, que é o se 0 uinte: Manda esse artigo 
qu e para as jubilações sejam con tados 25 annos ele serviço effectlvo 
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de magisterio como equivalentes a 30 de serviços geraes e 30 annos 
de magisterio como equivalentes a 40 a1mos de serviços ger~es. Ora, 
não é preciso que a Commissão demonstre que 25:30: :30:36 ou 5:6 
e não 30:40 como, é de crer que por lapso typographico, dispõe o 
Codigo. 

E é nesta rectiicação do erro ou engano do art. 34 que c,onsiste, 
pura e simplesmente, o § 1 o da r esolução vetada. Não póde, pois, a 
Comm issão descobrir o •processo psychologico ou conforme uma phrase 
do ve to "o nexo logico" pelo qual desse paragrapho que é do proprio 
Codigo apenas r ecLificado, r esu lta uma flagTante desigualdade injusta
mente creada entre os membros do ma~i sterio". 

A Commissão limita-se a accrescentar que nem uma só voz, dentre 
os muitos membros do magisterio que têm assento em ambas as Casas 
do Congresso, se levantou para denunciar essa desigualdade nem na 
imprensa externou-se al ~um professor, censurando ou reprovando e, 
bem pelo contrario, só têm todos, que nos conste, palavras para àpplau
dir este e os mais paragraphos do projecto sapientemente approvado 
pelo Congresso. 

O § zo tia r esolução mirou a necess idade de dar mais clara intelli 
gencia á lettra do Codig·o, elaborado para consolidar os varios regula
mentos de ensino superior nas disposições concernentes á vantagens a 
professorado, conforme a autorização r estricta que tinha o Governo, 
sómente para uniformizal-as, mas não para supprimir aquellas dispo 
sições r arantidoras de vantagens que em todos elles se consignassem 
por igual. 

Assim, com esse § zo evitou- se, al ém disso, um absurdo, conse
quencia ela interpretação sophistica qu e começara a ser dada na secre
taria da instrucção e qu e é ainda agora acceita e sem mais exame 
sus tentada nas razões de não sancção. 

Este absurdo consiste em compu ta r duas antiguidades para cada 
professor, contando de um modo a anti~uidade para as recompensas 
periodicas de set·viços, traduzidas por accrescimos de vencimentos e 
de modo diverso a antiguidade para a recompensa finai ou de jubi
lação. 

Ora, semelhante absurdo nunca lembrou nem foi executado pot· 
alguem e em tempo algum, quer na vigencia das leis do ensino superior 
de 1884 (para não fali ar nas anteriores ) . quer das de 1890 a Janeiro 
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de 1891, que foram as que a autorização posterior ao Governo maridou 
consolidar. 

Mas basta lêr os artigos correlatos des as leis que constituíam os 
estatutos da Escola Polytechnica, da Faculdades de Direito e de Medi
cina e da Escola de Minas, para che~ar ás duas conclusões seguintes: 

1 •, as condições para accrescimos de vencimentos nã:o guardavam 
uniformidade nem igualdade nos períodos e porcentagens marcadas; 
sendo assim, o caso de con olidar, equiparando entre si essas condições 
r.os estatutos daquelles diversos e tabelecimentos; 

2", era, porém, como sempre fôra, um só e unico o modo de contar, 
em todos elles, o tempo para accrescimos ou jubilações; e é e te preci
samente o modo, que o Codigo das disposições communs compendiou 
.no seu art. 37, qu e· a Commissão tem por conveniente transcrever. 

"Art. 37. Os lentes cathedraticos, substitutos e professores, conLa
rão como tempo de serviço effectivo no magist~rio, para os effeitos 
da jubilação: 

1 •, Lempo de serviço publico em commi ões cientificas; 
2•, o numero de faltas por motivo de moles tia, não excedentes de 

20 por anno ou 60 por tri ennio; 
3", todo o tempo de s_uspensão judicial, quando fôr o I nte ou peo-

fessor julgado .innocente; 
4", serv_iço gratuito e obrigatorio por lei; 
5", serviço de guerra; 

6", o de exeecicio de membro da representação da União ou de 
qualquer Eslado, agente diplomatico extrao rdinario, o de Ministro de 
Estado, Presidente ou Vice-Pres idente da União, Governador ou de 
Vice-Governador de Estado ou de cargos ele magistratura; 

7". tempo de serviço de preparador e de magi teria publico. 
Antes de ir al ém, r eleve a Commissão observo que não se encontra 

. neste artigo a affirmativa, feita nas razões ele não sancção, de que o 
Codigo nel le (nem em qualquer outro ) dispõe que o tempo assim con
tado o é unicamente para os effeito da jubilação. 

Esta expressão - unicamente - não está na lei, nem a locução -
para 0 3 • e{{eitos da jubilação - exclue a applicação de .analogas dispo
sições para os accre cimos de vencimentos, dos quaes só muito depois, 
no ar t. 295, trata o ·Codigo . . 



·-59-

E de que assim é que deve entender-se ter emos a prova, esLudando 
em texto e espírito as leis do ensino superior consolidadas pelo Codigo. 

Vejamos, por exemplo, o decreto Benjamin Constant. de 2 de 
Janeiro de 1891, que deu estatutos ás faculdades jurídicas, oito· dias 

. antes daquelle que estatuiu sobre as facu ld.ades de medicina. 
Diz o art. 56 : 

"Os lentes cathedraticos e substitutos contarã,o como tempo de 
serviço effectivo no ma.)sterio, para jubilação ou gratificações: 1 •, o 
tempo de serviço em commissões scientificas; 2", . .. 3" ... etc." (Como 
.no .art. 37 do Codigo.) 

Diz o ar[,. 399.: 

"Os lentes cathedraticos e substitutos, secretarias e bibliothecarios, 
sub-secretarias e sub -bibliothecarios que tiverem bem cumprido suas 
funcções terão direito a um accrescimo de ,20 o/o dos vencimentos no 
fim de 10 annos de exercício, mediante informação elo Conselho de 
Instrucção Superior; os que tiverem conclui do 20 annos ele exe?·ci
cio, etc." 

Confrontando este artigo com o 295 elo Codigo, vemos que, com 
ligeiras variantes ele fórma, elles não se clifferenciam, e isso mesmo 
antes apparente elo que realmente, si não no seguinte: 

1." Para prova de bom desempenho ele cargo o decreto Benjamin 
Constant exigia informação do Conselho de Instrucção Superior e o 
Co digo incumbe dessa.. informação o clirectr da faculdade; 

2.• Em vez da expressão exercício, empregada pelo decreto, o 
Codigo diz "serviço effectivo do magiste1"io." 

A' primeira vista parece que têm valores differentes estas duas 
locuções; e disto f.az o Governo cabedal em sua exposição. Bas-ta, porém, 
que attendamos • a que a condição "serviço effectivo do magisterio" 
exigida para a obtenção ele accr·escimos ele vencimentos, tem de app li
car-se não só a lentes como tambem (diz o mesmo art. 295) aos secre
tarias das faculdades, os quaes nenhum serviço fazeJ11 de magisterio, 
effec tivo ou não effectivo; e não poderemos deixar de convir em que 
houve, apenas, clescuielo ele redacção ou revisão daquelle artigo e que 
o Codigo, aliás, de accôrelo com os intuitos uniformis:adores e não inno
vadores ela sua elaboração, não quiz co\>lsa diversa claquillo mesmo que 
quer iam as leis ·Benjamin Constant e as que a estas precederam, nas 
quaes inclistinctarrnente e com o mesmo . sentido empregavam-se as 
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E-xpressões "effectivo serviço, effectivo exercício" ou simplesmente 
exercício". 

Ha, pois, evidente equivoco em dizer- se - que os. accrescimos de 
vencimentos que, como vimos, estendem-se a empregados administra
tivos das faculdades, são "destinados a animar e remunerar o serviço 
especial do professorado ". 1 

A verdade é qu e destinam-se a remunerar os serviços publicas não 
só do ma _, is terio como aqu elles outros que pela mesma lei a elles se 
equiparam quando se trata da r emuneração final e maxima da jub]
lação e, portanto, com maioria ele razão, tratando-se das r emunerações 
parciaes, menores, dos accrescimos per iodicos de v·encimentos. 

Com effeito, é incontestavel que uma e outra dessas remunerações 
têm a .mesma natureza e miram ao mesmo objectivo: ambas têm o 
caracter de pensão por serviços já prestados; porquanto quer uma 
quer outra, uma vez concedidas, não podem mais ser revogadas e, por 
~equeno que seja o numero de annos de magisterio do professor que 
invalido se jubile, poderá ell e perder, não só a gratificação de exer; 
cicio ( i já contar 25 anos de serviço ) como, além della, uma parte 
do ordenado inversamente proporcional ao mesmo tempo de serviço; 
mas, em caso nenhum perderá a gratificação que a titulo de accrescimo 
de vencimento já lh e tenha sido concedida ao cabo de 10, 15, 20, 25 
annos de exercício. 

Vê-se, pois, que identico é o fundamento, identica a razão das duas 
remunerações e, portanto, identico lambem deve ser o modo de aqui 
latar as condições que a ellas dão direito: ubi eadern mtio ibi idern jns . 

Por outro lado, nada menos razoavel, nada mais injusto do que 
descontar do calculo de accrescimos, não qual·quee serviço publico dos 
comprehendidos sob a denominação do Codigo cre serviços geeaes, 
porém, precis·aun,en te aquelles que o Cocligo no art. 37 equipara, como 
o fiz eram sempre as leis anteriores, ao effectivo serviço ou exercíc io 
effectivo elo magisterio. 

Ora veja o Senado ao que levaria a interpretação consignada no 
veto: 

i •, seria excluído do ca lculo do accrescimo, como não sendo de 
exerc ício do magisterio, lodo o tempo gasto pelo lente em commissões 
scientificas em beneficio do ensino, por proposta de sua faculdade e 
autorização do Governo, como é imperativamente prescr ipte pelo artigo 
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243 e seguintes do Codigo, .ou por indicação do d,irector "como recom
pensa ao merecimento de um lente", como se exprime o art. 40 do 
dito Co digo. Extraordinaria, na verdade, e singu lar r,ecompensa, que 
importasse o desconto do tempo ao reoompensado, privando -o de, no 
prazo ordinario, perceber o accrescimo de vencimentos, que receberia 
si não houvesse sido officialmente reconhecido e proclamado o seu 
merecimento! Singulariss1mo esse modo ele recompensar, prejudicando. 

Além disso, restringir o exeroicio do ma1isterio ao acto material 
àe assentar- se na cathedra e exhibir a prelecção preparada ele vespera 
ou improvisada ele accôrdo com certo programma, seria, pura e sim
plesmente, esquecer, para não dizer desconhecer, a amplitude, a ele

vação e a pluralidade das funcções comprehendidas na missão dos 
membros qa classe docente; 

z•, seria excluído elo calculo de accresc imos todo o tempo de sus
pensão judicial, soffricla por um lente em virtude de accusação de que 
tenha sido por sentença julgado innocente. 

Suprema iniquidade! Quando ao innocente, victima de uma falsa 
accusação, antes caberia que fosse concedida uma reparação, compen
sadora do damno . moral, pelo menos, que sempre, ainda que tenha sido 
por pouco tempo, resulta ele uma imputação desairosa quando não eles

honrosa; em vez disso, a interpretação do veto mandaria inflingii' um 
acc1'escimo ele pena, descontando-lhe do calculo elo acc1·escimo legal dos 
vencimentos esse tempo de suspensã:o julgada injusta! 

3•, o serviço no ju,ry é gratuito e obrigatorio e ele elevadíssima 
importancia social; e nenhum c•icladão póde eximir- se delle sem causa 
justificada, sob penas comminaclas na lei. Por isso o funccionario pu
bl ico emquanlo serve no jury, é r·elevado de qualquer desconto, &m 
tempo de serviço ou vencimentos. 

Pois bem, pela interpretação do veto soffrerá desconto em tempo 
de _serviço do magisterio o lente que tiver cumprido o dever cívico de 
não esquivar-se a servir no jury! 

4•, do mesmo modo quanto aos serviços de guerra. Taes serviços 
têm sempre determinado e hão ele continuar a fazel - o, a maior valo
r ização do tempo ele exercício contado a qualqu·er funccionario, faci li
tando-lh e a obtenção de melhor ias ele gratif icação, aposentadorias. ou 
outras va·n tagens e honras. 
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o emtanto, conforme aquella interpretação, si um lente v. g. da 
Escola Polytcchnica ou de qualquer .das faculdades, na ernergencia de 
uma guerra, cedendo á nobre suggestão do patriotismo, accudir ao re
clamo da Patria ameaçada, pondo os sel\S serviço~ á disposição do 
poder publico que os aceite e aproveite, será ao terminar a faina glo
riosa, recompensado com o desconto do seu tempo de serviço para 
accrescimo de vencimentos a que teria direi to e ser- lhe-ia concedido, 
si se tivesse deixado ficar em casa quieto e superior á su ~ gestão de 
velleidades patrioticas. 

Varias exemplos e argum·entos mais poderia adduzir a Commissão, 
justificativos do § 2• da lei vetada; fal-o-ha, si houver lagar, no correr 
da discussão. 

Nenhuma impugnação fez o Governo ao § 3•, que, pois, não ha 
mistér ser sustentado. 

O § 4.•, contra o qual se pronuncia a exposição do veto, contém 
uma disposição cuja justiça é evidente e incontestavel. 

Com effeito esse paragrapho manda respeitar para a jubilação os 
"direitos já adquiridos" por algum lente em vi·rtude de leis que vigo-

. t o j raram ·durante o seu tempo de mag1s er10. • 
Um exemplo bastará para demonstração da justiça e plausibilidade 

dessa dispo ição, e foram, justamente, esse caso e analog-os que deter
minaram a elaboração desse paragrapho. 

As leis organicas do ens·ino superior, de 1884, reproduzindo nisto 
as anteriores, mandavam contar como tempo de effectivo ex·ercic io do 

. t 
magisterio o ele presidente de província. O Codigo manda contar para 
o mesmo effeito o de governador ele Estado. 

São cargos analogos, posto que o elo antigo presidente de província 
fosse de confiança e nomeação do governo central e o de ac-tual gover- , 
nado r seja de e·leição popular do respectivo Estado; mas, precisamente 
por essa differença de o ri -·em e qualidade constitucional, apezar da 
analogia de funcções, como não bastaria a razão de analogia 'para que 
o poder, simples executor da lei, se julgasse com direito de applical-a 
a lentes que serviram no antigo regimen no cargo de presidente de 
província, era mistér a declaração' feita no § 4• do project'O para a 
resalva de direitos já adquiridos. 

Vê o Senado que não é cabida a increpação feita nas razões do 
veto, de que o referido paragrapho "converte méras espectativas em 
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,direito adquiridos". Com effeito, acceitando a doutrina do Governo 
pe que "as vantagens estabelecidas em favor de funccionarios publicas 
/mediante cerLas condições sómente e tornam effectivas quando preen
chidas essas condições durante a vigencia da lei que as cr eou, emer
gindo então o direito adquirido", é evidente que tal doukina tem in
teira applicação ao ca o vertente. 

E te modo de vêr, alii,á , está de pleno accõrdo com o art. 1" da 
lei vigente de 2 ele Junho de 1892, que diz que ··os direitos já adquiridos 
por empregados vi taloicio na conformidade de leis oedinarias anterio
res á Con tiluição Federal, continuam garantidos em sua plenitude". 

Quanto, finalmente, ao § 5" do pt;ojecto vetado, sue manda revogar 
o al'L. 319 da dispo içõe tmn itorias do Codigo, pensa a Commi ão 
rle In tmcção Publica que tal eevogação é de maxima equidade. 

Com eJfei to, nesse aetig·o, es tabelecendo- e que "o actuae sub
stituto nomeado em concurso para o car _o, ó poderão passar a 
lentes por concurso, no qual poderão inscrever-se quaesquer diploma
do ", não attendeu- e, como era de razão, primeiramente, a que aquel
l"S ub titulo , que eram os antigo adjuntos (cargo equivalente por 
. a funcçõe ) já para es es Linham concorrido, não lhe cabendo a 
c.u lpa de terem sido po t rioemente pa ados dor decreto do xoveeno 
c alguns muito contra a sua vontade, por occa ião da reforma do prin
cipio de 189 '1, da cadeiras ou secçõe a que tinham concorrido para 
'JUtra . 

m atlendeu-se, igualmente, a que tres anno de exercício que 
já têm ne e logare para o quae foram então transferido , tre 
armo em que o tem ele empenhado ob a direcção e a fiscalização 
immediata e constante do lentes elas respectivas cadeira ; que di.; o 
dão conta officialmente ao director e á congregação, bem valem cet·ta
menle pela exhibição da prova de um concur o. 

'em, finalmente, attendeu- e a que algun · de e adjunto foeam, 
na mesma occa ião, nomeado não ubstitulo ma im lentes, a~ 

quae nenhum concurso mai têm de fazer; facto qu e dá ao pre cript.o 
no art. 319 do Codigo o caracter de excepção iníqua. 

ma razão, por ultimo, ainda de evidente equidade milila em favor 
do § 5" em que tão : é que o Toverno tem sido o primeiro a po tergae 
a doutrina que concretizou no arl. 319, quer quando o Linha já em 
elaboração ( u pen a ne ta e em outra partes o decretos Benjamin 
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Constant) quer depois de publicado e mandado executar o Codigo das 
Di posições Communs. 

No intuito de provai - o, a Commissão citará apenas as nomeações 
sem concurso v. g., para lente de botanica da Faculdade ela Bahia, elo 
Dr. José Rodrigues da Costa Doria, substituto daquella cad ira, e para 
lente de clinica propedeutica da mesma Faculdade, do Dr. Alfredo 
Thomé de Brito. 

Assim, pois, examinadas e devidamente ponderadas a razões de 
não sancção á resolução · ubmeLtida ao seu parecer, entende a Commis
ão que laes razões ão le todo o ponto improcedentes e que, portanto, 

eleve er ella approvada na fórma do art . . 37 § 3• da Constituição 
Federal. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de 1894. - Vi?·gilio Damasio. -
Manoel Victo1·ino. - Antonio Baena. 

a sessão de 2 de Novernb1·o é encerrada, sem debate, a discussão 
unica do parecer. E' rejeitado o veto por 30 votos contra 3 na sessão 

de 3 ele Novemb1·o. 

Em 3 de Dezembro encerra-se, sem debate, na Camara dos Depu
tados, a disc.ussão unica do parecer contrario ao veto. Em 4 é appro
vado o parecer, em votação nominal, por 81 contra 29 votos. 

E' enviado á promulgação. 



CAMARA DOS DEP UTA DOS -

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO ( 1898) 

O Congresso acionai decreta : 

Arl. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a rever o Codigo de 
Dis·posições Communs ás Instituições de Ensino Superior, expedido 
com o decreto n. 1.159, de 3 Dezembro de 1892, e approvado com modi
ficações e additamentos por decreto legislativo de 7 de Dezembro t.le 
1894, observando-se as normas seguintes : 

I 

Para o fim de harmonizar o regimen de Lodos os cursos, app licará 
a todo os e Labelcimenlos de instrucção que forem comprehencl idos no 
Codigo, as di posições dos artigos 2" e 3" da lei n. 314, de 30 de Outubro 
de 1895, quanto ao regimen escolar e cursos especiaes. 

II 

Serão eliminadas do Codigo as disposições que não entenderem 
expressamente com a direcção dos estabel-ecimentos, attribuições do 
pessoal administrativo, congregação e pessoal docente, nomeações, pr o
vimento de logares, proces o do concursos, regimen escolar, exame. 
policiar licenças, fattas, gratificações e patrimonio. 

III 

O ensino constará das materias actualmente professadas em cada 
estabelecimento; mas nas Faculdades de Dir eito fi carão creadas mais 

Projecto 
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duas cadeiras, sendo uma de Di?·eito Internacional P1·ivvdo, e outra de 
Di1·eito Romano, especialmente con agl'ada esta ullima ao complemento 
do ensino da cadeira do mesmo direito, já existente, de modo a serem 
estudadas as duas parte dp Di:reito R(Jipano referentes á : ~hepria das .. : 
Acções e a das Ob1·igações. 

IV 

Em vez de um sub tiluto un'ico das materias do Direito Civil e 
Direito Romano , haverá dous substitutos, sendo um para cada uma 
dessas materias. 

v 

O cur o de direito será divido em seis séries de maleria , corres
pondentes a seis annos lectivo , na fórma indicada na iliemoria Histo
rica da F'aculclade elo Reci fe, no anno de 1897, e unanimemente appro
vada pela Congregação da mesma Faculdade. 

VI 

As attribuições das congregaçõe limitar- se-hão á seguinte : 
Organização dos pro_ramas de en ino e dos pontos para concurso, 

sob proposta dos · respectivo cathedraticos; 
Indicação das medidas concernentes á organização scient;ifica dos 

estabelec imentos; 
Expedição dos regu lamentos especiaes, que vigorarão independen

temente da interferencia do Governo, salva ao mesmo Governo a facul 
dade de suspendel-os Lotai ou parciaLmente quando verificar que as 
suas disposições violam o Codigo do Ensino; 

Julgamento do concursos e dos delictos dos lentes e professores, 
bem assim dos deliclos escolares, cuja pena exceder a um anno de sus
pens-ão de estudos, eliminada a pena de suspensão indefinida, por ser 
contraria á Constituição Federal. 

VII 

Os directore.s dos e tabelecimentos serão investidos de todas as 
attribuições da congTegação, não mencionadas no numero anterior. 
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VIII 

A interferencia do Governo, em materia de concurso, limitar -se-ha 

~:. regular o processo elos mesmos e verificar as nullidades respec tivas, 

que serão declaradas em decreto fundamentado. 

IX 

A's insti Luições livres e ás que for em fundadas pelos Estado<; e 

munici·paliclacles, appli car- se-ha o es tatuído no art. 5o ela citada lei 
n. 31ft, ele 1895, determinando o Governo o conveniente processo para 

o reconhec imento e a representação civi l dos respectivos institutos. 
Art. 2. o Para as cadeiras novas, creadas pela presente lei, designará 

o Governo os actuaes lentes em disponibi lidade, por suppressão elas ca
deiras que occupavam, salvo os doutores em medicina e lentes ele 

hygiene, cujas cadeiras reuniram-se ás ele medicina legal, constituindo 

as ele medicina publica. 
Art. 3. o Não havendo lentes em elisponibilicla.de, aos quaes caiba 

a nomeação ou designação para a cadeiras novas, fica o Governo auto 

rizado a nomear livremente, para as mesmas cadeira , bem como para 

o Jogar de subslituLo, Lambem creaelo p elo presente decreto, os dou
tores em direito, approvadO? em concursos anteriore e realizados nas 
respectivas faculdades. 

Art. 4. o Revogam-se as leis e dispos ições em contrario. 

ala elas Sessões da Camara dos Deputados, 12 de Setembro ele 1898. 

- ~- Moreim Alves. - Mm·cos de Amt~jo. ( • ) 

SE SÃO DE 28 DE AGOSTO (1902) 

Altem o Codigo dos institt~tos officiaes de ensino supe1•io1· e secund,a1·io, 

dependentes do Ministe1'io da Justiça e Neuocios Interiores, app?'O

vado po1· clec1·eto n. 3.890, de 1 de Janeiro de 1901 

A' Commissão Mixta, incumbida da revisão do Codigo de Ensino, Parecer 

approvado por decreto de 1 de Janeiro de 1901, e dos regulamentos da ~~~;:~s;~ de 
Publ ica 

(* ) Não teve andam<>nto. 
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especiaes dos differentes institutos de ensino superior e secundaria , 

foeam presentes as representaçÕes dirigidas ao CongTesso Nacional: 
'1 ", pelos lenles c subs titutos da Faculdade de Medicina da Bahia; 

2', pela Congreg·ação da Escola Polytechnica; 
3", pelos antigos preparadores da Faculdade ela Bahia e pelos pt'e-, 

pat·atlor·es da Escola Polytechnica; 
lt", pela :Federação dos Esludanles Brasileiros; 
5", os projcclos apresentados no ·Senado pelo Senallor \' irg·ilio 

Damasio; 
6', o pr-oj et.:Lu :wresen tauo na Camara pelo De pu tallú \'ir i aLo i\las-

varenhas. 
Iniciando os s••u s csLuclos, como era log·ico, pelo estudo ela critica 

feita ao Coei i , o do Ensino c pela analysc elas .mceli.cJas propostas, a Com
missão atlenelcu em primeiro Jogar a essa parte das representações 

subscr iptas pelas ilifl'orcnlos corporações, c ao CongTesso Nacional ora 

' em dar vontas LI o rosullaclo elos seus trabalhos. 
Si a perfeição do Coclig·o elo Ensino fosse ju lgada pelas observações 

sob1·c cll c fe itas pela illustearla Congr egação da Faculdade de Medicina 
ela Bahia, com justa razão se poderia affirmar que jámais Lão pel'fctLa 

obra sahiu elas mãos do Governo ou do legislador. 

Em abono ele La! asserto bastará tornar saliente qu e, de 387 artig·os 
que compõem o r eferido Cocligo, apenas tres despertaram o reparo ela 

mencionada corporação. 
O primeiro, o art. 7'1, refere-se ao direito conferido ao candidato 

ao magisterio ele arguit' de suspeito nm membro da Congregação, dado 

o caso ele incompatibiliclacle ele ordem moral entre cll es. 
Meelicla 1 iberal, garantidora ela justiça no julgamento, adoptada nas 

leis elo processo commum para a segurança elos direitos inclividuaes, a 
Commissão a manteve no Codigo, definindo, todavia, a incompatibilidad e 

t,ue justifica a suspeição e rstabelecenclo o processo para o seu julga
mento. 

Não comprob endc a Commissã.o como ele tal preceito possam decor
rer "o abatimento do p·rcstigio do p1'0{ essD?' e a annu.llação de sua com

petcncia mo1·a l, l egal e sdentifica." 

O segundo artigo, cuja eliminação é lembrada ( 169), torna exten

siva a mesma faculdade ao alumno, em relação ao p eofessor que o Yae 
examínar. 
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A Commissão su.pprime este artigo. 
O caso é clifferente do candidato ao magisterio; e a experiencia j á 

fez sentir DS re ultaclos inconvenientes desse preceito, devidos á irre
gular interpretação da lei. 

O terceiro e ultimo al'lig·o criticado (·paragrapho uni co do art. 31 ) 
exige a publicação de uma obra de assignalado merito para que ao mem
bro do magisterio possa ser abonaua a gratificação de L10 o/c , quando 
completos 30 annos ele serviços. 

A Commissão upprimiu o paragrapho unico do artigo citado, por
que a publicação de obras em condições taes lleve merecer remuneração 
especial, e esta foi definida no art. 35 do Codigo. 

AB gratificaçõ addicionaes são simples recompensa do erviços 
pre Lado no magisterio; c tanto mais justas são ellas quanto vão apro
veitar a uma ~!asse de funct.:ionarios, que mais esquecida tem ido do 
Congresso 1acional e dos governos. 

A representação dirigida ao Congresso Nacional pela honrada Con
gregação ela Escola Polyteclmica, embora comprehensiva de pontos de 
maior relevo, na legi !ação do ensino, só em relação a alguns delle 
mereceu o apoio da Commi são, attenLa a improcedencia das observações 
feitas quanto aos demais e os conselhos da experiencia já verificada. 

Ahi são impugnados os arts. 31 a 34 do Codigo, referentes ás gra
tificações addicionaes do membros do mag'isterio, sob o fundamento de 
o fí'cn a a direitos adquiridos. 

Devidamente apreciadas as ponderações, a Commissão alterou o 
sys tema de accrescimo progressivo das gratificações, adoptando, porém, 
base differente da que lhe era indicada. 

Criticando o art. 37, propugna a mencionada corporação a troca de 
cadeiras entre os professores, ao simples juizo da Congregação, qual
quer que seja a secção a que pertençam ellas. 

Medida consagrada na legislação anterior, foi ella eliminada do 
novo Codigo, deante dos abusos praticados, em detrimento do ensino. 

A permissão de troca de cadeiras pertencentes a secções differentes 
a prévia exhibição de provas de sua capacidade, e pelo pr:ocesso esta
tuído em lei para ser aquilatada essa capacidade. Tanto basta para que 
tal concessão deva ser restricta a casos excepcionaes. 

Si os membros do magisterio, que solicitam a troca de suas respP
ctivas cadeira , pertencentes a secções differentes, em Dutro fundamento 
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não assentam os seus pedidos que o interesse de cada um, embora per
~uadidos Lambem elas vantag·ens do ensino, á GongTeg·açãu, arbitro aa 
cuuvenienc1a ucssa troca, cumpre justi1icar a sua anutJuc1a, dando o· 
motivos que a determinaram, para que o seu voto trarluza antes um 
acto inspirado nus beneficios do ensi~o elo que a condescenclencia do 

lavor. 
I. l 

.1:!:' o que visa a Commissão, modificando o artigo do Uodigo vigente 
para acceiLar a emenda inserida no tproj ec to do Senador Virgílio Dama
zio, e conferindo ao Governo, como complemento clella, a faculdade de 
recusar a troca ou transferencia, quando o voto da Congregação não 
fõr convenientemente motivado. 

Impugna a referida Congregação o preceito do art. 46 na parte :,m 
que confere ao Governo o direito de condemnar o professor, embora 
absolvido pelo voto ela respectiva Congregação. 

A' Commissão pareceu Justa a ponderação feita. 
A nomeação elo substituto, dispensadas as provas do concurso 

(art. 52), mereceu igual reparo na alluclida representação. 
A Commissão, entretanto, mantém a disposição criticaçla. 
Julgados com isenção os trabalhos exhibiclos como "Tevelado1·es de 

sufficientc 2n·epw·o theorico e pmtico em todas as d·isciplinas da sec

ção", observado o rigoroso processo estabelecido no art. 35 para a apu 
tação ela ca}Jacidade scientifica do candidato, qual a necess idaue da 
anuuencia de dons terços da totalidade dos membros da Congregação; 
mantida a intervenção do Governo, como um correctivo, para o caso de 
injustificada dispensa ele concurso, pód e, sem inconveniente para o 
ensino, ser tolerada na lei es ta excepção á regra estabelecida para o 
provimento nos cargos do magisterio. 

Não pareça que a condescenclencia reprovada dos julgadores, po
dendo abrir espaço ao favor, aconselha a eliminação desse artigo de lei, 
porq~e essa mesma condescendencia poderá falsear o julgamento no 
processo do concurso, sem que, entretanto, neste caso, assista ao Co
vemo a facu ldade de corrigir o voto injusto, como lhe é dado no pri
meiro, submettendo o candidato ao concurso. 

Pelo restabelecimento da th ese, como prova no concurso, pugna 
tambe.m a digna corporação. 

E liminando esta prova, o Codigo do Ensino a sub tituiu por outras 
de maior valia, no juizo da Commissão, 



Na vigencia ela legislação anterior o candidato ao magisterio estava 
obrigado á apresentação de uma these sobr·c o assumpto de sua escolha, 
a uma prova Ol'al e outra e cripta obre pontos ele ignados pela sorte 
dentre a cadeiras da respectiva secção e á prova pratica. 

Não raro ucccdeu qu e o acaso ela sorle de ignou para prova o•·al 
c para a cscripta pontos ele uma mesma cadeira e sobre a qual já ver
sava a these elo candidato. 

Como consequencia, o candidato era inve Lido nas funcções de ub
stituto de uma secção, composta, em regra geral, de tres disciplinas, 
com direito desde logo ao accesso ao lagar de lente de qualquer dellas, 
cllc que apena exhibira conhecimentos sobre aquelle que a sorte lhe 
designara. 

Corrigindo processo tão inconveniente ao ensino, porque é servir 
á instrucção dotal-a com professores, cuja competencia seja uma reali 
dade verificada e não simples presumpção, o novo Cocligo prescreveu 
que, além ela prova escripta sobre o as umpto designaria pela sorte, 
ao candidato cumpre fazer tantas prelecções, quantas as cadeiras ela 
secção e tantas provas prati cas quantas a materias que as compor
tarem. 

De t'arle, o sabor elo candidato é apurado em todas as cadeiras, 
em qualquer das quaes será .mais tarde investido como professor, e 
c voto da Congregação assentará em juizo seguro e não em simples sus
peita de conhecimentos. 

A the e supprimida pelo novo Codigo é já uma prova condemriada 
no centros cientificas de maior cultma. A França a desprezou depois 
de longos annos ele cxperiencia. 

A autoria rle trabalho apre entado era sempre um ponto ele duvida 
na consciencia dos julgadores. 

E quanto á defesa, cleanle da Congregação, sabem todos quão defi
ciente era ssa prova para o juizo do tribunal, quanta victoria a:ppa
rcnte cabia a:os palradores ousado , quanto a natural timidez do verda
dcil'o homem de sciencia o levava ao ilencio como um vencido no 
debate. 

Supprimin lo os. a prova falha, permitLiu, todavia, o Codigo que o 
cancliclato, no acto clr. in ceevcr-sc para o concurso, cxhiba todos os 
"rlocurnentos q11e .iulaar convenientes, corno titulas de idoneidade atti 

JJ1'ovas de se1·viços prestados á sciencia" (art. 63) , porla aberta á apro-
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seilLação de Lodas as producções scient ificas, ?uja apreciação cerLamenLo· 

influirá abonando a pretenção elo concurrente. 
Impugna ainda a representação o preceito elo art. 10ft, que impõe 

a apresentação ele dous nomes ao Governo para o provimento da vaga 

no magisterio. 
No regimen anterior, á Congregação cabia iniciar o candidato 

sobre quem devia recahir a nomeação. 
A funcção do Governo se limitava a referendar a escolha da Con

gregação. 
Contra o abuso, porventura praticado, contra a injustiça de um 

julgamento, nenhum recurso restava ao candidato preterido. 
Cumpria attender ainda a que, para as funcções elo magisterio, 

além da competencia scientifica, outras qual·iclacles ele ordem moral se 
impõem como condição da nomeação, e para o julgamento destas o 

voto da Congregação, porventura, desviada ela difficil e delicada situa

ção, devia encontrar um correctivo. 
E o Cocligo sanou es es graves inconvenientes, indicando á Con

gregaç-.ão a apresentação ele dous nomes. 
Em nada o prestigio dessa corporação é abatido, nem as uas attri

buições limitadas. 
O direito de livre escolha dos dons melh ores, dentre os concurren

tes, é mantido em toda a sua plenitude. Fóra dahi a nomeação não se 

reali zará. 
Na solução das grandes questões de ensino cumpre ter em vi~ta 

que se legisla para ensino official e não para o ensino livre. 
Excluir por modo tão radical a intervenção do Governo na inves

tidura dos funccionarios é firmar uma quasi soberania das corporaçõe 
docentes, incompatível com a ·propria natureza do ensino official, uma 
independencia absoluta, inconciliavel com a condição ele funccionarios 

de um estabelecimento mantido pelo Estado. 

Propõe por fim a Congregação da Escola Polytechnica que todo o 

capitulo 23 do Codigo, referente á po licia acadcmica, seja atttribuição 

do direcLor e do Governo, excluida a intervenção da Congregação nestes 
assumptos. 

A' Comm issão não parece conveniente nem justo tal alvitre. 

Concentrar nas mãos elo director a policia academica, convertel-o 

em inquiridor exclusivo e julg-ador unico da, fa lb,L a,teibuic\a f.\0 a,lumno, 



--~ 73 -

c.om um simples rec.urso para o Governo, é medida que, sobre diminuir 

a autoridade elas oongTegações, Liea ao julgamento as seguranças de um 

acLo solemne e ao ind igi tado infractor ela discip lina esc.olar das g·amn

Lias inherentes ao voto de um tribunal c.o ll ec.Livo constiluido por seus 
proprios mestres . 

A critic.a feita ao novo Cocligo pela Fecle1·ação dos Estudantes Bm
silei1·os se reduz, nos seus po ntos capitaes, a impugnar a veeificação Ja 
frequencia, a eliminação dos exames cuinulativos e, finalmente, a pro 

hibição elo exame na segunda época, quando reprovado o alumno na 

prim eira em ma is ele u ma maleria elo anno res-pectivo. 

Em abono elo regi men ela frequencia obrigatoria, já em vigor r. as 
Faculdades de Direito, na Esco la de 'Minas, em algumas disciplinas 

ela Faculdade ele Med icina e outra ela Escola Polytechnica, e no Gymna
sio :\!acionai, ao tempo em que foi clecreLaclo o novo Cocligo, e por e,;se 

tornado extensivo ás restantes disciplinas elas Facu ldades ele Medicina 

e ela E co la Po lytechnica, que constituíam excepção a regra, fa llaram 

já, no domínio ela le" islação anterior, as cong-regações, reclamando essa 
med ida, como restauradora do ensino, cujo nível fôra abati·clo pela 

exag·geracla li berdade cle ·frequencia; e ora o fazem, na v ig·encia do novo 

Codigo, s il enciando sobre tal medida nas representaçõe dirigirias ao 

Congresso Nacional. 

Não parece á Commissão que sobre este ponto, attinente ao reg·imen 

e co lar, ju izo menos parcial e mais competente possa ser invocado 

ql!e o elas corporações docentes, cujo testemunho sobre a deserção rtas 
aulas e pouco aproveitamento do alumno no rcgimen ela livre frequen-

eia, eleve servir de aclvertencia ao legislador. 

O que foi o ensino supcriot' após o elecrcto ele 19 ele Abril. qual 
o c. pectaculo -qur offe1·rcia.m as aulas abandonadas pelos alumnos, 
0ntrcgurs á inexpericnc ia ·pt·opria rlos seus annos, qual a rap id ez com 

que conquistavam diplomas, accumu lanelo exames ele scries rliversas 
em um 6 anno, favorecidos pela conclescenclencia de professores , então 

esquecidos elos seus deveres, sabem-no Lodo , porque a experiencia foi 
triste c longa c ele todos os pontos partiam os clamores contra a dcca

cencia da instrucção, prenuncio segur o da dccaclencia nacional. 
Fo i em p lena activ irlacle desse regimen, quando mais abatido o 

rns ino. quando rom punge-nle sarcasmo cl01ttm·es e bncharcis em all uvião 

recebiam a alcun lla ele elecll'icos, tal a t•apidez com que transitavam 



por longos cursos academicos, que o CongTesso Nacional interveiu, de
cretando, em 1895, com app lausos ele todos, o restabelecimento do regi
meu ela frequencia obrigaLoria e a abolição elos exames cumulativos nos 
cursos juridicos, primeiro passo para a restauração 'do ensino · deca

hido. 
Desde então o ensino do direito começou a ser uma realidade. 
Exquisi La, entretanto, era a legislaçl1o elo ensino; a partir dessa 

época. 
As FacU'ldacles de Medicina, onde os estudos, attenLa a sua natu

reza, maiores cuidados reclamava, e a Escola Polytechnica viviam 
ainda sob o regimen da livre frequencia e elos exames cumulativos! I 

Que razão ele ordem publica, que principio ele superior conveniencia 
para o ensino cl ictavam tal excepção, jámais pôde justificar ou com
preheneler quem as causas de ensino via com real interesse. 

Foi essa irrisoria anomalia que o Codigo ele 1 ele Janeiro eliminou 
da leg·islação, fazendo entrar esses estabelecimentos ele instrucção supe
rior no regimcn elos demais, tornando a frequencia obrigatoria aos alu
mnos ele um é outro. 

Medida allam nle vanlajosa para o alumno pelas garantias que lhe 
offerece no juizo sobre o seu aproveitamento, de result"aclo efficaz pa1·a 
o engrandecimento elo ensino, foi ella co lhida na lição dos paizes onde 
o culto ela sciencia é uma realidade e o progresso ·elo ensino o \Supremo 
cuidado elos governos. 

Contra o systema adopLaclo no Codigo, levantam-se os adeptos do 
ensino livre, esquecidos de que nem essa frequencia nos cursos officiaes 
tem que vêr com a liberdade do ensino, nem paiz algum existe onde 
o ensino seja tão livre quanto o é entre nós. 

Na Allemanha, na França, na Italia, paizes elos mais aclcantaclos em 
assumptos ele instrucção, é livre o alumno na escola do me tre; mas ao 
exame no estabelecim ento official não é aclmitLido sem a prova da fre

·quencia e do aproveitamento em curso particular. 

Entre nós, entretanto, no regimen seguido pelo Codig·o, c collJillo 
na lei . de 1895, ao alumno livre é garantido o direito ao exame sem se 
inquirir clell e préviamente os estudos que fez onde os fez, por quanto 
tempo fez. 

Ao la·do do ensino claclo pelo Estado, permittc o Cocligo o curso livre 
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ao professor particular, facu!Lando -lhe para i to o proprio estabeleci

mento officia l. 
Que garantia mais amplas á liberdad e do en ino póde a pirar o 

c pirita mais exigente na franquias liberaes?! 
Onde a cocção ao alumno, quando tudo se lh e concede, desde o 

curso official, adslriclo aos preceitos re3ulamcntares do Instituto, até 
o curso particular no r ecinto do proprio es tabelecimento ou fóra delle!? 

Onde as pcias á liberclaclc do ensino, quando a lei reconhece a fun
dação de in Litutos de ensino superior ou secundaria, conferindo- lhes 

regalias exccpcionacs, equiparando- lhes aos instituto officiacs até no 

direito de conferi r diplomas?! 
Não con agrassc a legislação do ensino preceitos taes, c razão Le

riam, talvez, os criticas da lei nas queixas que levantam em nome da 

liberdade do ensino. 
Clama-se Lambem, c com o mesmo enthusiasmo, contra a prohibição 

ele exames, na segunda época, ao alumno r eprovado na primeira em 
mai de uma materia. 

Enunciar essa arguição é patentear a improcerlencia ela critica. 

Entre os cxamrs ela t• e 2' época medeia apenas o espaço ele dou s 
mczc , e pretende- c que nesse diminuto tempo, na ausencia elos cur os 

officiacs, sem o auxilio elos gabinetes e laboralorios, se tenha hab il i
lado para o exame o mesmo alumno que, no período de Lodo o anno 

anterior, com as facilidades que a organização do ensino offerece ao 
seus e tudo , não con eguiu o preparo exigido para o exame da 1" época! 

Ba La a Lolerancia da lei traduzida na permissão de um 2• exame 
ao alumno reprovado em uma só materia. 

It· além é comprometter a seriedade dos exames, abr indo espaço á 
co nde cenclencia elos professorr:, aos quaes eleve o legisladot· poupat• 

situações di ffi ceis para o cxaclo desempenho de uas funcçõcs. 
Não pareça que nisto vae offcnsa á rectidão do juize . 

São ellcs proprios que clest'arlc se ·enunciam, app laudinclo as restri
cçõcs ela nova lei. 

Pelo orgão ela homada Congregação ela Escola Polytechnica, clissr
ram elles : 

"A Congl'rgação folga em reco nhecei' que com a promu lgação do 
Cocligo, vae ser -executada a medida que nas circumslancias actuaes 

mais concorrerá para elevar o niYel do ensino superior no paiz. como já 
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contribuiu para o do ensino secundaria no Gymnasio Nacional, que con-
istc na rcducção a uma só das duas épocas de exames anteriormente 

existentes ; a disposição do n. 4 do art. 15J, que facul~a ao alumnos 
matriculados, reprovados na primeira época apenas em uma das ma
terias, preslar'em novo exame na 2" época, traduzindo um favor para 
um caso muito rcstriclo, não vem invalidar o alto valor claqU:e ll a medida, 
na qual vê a Congregação da Escola Polytechnica auspicioso augurio 
para o credito e para o progresso da insteucção superior no Brasil." 

Ao cloquentc te te.rnun ll o elos proprios juiz·cs sobre os funestos 
rc ultaclos ela medida eliminada elo Codigo, nada deve a Commissão 
adcliLar. 

Na rcpt·csentaçõcs dirigida ao Congresso Nacional pelos antigos 
pr pat·aclores ela Faculdade de Medicina da Bah ia e pelos preparadores 
da Escola Polylechni ca não são agitadas que tõcs referentes ao ensino . 

Nenhuma das di posições de tal natureza é objecto ele critica. 
O proposilo dos signatarios dessas representações é pugnar por 

uil'~ilos que repu tam offendicl os e solicitar favores que consideram 
justificaveis. 

Pedem a consignação expre sa da vitaliciedade elos eus carg<> e a 
cleclat·ação do cus direitos á aposentadoria. 

Uma nem outra medida eleve a Commissão consignar no projccto, 
oea Sl:ljeito ao voto do Congresso. 

'Si a inve tidura desses funccionarios no cargo que exercem se 
ver ificou na vigencia ele leis, que lhes conferiam a vitaliciedade '~ o 
direito á aposentadoria, essas regalias perduram a despeito do silenc io 
elas leis poster iores. 

Reclamam ainda a sua equiparação ao lente e sub Lilutos no gozo 
das gratificações addicionacs . 

Taes gratificaçõe foram sempre consid eradas r cmunceaçõcs de ser
vi ços pre taclos no magi leria c os preparadores jámais fizeram parte 
dos corpos docentes. 

Simples auxiliares elo ensino, como são os assistentes ele clinica, o 
profissional incumllirlo elo curso rlc odontologia c os internos de clínica. 
diversa r a catcgor·ia desse funccionarios. 

Permittindo Ler cm·so particulares, a l i lh es facultou vanLagPns 
recusadas aos lentes e substitutos r altamente compensacloras. 

Ped em por- fim os s ignataeios da r epresentação que o Congeesso 
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Nacional os considere substitutos das dive1'sas secções elo cw·so medico, 
com todas a regalias inherentes a e se cargo, sem prej u ízo dos actuaes 
substituto , pois que irão elles con Lituir uma ela se de addido , regu
lado por antiguidade o aecesso ao cargo de lente. 

Para a investidura nas funcções que exercem deram os reclamant.es 
provas de sua capacidade scienlifica apenas em uma elas cadeiras da 
secção e por processo de concurso diverso do processo e;;tatuioo para 
o provimento do cargo de substituto. 

Sobre as demais disciplinas das diffel'ente. secções nenhuma pl'ova 
exhibit·am, que justificar po sa sequei' a pl'esumpção legal de compe
tencia. 

Não pódc o Congrf'..ssn Nacional decretar essa compelencia, tmnsfur -
manclo-os em substituto , para lh g·aranlii' o accesso po1· antiguidade 
uo loga1' de lente de qualque1· das disciplinas da secção . 

., Tanto mais grave seria e se acto quanto o Codigo de 1" de Janeiro 
mu!Liplicou a provas do concm·so para o provimento do cal' _ o de suh
slitulo, com o intuito de melhor apurar a capacidade do concurl'ente 
em toda a carleil'as ela secção. 

ALtcnder a tal olicitação, seria o act•ificio de Lodo o ,:;y ~ L L"lla pre
ct·iplo no Codigo, além ele que com rigorosa ju Liça cleYia ser e ·lcndtdo 

C'ssc favor ao antigos pl'cpar açlores dos demais e Labelecimcnlos de 
ensino. 

O pt·ojeclo apre enlaclo no Senado pelo il lu Lrado ' nador Yirgi lio 
Damasio c confiado ao estudo do illuslt·e Deputado Eduardo Pimentel 
para o debate no eio da Cnmmissão, algumas modificações Lraz ao 
Codigo de 1 • d Janeiro. 

A pt·imcit·a alteração pl'oposta refere- c ao provimento do cargo 
dr clireclor do eslabC')ecimenLos officia s, o qual, entende' o autor do 
projcclo, dcYe ser feito por eleição dos membl'o da l'C pecLiYa Congre
gação (art. 3" do pl'ojcclo ) . 

A Commis ão não pódc annuir a esta emenda. 
O chefe de um e tabelecimento official, encarl'egaclo de ua pal'te 

administrativa e da inspecção elo ensino dado pelos membros do magis
Lerio, deve cr dum d legado ela confiança immcdiata elo Govemo. 

Pcrmillir a inve tidura ne se car"'o pelo processo da eleição é ani
mar a formação ele grupos aclver os no seio elas congre ações, com todas 
a con cquencin in h rente a c a· lula intestinas, além d toma: o 
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eleito dependente dos seu pares, já pela gra tidão do voto recebido, já 
pelo interesse da reeleição, o que naturalmente o impossibil itará de 
bem cumprir os seus deveres, quanto á fiscalização do pr-ofessor no 
desempenho de suas funcções. 

Pela segunda alteração o projecto (art. 9•) classifica os membros do 
magisterio, denominando- os lentes catheclraticos, lentes substitutos e 
p1·o(ess01·es não lentes, além de considerar m.enubm elo co1'1.JO docente os 
pr·eparad01·es, os assistentes de clinica, as pa1·teiras e os internos de· 

clinica (ar t. 27). 
A' Càmmisão não parece feliz a expressão official professor não 

lente, fórma negativa, empregada para designar uma classe ele funccio
narios. 

E sobre a contemplação dos funccionarios designados, entre os 
membros do corpo docente, julga preferível mantel-os na categoria que 
lhes é propria de auxilia1·es elo ensino, tanto mais quanto entre elles 
figuram até os internos ele clinica, estttelantes elo cu1·so medico . 

Ind ica ainda o project'o (art. 17) que ao director deve competir 
apenas um voto nas questões didacticas sujeitas ao juizo da Congrega
ção e sómente o voto ele qualidade nos assumptos ele ordem administra
tiva. Antes elo mais cumpre notar que os assumptos ele ordem adminis 
trativa escapam ao voto ela Congregação, c pois, o preceito legal seria 
lettra morta. 

Em relação ás questões ele ordem diclactica, reti.rar ao director o 
voto de qualidade importal'á deixai - as sem solução no caso de empaLe. 
E a lei eleve prevenir situações de natureza tal. 

Pelo art. 25 o projecto confere ás congre~ ações o çl.ireito de expedi
rem reg·u lamentos para execução das leis elo ensino. 

Persuadida, em vista elo pensamento manifestado pelo autor elo 
projecLo, por occasião do debate, de que tal medida visa simplesmente 
a expedição de instrucções convenientes á f iel observancia das leis e 
regulamentos, no tocante ao serviço das aulas e laboratorios, sem inva
dir as attribuições elo Poder Executivo, o que faria elesa:pparecer a 
unidade elo systema e a egualelacle elo regimen, motivos que, sós, justi 
ficam a promulgação ele um coeligo e de um mesmo regulamento para 
es tabelecimentos congenorcs, a Commissão aceita a emenda proposta. 

Sob o restabelec.imento ela these, no concurso para o provimento 
do cargo de substitu to (art. 69), a exclusiva faculdade da Congregação 
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na escolh a dos candidatos limita a intervenção do Governo a uma 
simples referencia do acto (art. 104) ;. e sobre a exigencia de ·uma só 
prova oral, designada a materia pela sor te, idéas preconisadas no pro
jecto, disse já a Commissão quanto basta para justificar a recusa de 

taes emendas. 
Indica ainda o projecto (art. 106) que os preparadores devem ser 

vitalicios e .providos nos cargos por concurso. 
Uma e outra medida existiam na legislação anterior e a experiencia 

aconselhou a sua eliminação do novo Codigo. 
Nada justifica realmente, a vitaliciedade concedida aos preparado

res, méros auxiliares do ensino, a não ser esta endemia propria do paiz 
e que tanto se tem revelado nos ultimas annos. 

Quanto ao concurso, a Commissão o repelle neste caso, porque o 
preparador, como auxiliar elo lente, deve ser funccionario de sua imme
diata confiança, e no cargo ser conservado emquanto bem servir. 

Adaptado processo diverso para a investidura destes funccionarios 
e sua permanencia nos carc.os, não raro succederá que a desharmonia 
entre o lente e o auxiliar venha prejudicar o ensino sem que a lei 
offereça remeclio para tal situação, o que infelizmente já se verificou 
em um elos estabelecimentos de ensino superior. 

Tanlo menos acceitavel pare·ce a medida proposta, quantó o autor 
tJo projecto não a torna .extensiva aos assistentes de clínica, cuja cate
goria é igual á dos preparadores e cujas funcções equivalem ás destes. 
junto aos respectivos lentes. 

Por que lh es negar a vitaliciedade? Por que lhes dispensar as pro
vas de capacida:cle dadas em concurso? 

Attendendo ao desempenho das funcções do professor (art. 187), o 
projecto pune com a perda de um anuo na contagem do tempo, para 
as gratificações addicionaes, aquelle que no período do anuo lectivo não 
preencher o pl'ogramma de sua cadeira •. salvo o caso de força maior. 

A' Commissão pareceu demasiado rigorosa a pena es tatuída, como 
pena unica. 

Observadas as disposições do Codigo vigente, a bypotbese não se 
realizará; mas si ó desleixo ele um lente inutilizar o preceito da lei 
e os esforços oonjunctos do clirector e da Congregação, para punil- o 
d·eve a Cong-regação ter a faculdade de apurar os motivos que porven-
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tura po am aUenuar a falta, determinando a applicação de uma pena 

justa. 
O proj ect9 aclmitLe, como o Cocligo, duas ·classes de alumno - ma

tri culados e livres. 
Entretan to, permitLe o exame a uns e outros, na mesma época 

(art. 145 ) c sem disLincção na ma teria lo exame. 

Como consequencia ele tal med ida, os dom; unicos mezes de fér ias 
e co laees destinados ao eepouso dos pt·ofes oee serão ab orvidos pelo 

exame dos alumnos, que aliás não peetencem ao quadro do estabeleci

mento. 

E quanto ao progeamma paea os exames, não é ele ju tiça que, dada 

a eYenlualiclacle de não ser o me mo preenchido pelo lente no decurso 

do anno lectivo, pot' motivo de força maior, se ex ija elo alumno matri

culado, que foi buscar a in LnJCção em um e tabclPcimenlo official, mai. 
elo flllC aquillo que e lhe ensinou . 

. \. equiparação peopo ta não encontra jus tifi cativa p lausivel. 

llcco nh cce ainda a t1ccc sidadc ela ft·equcncia elo alumno, determina 
que cja clla verificada; mas áque ll c qu e infein :o e as disposições t'egu la

mcnLare , cl ertando elo curso, nenhuma pena é impo ta, nem me mo 

a transferencia do exame para a 2' época, como preg.eitua o Codigo. 

Elevado a quarenta o numero de falta , que acarretará a transfe

rencia do exame para a 2' época, co mo ora peopõe a Commissão, mai 
co nveni ente e mais logico parece o systema estatuído no Cocligo vigente. 

Occupando- se dos cursos livre , permi LLe ao pro f e o e (art. 23 J ) 

o uso dos laboratorios c gabinete pet' lencentcs ao e tabcl eci mento offi 

cial. À Commissão não julga conveniente a concessão ele taes favores. 

Nas franquezas dadas ao ensino livre basta certamente a concessão 

do pt·oprio estabelecimento official para o funccionamento do curso. 
E i ju ta e proveitosa é a medida indicada, devia o projecto propõr 

lambem a concessão elas enfermarias para o ensino da clinicas geraes 

e espcciacs, do que, aliás, não cuidou. 
Em torno elo mesmo ponto uggerc ainda o projecto que dá per

missão para a abertura de um curso livre no es tabelecimento offic ial 

preceda um exame do candidato e o seu subsequente julgamento pela 

Congregação (art. 252) . 
A Commissão pensa que nada é mais incompativel com a liberdade 
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do ensino do que a intervenção do Esta•do no julgamento da ca;pacidade 
do professor, que quer abrir um curso livre. 

Basta a interferencia dada pelo Codigo vigente ás congregações e 

ao directores. 
m passo além será a abolição elo ensino livre no recinto dos insti-

tutos officiaes. 
E tanto mais para notar é essa exigenc,ia, quanto se a torna exten

siva aos preparadores e assistentes, auxiliares já do ensino officiat 
E' ainda pensamento do honrado autor do projecto, que o ensino 

secundaria dado no Gymna io Nacional escape aos preceitos communs 
estabelecidos no Codigo de Ensino, ficando entregue este estabeleci 
mento á exclusiva regencia da sua lei interna. 

Não parece razoavel o alvitre lembrado. • 
O Gynm.:.sio Nacional, regido por lei federal, tem, como todos os 

estabelecimen tos de ensino superior, um chefe cujas attribuições equi
valem ás dos direcLol'es daquelles institutos; uma Congregação, cujas fa
culdades são em tudo semelhantes ás das demais corporações docentes; 
professare , cujos direito e deveres são iguaes; um regimen escolar 
que não diversifica do regimen seguido nos outros estabelecimentos; a 
sua policia, emfim, de Lodo igual; além ele outros pontos de identidade 
no seu r egimen interno. 

Si differenças existem, attenta a natureza do ensino dado nesse 
msLiLuto. diversidades simi lhantes se notam nos estabelecimentos do 
en ino superio;-, os quaes encontram no regulamentos especiaes as 
re: ras para o que lh es é peculiar, sem que isso importe a exclusão 
delles no domínio do Codigo elo Ensino. 

Pensa, pois, a Commissão que a eliminação indicada não deve ser 
feita no Codigo vigente. 

Propõe por fim{) projecto que seja elevado ao duplo o patrimonio 
dos insti Luto livres, que de futuro pretenderem a equiparação aos insti
tu t.os officiaes. 

A Commissão acceita a emenda offerecida, na qual descobre mais 
uma garantia contra a decadencia desses institutos e consequente aba
timento da instrucção. 

O proj ecto, apresentado em sessão da Camara de 1 'i de Julho do 
anno proximo passado pelo honrado Deputado Sr. Viriato Mascarenhas, 
visava apenas medidas de or'âem administrativa, tendentes a r~gula-



rizar direitos dos alumnos do curso superior no rererido anno e sobre 
ellas já não cabe á Commissão providenciar. 

Terminado o estudo elas clifferentes representações endereçadas ao 
Congcesso Nacional e a analyse dos proj eclos apreBentados, no correr 

elos trabalhos da Commissão, passou esta ao exame do Cocligo de Ensino, 
com o proposito de corrigir falhas indicadas já na execução da lei, eli
minar disposições porventura inconveniente , adaptar outras recla

madas pelo r eg·ular serviço elo ensino e por fim trazer so lução legal a 
s ituações insoluveis fóm elo arbítrio elo Governo. 

E com o projecto ora submetticlo á elevada apreciação elo Congresso, 
está persuadida a Commissão el e haver altendiclo a todas essas exigen 
cias. 

Das emendas propostas deste.cam-se, entre outras clu real alcance 
para a elevação do en ino, as referentes á suspeição do lente, as exigen

cias impostas á troca ele cadeiras entre membros do magisterio, as que 
regulam o patrimonio e a fiscalização doi!! insti Lutos equiparados aos 
es tabeleci mentos officiaes e o augmerito ele vantagens concedida aos 
membros do ma2isterio. 

Em relação a estas ultimas, é já idéa vencedora a necessidade de 
melhorar as condições desses funccionarios. 

Para que novas imposições lh es p.ossam ser feitas em proveito da 
insLrucção, se acoentu e o estimulo no desempenho das funcções e mais 
se desenvolva o nobre desejo de aocesso a esse alto posto, cumpre offc

recer remuneração compatível com tão importantes serviços e digna 
el e funccionarios de tão alta categoria. 

Pela palavra do honrado Ministro do Interior, no relatorio apre
sentado em 1901, o Governo solicitou já a elevação dos vencimentos 
desses funccionarios. 

Na Camara dos Deputados, logo após, foi apresentado um projecto 
tendente ao mesmo fim. 

Abonando essas icléas, a Commissão propõe as modificações con
stantes ela tabella annexa. 

Em relação á fiscalização dos institutos equiparados, preciso é alar
gar quanto possível a intervenção do Governo, por seus representantes 

junto a esses institutos, com o fim de evitar o abatimento do ensino, 
manter o nivel de moralidade imprescindível em estabelecimentas semi-



-83 _, 

officiaes, f iscalizar, emfim, a observancia da lei commurn em toda a 

sua extensão. 
Adeantada conqu ista liberal, a fundação dos institutos li vres, pódc 

cll a degenerar em perda irrcmcdiavcl vara o ensino, convertendo-se 

essas casas de instrucção em officinas de comrncrcio. 
Em troca elos privileg·ios concerlidos, ju ·to é que o Governo fiscalize 

o ensino dado, au thenticanclo pela intervenção elo seu representante os 

actos da vida interna desses estabelecimentos c que dizem de porto 

com o regimen imposto aos institutos officiacs. 
De taes medidas não só decorrerá a elevação elo ens ino, ()Omo o 

engrandecimento c o crccliLo dos institutos livres. 

Proseguincl o no estudo elos regu lamentos cspeciaes dos insti tutos 

de ensino superior c secundaria, elo que opportunamentc dará contas, 

a Commissão entendeu ele necessidade sujeitar desde já ao voto do 

Gong'l'csso Nacional as modificações propostas ao Coclig·o do Ensiuo, 

uom o qual se devem harmonizar os referidos regulamentos, e o [a<!: 

com o seguinte projecto ele lei: 

O CongTesso Nacional decreta : 

Art. 1. • Continúa em vigor o Cocligo dos Inslit.utus Officiacs ele 

J!;ns ino Superior e Secundaria, dependentes elo Min istcrio da Justiç:J. c 

1\ egocios Interiores, approvado por dcct·etu n. 3. 890, cl2 1 de Jan 'iru 

do 190 1, com as seg·uintes a lterações: 

1." -Ao art. 2" § 2" - Supprima- sc a segumla parte. 

2." - Ao art. 3•, n. 2 accrescente- sr, - "e o t•egimcn discip linar, 

mantendo a ordem no estabelecimento". 

3." - Ao ar L 3", accrescente-se como n. 21: - ·'expedir, tle 

accórclo com a Congregação, as instwcções nccessarias ao exacto cum

primento deste Codigo e elo Regulamento especial c referentes ao ser

viço das aulas e laboratorios". 

4." - ~a segunda parte do art. 34 : diga-se "vinte armas 25 'Y< ; 
vinte cinco annos 35 %; trinta annos 50 % ; 

5." - Supprima- se o § 1 •, elo art. 31. 

Accrescen te- se como § 4•·: ··o lente, subst ituto ou pt·ofessor, que 

não preenche~.· o programma da cadeira durante o anno lectivo, apczar 

da execução clacla ao ·preceito do art. 3•, n . 19, sa lvo o caso ele força 

maior, sofl'rcrá o desconto de um mcz a um anno, a juizo ela Congecg·a-

P ro,jecto 



ção, no computo do tempo necessario para as gratificações a que se 

rPferem os paragraphos anteriores. 
O dircctpr levará ao conhecimento do Governo a decisão proferida 

pr la Congregação. 
6' - Substitua-se o n. 5 do art. 34 ·pelo scgu inlc: .. 0 nu mero Llc 

ra!Las não excedendo ele sessenta por tr iennio." 
7."- No artigo 35 diga-se: "O membro elo mag·is ter io ou auxi liar 

elo ensino." 
8." - Ao ar L 37. Substitua- se: "E' licito aos lentes permuta e >m 

rntrc si as suas cadeiras, uma vez que o requeiram c a Congregação, 
motivando o seu parecer, abone na permuta vantagem real para o 
ensino. 

E' igualmente permillida ao lente a sua transfercncia para a ca
deira vaga, quando pertencente á me ma secção, annuindo a CongTc
gação. 

Em ambos os casos a Con; regação Lerá na maior consideração a 
compelencia dos substitutos das cadeiras, cuja permuta ou transfercn
cia é sol icitada, quando comprovada por cursos complementares ou 
substituições, por trabalhos praticas ou escriptos de valor, e cuja ani 
mação importe maior vantagem para o ensino do que a decorrente da 
permuta ou transferencia pretendida. 

§ 1 . o Si a cadeira vaga pertencer a outra secção a transfet·encia 
será permiltida sómente quando estiver vago o Jogar de substituto. 

§ 2. o A disposição do paragrapho anterior não Lerá applicação 3.os 
lentes, que, em virtude de reforma, ·nos regulamentos dos ins titu to 
de ensino, ficarem em disponibilidade, os quaes Lerão sempre a prcfe
rencia no provimento das cadeiras que vagarem, si o quizcrem, e a 
Congreg·ação der o seu assentimento, não sendo, todavia, obeigatoria 
a acceitação, qualquer que seja a secção a que pertença a cadeira vaga. 

§ 3.0 Ao Governo fica salvo o direi to de recusar a permuta, trans
fercncia ou provimento, a que se referem os paragraphos antcriore . 
si o voto ela Congregação não a sentar em motivos ponderoso . 

D.• - Ao art. 46: substitua-se a u ltima parte clPslr artigo pPlo 
seguinte" "M inorando a pena imposta ou absolvendo o accusaclo" . 

1 o.• - Art. 51 - Supprima- e. 

1·J .• - J\ rt. 57, paragrapl1o nnico - Supprima- se. 
12.• - - Art. 58, paragrapho unico - Supprima-se. 
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13." - Ar L 70 - Substitua-se: A presença da maioria dos lentes 
em exercicw ó é ncce sat'ia nas . essões em que a Congregação tiver 
de ot·ganizar os ponlo ela prova cscripta e da prova oral. 

Em todas as outras a Congt·cgação c constituirá com os lentes 
PI'csentcs e com os ubst i Lu Los, que na occasião forem convocado em 
logat' do lenles que ai legarem i mpcdimento; si não representarem uns 
c oult·o numero infct·ioe ao Lcrço do lentes em exercício. 

§ ·J . o Si os lente pt·esentes c os substi tu Los repre entaram menos 
de um terço c a f ai La dos demais lente se verificar em <.luas sessões 
co nsecutivas para a 
viciará os ubslilulo 

quaes tenham ido convocados, o director con
das differenlcs sessões, o lentes jubilados, os 

pt•ofcssol'es de curso particulares e os cidadãos diplomados por esta
belecimentos congeneres, na ordem estabelecida, e que forem precisos, 
para com os lente e ubstitutos presentes consliluirem a Congregação 
em numero equivalente a um terço dos lentes em exercício. 

§ 2. 0 Si não reunir- e a maioria dos lenles em exercício na. sessõ e>s 
em que a Congregação tiver ele organizar os pontos da prova escripLa 
e das prova orae , e a falta e verificar em duas ses õe con ecutiyas, 
o clircctor observará o dispo Lo no paragrapho anterior, convidando, 
poróm, quanto se tornarem nece sarios para com os lentes pt·eserües 
representarem a maioria dos lentes em exercício. 

§ 3. o Em qualquer elos ca os a que e referem os pat'agraphos antc
riore o lenle ub liluidos não poderão reassumit· a sua funcçõe a~ó 
a terminação do concurso. 

J 4." - X o art. 7 1 - Sub li tua-se a ullima parlc pelo se.3uinte: 
"Ouvido o professor arguiclo de su peiLo e apurada a cxistcncia 

de motivos que, segundo o direito cot~mum, ju lificam a uspeiçãu, a 
Congregação decidirá si o t•efceido mcmbt'O elo magisterio deve Sft' 
impedido de funccionar no concurso, c, em ca o affirmalivo, o director 
lhe designará sub titulo. 

Da decisão ela Congregação poderá recorrer para o Governo taril o 
o candidato como o prorc.sor. 

§ 1. o A arguição de u peição ó porlcrá ser feita até 20 dias antes 
do encerramento ela insct·ipção c o recur o pat·a o Govemo será inter
posto denlro de 24 hot'as após a decisão da Congregação. 

§ 2. • O cliecct;or, logo que receber o offic io do candidato, o remet
Lerú, acompanhado d Lodo o clocumcnlos, por cópia, ao pl'ofe sOl', 



para que rcsrlOncla sobre a suspeiyão dentro el e 48 horas e convocará 
3. Congr egal{ão para o dia em que t erminar esse prazo . 

§ 3. • O Goyemo decidirá ela proccclencia elo recurso, porventura 
interposto, no prazo de 15 dias da data da sua remessa, cons id erando-se 
não provido o recurso si, findo o prazo, não fôr commu nicada ao rlit' l: 
cLor , por qualquer meio , a decisão proferida. 

15." - Nos arts. 72, § 1 •, 711, 84, § 2", 120, n. l C' ·J 57, 2" parte, 
dig·a-sc: -cadeiras- em vez de- materias . 

16.'- No art. 86 - Accrescente-se : "§ 3"- Havendo uma ó turma 
deverá mediar entre uma e outra prova da mesma natureza o rspaçn 

de 24 horas." 
17•- Art. 94, paragrapllo unico- Supprima- se a palavra "plena ". 
18." -Ao art. 130 - Accrescente-se: "Os exames de cadeiras elos . 

cursos, realizados em ins titutos reconhecidos ele paizes es trangeiros. 
poderão ser cons id erados va lidos, annui ndo a Congreg·ação." 

19." - Ao art. 132 - Supprima-se. 
20: - Ao art. 133 - Diga- se: "Os demais estabelecimentos de 

exames começarão no dia 10 de Novembro e terminarão em 31 de 
Outubro. 

21." - Ao mesmo artigo - · Supprima-se o ultimo período. 
22:- Ao art. 144- Accresccnte-se: "e, approvadas pela Congl'c

gação que as poderá modificar." 
23."- Ao arl. H7- Substitua-se: "A inscri pção para a primeira 

época se fará nos oi to dias subsequenles ao encanamento rlo CUl'SO. Os 
exames comeyarão no dia 10 de ovembro c terminarão em 3 1 de 
Dezembro." 

24!- Ao art. 151 n. 2- Diga- se: "40 faltas" em vez ele "30". 
25." - Ao arl. 152 - Substitua-se: "Os exames da pr im eira como 

os da segunda época abrangerão toda a materia do programma e ver
sarão, uns e outros, nas provas que o permittieem, sobre pontos for
mulados no acto." 

Si por motivo de força maior não tiver sido preenchido o pro-
• gramma durante o anno lec tivo, os exames da primciea época, como 

os elos alumnos matr iculados que os prestarem na 2" época, compre
henderão sómentc a materia explicada. 

26 ." - Ao arL. 153 - Substitua-se: "O alumno não poderá fazr1' 
exame de cadeira~ el e mai s de um anno na mesma época, nem na P.e -
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g11nda o exame ele cadeiras elo anno subsequenLe áquell e om que liver 

sido approvado na p rimeira época." 
Par agraphq unico. Todavia ao alumno a quem faltar uma cadeira 

scl'á prrmitLiclo matricu lar-se na série immediata o desLa prestar 

exame depo is ele approvado na cadeira que l11e fa ltar. 
,Ao al umno não matl'i culaclo será igualmente perm itt ido prestat· 

exame ela série irnmecliata, uma vez approvado na cade ira que lh e 

f a !Lar. 
27.'- Ao at·t. 1M- Accrescsnte-se: "ou cidadãos titu lados por 

estabelecimentos nacionaes congeneres." 
28."- Ao art. 183- Supprimam-se as palavras '·as materias dr.". 

29 ." - Ao art. 226 - Accrescente- se: "Será dispensado o exame 

ele habi litação aos dip l oma~os por instiLuLos estrangeiros reconhecidos 
pelo Governo c que tiverem produzido obras cons ideradas de uLilide.cle 

diclactica ou sc ientifica pela Congregação ele uma facu ldade official. 

30." -Ao art. 237, § 2'- Supprima-se. 
31." - .\ o art. 290 - Subslilua-se: "Poderão fazer cursos livres 

nos recintos elos cstabelecimcnLos de profissionaes que requererem e 
forem altencliclos pela Congre ação . 

32." - Ao arL. 29 1 - upprimam- sc as palavras: "acompanhado 
dr di p loma on sua publica- fórma". 

33 ." - Ao art. 299 - Supprima- se. 
34." - Ao al'L. 334 .- AccrcscenLe-se: considerando- se dous terços 

rlrsLa como ordenado" . 
35." - Ao arL. 3118 2" parte - AccrescenLe- se "Ou ao Ministerio 

dos ~egoc i os ln lr1·iores, s i o d ip lomado resid ir na Capita l Federal. " 

36."- .\ <:t'l'o<:cnlc-se como capitu lo 27 do lil. 1'. 

DO GY:M:'{ASLO :'{ACIONAI-

,\ ,· L. Para exe rcer o carg·o de clireclor do Gymnasio Nacional bas-

tal'á a qualidarle notaria de homem ele ·lettras. 
Art. .\ o d ireclor incumbe, a lém ela attribu ições no cap. 2" 

desse Cocligo, exercer as que estão definidas no Regulamento respe

cLivo . 
A r L A 16m ela subst itu ição do di rector, comprte ao v ice- rlircctor 

o rxcrc i cio el as atL L'ibu ições espcc i fi cadas no Hcg·tJlamrn(o, 

• 



-88-

AeL. "\ ' CongTrg·aç·ão, aos lente c pl'ofcssorcs incumbe, all'm do 
disposto no cap. 3• do Cocligo, exct·cet· as aLLt·ibuições que pelo Rrgu

lamcnlo especia l lh e forem dadas. 
ArL. O provimento das caclcil'as no Gymna io Nacional se fará 

por concurso, ob crvada quanto a c Le as moc..l ifi cações estabelec ida 

no Ilcg·u lamcnLo. 

AI' L Para o magislerio no Gymnasio Nacional appl i ca-se ao 

eancliclaLo estrangeiro a clausula obl'igatoria ele fallar vernacu lo . 
. \ rL. Pal'a a matricula se ob crvará o di posto no Regulamen to 

re pectivo . 

. \ rL. O curso elo Gymnasio ~acionai começará em 15 ele Abril e 

lrt·minará a 15 de Dezembro. 

Art. O Gymnasio :\'acionai Le1·á os .empregados que o Regu la-

ménLo indicar, os quacs serão nomeados pela fórma ahi estabelecida. 

Art. Os pro rammas ele en ino serão organizados triennalmentc 

prla Cong1'cgação c su jeitos á approvação elo Ministro da Ju tiça c Nego

cios Interiores . 

• \rl. Para a verificação ela frequencia elo alumno, applicação elas 
penas, para os exames ele promoção e ele madureza se observará o dis
posto no Regulamento especial. 

Art. Aos lentes elo Gymnasio é extensiva a disposição elo arL. 31. 

37.• - Ao art. 362, n. 1, diga - e: 100:000 ; n. 2 - accre ccnLe- c 

depois ela palavra alumnos - a palavra - matriculados. 

38.•- Accrcscente- e como n. 4 - "pos uit' mobiliaria escolar ele 

act<irdo com as cxigrncias pcdagogicas, laboraLoriÓs ·c g·ab inctcs corn
l)l rlos para o ensino pl'aLico das scirncias." 

39." - .\ o al'L. 369, accresccnte-sc: 

a) visitar o estabelecimento duas v zcs por emana, con ignanllo 
f 

a suas obsrt·vaçÕL'S r impres õe em livro c pecial, que para Lal fim 
haverá na Secretaria; 

b) Jazer obsel'vat' o regimen do ens ino, inspcccionar a execução elo 

pt·ogrammas, a i til' ás aula e LL'abalhos de laboratorios c gabinete , 
pelo menos duas vezes por mez; 

c) examinar c rub t·iear no fim ele cada mc;o; as cadct•netas ela aula·, 
notando a frcquencia elos alumnos; 

cl) fazer ob urvar a di posição do art. 47, levando o facLo ao conli c-
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cimento do clieector elo Instituto e do Governo, para o effeito do refe
t·iclo aL"Lig·o, si o dieecLoe não peoviclenciae sobr e caso; 

e) rubeicar a guia de Leansfeeencia elos alumnos para outros esta

belecimentos; 
f) reclamar perante o elirector o provimento dos laboratoeios e ga

binetes por fórma a satisfazerem as exigencias do ensino rxperimental; 
a ) apresentar annualmente um relatoeio ciecumstanciaclo dos tra

balhos do Instituto, com suas observações sobre o merecimento do en 
sino, execução dos programmas, processo dos exames, fazendo-o acom
panhar ela lista dos alumnos matriculados, dos submeLtidos a exflme e 
elos que tiverem sid o transferidos para outros estabelecimentos; 

h ) encaminhar, com informação ao Governo, as representações e 
consultas in S1Jecie dirigidas pelo clirector ou pela Congregação; 

i) remettcr depois dos exames da 1 • e 2" épocas aos delegados 
juntos aos estabelecimentos cong·eneres e aos directores dos estabele
cimentos ofiiciaes uma relação dos alumnos que tiverem sido . repro
vados. 

40." - Ao art. 379 - Supprimam- se as palavras - "em inquerilo 
regular ". 

41.' - Accrescente- se como paragrapho unico: Aos. alumnos doJs. 
es tabelecimentos suspensos ou privados ela equiparação poderá ser con
ePd ida pelo Govemo em qualquer época a transferencia para oult'O esta
belecimento congcnt>rr, levando- se em conta para os seus effeitos o 
numero de faltas claclas no estabelecimento suspenso ou cujos privile
gias foram cassados. 

Lt2." -Ao art. 2° rias - Disposições Lran iLorias - suppr ima-se. 
:\1·L. 2. o O C:ovr,·nn fará publi car novamente o Codigo appr·ovado 

pbt· llrct·rto n. 3 .890, ele l de Janeiro de 1901, inserindo nelle as a!Le
l'ações constantrs da pl'rscnte lei. 

:\.r L. 3. o Revogam -se as disposiçõrs rm contrario. 
Sala elas Scssõrs ria Commissão MixLa, 28 ele Agosto ele 1902. ~ 

\'iJ'gilio Damazio, Pres idente (com rrstricçõcs ).- Auattsto de Freitas, 

RelaLor. - Lauro Sodré (com resteicções). - Mames Bat1'0s. ~ Volois 

dr GastJ·o. - Edttm·clo Pi'lneutcl (com rcsteicç.ões ) , 
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SESSÃO DE 17 DE OUTUBRO 

o Sr. Martins Teixeira: - Sr. Presidente, houve um Lempo entre 
nós, em que se costumava legislar separadamente para cada um dos 
estabelecimentos de instruccão, dando-lhe um regulamento priva li\ o 
em que se continham todas as· regTas e preceitos necessarios á sua 
estabilidade e ao exercício das suas funcções. Era anti-philosoplüca 
essa pratica, porque resentia-se elo gravíssimo clefeiLo de dissociar em 
partes, as vezes discordantes, um todo que devera ser inteiriço, que 
devera er harmonico em suas linhas geraes. 

Bem sei, Sr. Presidente, que ha, em cada um dos estabelecimentos 
de inslrucção, muita causa que, sendo-lhe peculiar e exclusiNa. exige 
por isso mesmo disposiçõ s á parte; mas não é menos verdade tambem, 
que ha em todos elles um grande fundo commum de importantíssimas 
ieléas, que devem marchar sempre ele accôrdo, para não parecer que 
n espírito que preside ao grande organismo social obedece a varios 
criLerios nos movimentos incoordenados dos differenLes or.:ãos. 

Mas ele uma vez, reformando- se sómente um dos estabelecimentos 
com exclusão elos outros, ou mesmo reformando- se todos elles na 
mesma occasilio, de accôrdo com os pareceres das respectivas c~mgre

gações, ma: s'em a preoccupação de se uniformizar o trabalho, acon
teceu surgirem disposições inteiramente differentes. sinão conLradi 
ctorias. Entre diversos outros exemplos que poderiam ser apontados, 
occorre-me no momento o seguinte: fei la ele uma assentada a reforma 
de todo os estabelecimentos de instrucção, o Regulamento do Gymna ·io 
pcrmiltia aos respectivos professores ensinarem particularm ntc, rn
tretcnelo cm·sos livres, ao passo que esLa faculdade era negada aos mem
bros elo mag·ister io ele todos os outros estabelecimentos officiaes. 

Não se compt·ehenclem. Sr. Presidente, Laos discordancia a propo 
sito ele in titutos e de funccionarios ele igual categoria. Deveres, vanta
gens, rcgimen, em tacs concl ições, não podem ser si não ig·uaes; o con
trario seria a desordem nas ieléas, a injustiça na distribuição dos direi 
tos; isto não eleve ter lagar no seio ela mesma Patria, onde a igualdade 
é uma elas primeiras garantias. 

Assim foi durante muito tempo. Um dos mais distincto. mcmhrns 
do magistel'io, lente da Escola Polytechnica, cujo nome ainda hoje rrpr
tem com saudades os seus numerosos discípulos, dos quaes não t:a 
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poucos no seio ela Repeesentação :\'acionai, o finado Conelh ei ro Pitan a, 

que tanto honrou a sua cath eclra, honrando ao mesmo t emvo a classe 

a que pertencia; elle que, entre o seus melhol'es anhelo . affagava o 

ideal ele crear, desde o primiro clegráo, a carreira elo magi ster io supr 

rior, foi quem primeiro e es forçou pela realização de um Co!ligo dr 

Ens ino, sendo secundarlo em tal mpreh enclimcnlo velo S1·. Conselh ei1·o 

Leoncio ele Cal'valho, então lente da Faculdade Juei dica ele S. Paulo. 

Afinal. a irléa r ealizou-se, foi f eito o prim eiro Co cli go ele Ensino 

pOl' delegação ele poderes elo Congresso ao Porl er Executivo, ficando clle 

clcpenclcnte el e definitiva approvação do mesmo Congresso . Foi o pl'i 

meiro cocligo qu e veiu unifical' o ensino official, por decreto n. 1. 159. 

de 3 de Dezembro de J 892. Com eçou a vigorar clescle logo; foi, p01~rm, 

presente mais tarde ao Congresso, que lh e fez algumas alterações, emlo 

nessa confm·midacle definitivamente approvado por decreto n. 2 . 030, 

ele 7 ele Dezembro de 1894, isto é, dou annos depois de confeccionado 

pelo Pod er Executivo. 

Senhore , este assumpto é importanlissimo; a sua magnitude é 
incontestavel, a tal ponto qu e, s i ·não foss e a obrigação que me anas la 

á tribuna, com certeza a ell a não viria por s impl es vaidade pessoal. 

'.VIas, sou pl'o fessor dos mais antigos ... 

O SR. RoooLPHO PAIXÃO: - E dos mais clistinctos. 

O SR. MARTI NS TEIXEIRA - . . . pelo que lenho, como gra ta co m

pensação á consequencias ela minha ant iguidade, estas amave is pala
vras elo m eu illu s tr·c co ll eg·a. c a l10nra ele contar por toda a parte 

onclr me apresento, e neste Congresso Lambem, gl'ancle numeeo ele di ' 
eipnlos, que honram o meske pelas luzes e pelo pall'ioLismo com que 

conconem paea o bem e tar e engrandecimento ela Patria. 

São os meus quasi 30 annos de magistcrio que me trazem á esta 
tribuna. T enho os meus d iscipu los. os meu co !legas. C]uc lá ficaram ua 
Faculdade a cujo seio espero ai nela voltar ... 

O SR. RoDRIGUES DmuA: Com geande pr·oveiLo para o ensino. 
(Apoiados. ) 

O R. MAR'!' i 'S TEIXEIRA - ... e ell es teriam d ir·e i lo de me pcr
onnLae v elo qu e cu faz ia neste ercinto. quando nell e se ag· iLava questão 

lão importante c momento a, deixando-me ficar si lencioso , talvez indif

ferente. 

• 
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Vêdc que não posso ficar calado, que o m.eu silencio seria um 
crime; que o cu mprimen to elo dever será a resposta dada aos meus 
cu ll egas c discípulos (apa?'les ) , embora nenhuma vantagem resulte elo 

meu ,esforço. 
H.egcu aquelle Coclig·o os estabelec imentos de ensino pelo espaço de 

oito armos. Não era cllc por certo um trabalho perfe ito; algumas falhas 
existiam, que os factos se encarregaram ele demonstrar; mais ele uma 
questão deixou ele ser resolvida conveniente e facilmente por não en 
contrar na lei artigos bem fei Los em que se emquadrassem. Foi ele tars 
contingentes que nasceu a convicção de que uma reforma era necessal'ia 
e ineviLavel. Foi o que de fac! to se cle.u . 

Mas, "cOmo veiu á luz esta reforma? 
]l:s lareis todos lembrados ele que, por occas1ao ele se discutir o 

orçamento elo Ministerio da Justiça para o atmo passado, portanto em 
1900, figurava nelle uma autorização ao Governo para reformar tod8 
o ensino superior e secundaria. 

Por ocasião ele ser discutida essa autorização, varias opiniões se 
apresentaram; o Sr. Galdino Loreto queria que a reforma feita ficasse 
dependente da approvação elo Congresso e o Sr. Paula H.amos era ele 
parecer que se supprimisse tal autorização, propondo que . o propri.o 
Congresso se encarregasse do trabalho ele legislar sobre o assumpto. 
Não sei até que ponto teria razão S. Ex.; acho que trabalhos como es tes, 
ele grande complexidade, clifficilmenLe podem ser Jeitos pelo Congresso. 
O certo é que uma c outra das duas emendas ruiram por terra, e fit)OU 
rlc pé a franca autorização ao Governo. O meu voto, nessa emergencia, 
foi a favor rla opinião que deixava a reforma dependente da approvação 
dn Congresso; estava isso na minha convicção e ass im votei. 

Approvado o projccto do orçamento, foi ellc ao Senado, onde recc
llru cmrnda , com que voltou, com é ele regra, á discussão ela Camara. 
Por c sa occasião, não me pude furtar a dizer algumas palavras, si bem 
que já á ultima hora, já no dia 20 ele Dezembro, quando era impossível 
fazer grandes discursos e rejeitar emendas, por ser preciso, sem penlu 
cJc tempo, dotar o Governo com as medidas P meios inclispensaveis p~ra 
o anno segui nte. 

Pois .bem, fa zendo formalmente a declaração ele que era ohr ig·aclo 
3. acceitar ,tars rmcnr!as pP!a PSLI'eiLeza elo momenLo, mas que protestava 

co ntra ellas, eu me reservei desde então para na primeira opportuni-

• 
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dado vir á tribuna, uma c mais vezes . afim de combater ccrLas icléas 

com que não concordava, nem pod ia concordar. 
Algumas de li as eram até deprimentes ela cligniclaclc elo magistcrio; 

tal era, por exemplo, uma que felizmente foi desfeita pela propria Com
missão e referia-se á obrigação imposta ao professor de e crever ele 
proposito uma obra aos 30 annos ele effectivo exercício, par:;, poder 
vencer a ultima gratificação adclicional. Isso era, disse eu então, mais 
do qu e uma simples prova de capacidade; era antes uma prova de mrn
talidade, que se queria impôr. Demais, era preciso que a obra fossr 
ele merito assignalado e excepcional para que pÚdesse o seu autor obter 
essas ditas vantagens. Não era isso razoavel; taes premias foram insti
tuídos para ns deveres cumpridos de modo distincto, c entre os mais 
arduos deveres do magisterio jámais se comprehendeu o de publicar 
obras. 

As emendas foram approvadas; a urgencia elo momento assim o 
exigia. O Governo, cabalmente autorizado, fez a reforma do .Cocl igo, a 
qual veiu á luz no dia 1 ele Janeiro elo anno passado. 

O dia era destinado a festas, a congratu lações, a presentes; era o 
dia de Anna Bom .. Assim, porém, não aconteceu; parece que os confeitos 
amargaram a qura3i todos; por toda a parte se levantaram clamores; 
mestres e discipulos, todos á porfia, protestaram por varias modos. 

Convém dizer, porém, que os protestos não eram sómente levanta
rios contra o Coe! igo; uma grande parte, não menos importante, talvez, 
dirigia-se contra os regulamentos especiacs que ao Codig-o naturalmcr.tc 
sr seouiriam . 

Effectivamcntc, ha nclles muita cousa com que se não podia con
cordar: cadeiras foram inconvcnirntrmcntc upprimorlas nos diversos 
r Lahelecimrntos ele instrucção superior. 

Não tenho comprtcncia para me referir ele propria autoriclarlc á 
Escola Polytechnica, á Escola de Direito e á ele Minas; mas posso dizer 
alguma causa com referencia ás ele Medicina, en1 qne sou professor. 
embora elos mais humildes. 

O SR. BRICIO FILHO: - A suppressão da cacleit'a ele V. Ex. foi uma 
Ycrcladeira calamidade para o ensino. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: -Esta confissão tão cspontanea de V. F.x. 
6 um lenitivo para o coração do professor, que ainda hoje sangra. 

Não posso tratar agora desta questão tão particular, que fica reser-
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Yada para momento opportuno; direi, todavia, algumas breves palavras 

a respeito das Esco las de Medicina, onde o curso ele pharmacia ficou 
r eduzido ao ultimo gTáo el e abatimento. Não ba quem desconheça o paprd 

importante representado peJo pharmaceuLico, na França, na Allemanba, 

ele. ; é questão que não se discute. 
O pharmace'uli co é o Jiel companheiro do medico, é elle que mais 

vezes exp lora a natureza e prepara procluctos de que se apeovei tam a 

medicina e a indu s lria. 
Verdadeiros homens ele sciencia, muitos dos quacs a têm illustmdu 

por notabilíssimos descobt·imentos, sahiram dos laboealorios ele phar

rnacia, em toelos os tempos, e em todos os paizes. 

Esse curso, que cea ele tees annos, ficou reduzido a clous, exacta
mente quando muitos, a exemplo ela Escola de Ouro Preto, pensavam 

em elevai-o a quatro, sonhando com o gráo ue bacharelado para os 

estudantes mais elignos. 
Pois bem, quando se pensava em um curso de quatro annos para 

se alargarrm os hMizonles ás aspirações ela mocidade, fez-se a mes
quinha rcclucção, supprimindo a cadeira de chimica organica, sob o 

pretexto de que csle estuelo pódc ser feito cumulativamente com o ela 
chimica mineral; supprimiu-se a cadeira ele physica, pela inconsisteniP 

razão ele que oa estudos preparatot·ios bastam nesta espe"cialiclade. 
A cadeira rlr chimica organica r' importa11tissima c impeescinclivl•l, 

já para os rslutlantes· de medicina, já muito praticamente para os elo 

cut·so pftarmareuLico; hoje, soht·etu rlo, que esta scicnc ia reveste, pot' 
assim dizce, cat·acLer maLhcmaLico, em virtude do qual são peevistos, 

concebidos c realizados innumeros compostos, permittinclo ella que as 
Jorças cltimi cas ubrrlrçam docilmente á iniciativa do c llimico. 

E' n sle perioclu brilhante, promcttedor elos mais inesperados sut'
CC'SSOS. que a cllim ica Ot'gan ica é a. sim reduzida á humilhante posic:iío 

ele occupa.r cslrcilo log·ar nas sobras ele Lempo deixadas pela ch~mica 
minreal. 

O RH. noooLPHO PAtXÃO·: - Esta experiencia foi fatal na Escola 
:\1ili lar. 

O SR. MAHTINS TEIXli:IRA: - Ou çam os meus illustecs collcgas a 
compctrncia deste aparte. 

Muito ainda lr1·ia eu a dizer sobre PSLc imporlanlr particular, mas 

rese1·vo-me para momento opportuno, si por essa occasião .ainda me 



achar entre vós: presente, exporia mais clcLidamenLe as minhas consi
dm·ações; ausente, deixarei confiada á vossa solicitude e patriotismo 
o ele empenho la nobre Larcfa. ]!:m ambas as hypolilcsrs, tenho fr vivis

si ma de que a verdade ha ele triumphar. 
Duas palavras ainda sobre o assumplo. 
Vêdc, co llcgas, meus, o que fizeram: limitaram o preparatorio de 

geometria apenas á parte plana, con;o si a cryslalograp hia e tantas 
outras cousas pudessem assim cr comprchcncli!las por csLudanlrs de 
pharmac ia que não sabem o que é um cubo, uma pyramidc, um rylir r

dro, uma esp hera, c n~unerosas outras noções elcmcntar issimas. 
O SR. RoooLPHO PAIXÃO: - Estudo essencial. 

O SR. MAH.'riNS TErxu:mA: -Não é só isto. Pois o a lumn o que Yac 
rsludar pharmacia não tem necessidade ele possuir noções de !; COgl'a 

pilia, c, pelo menos, as ela hisLo1·ia ele seu paiz? 
Senhores, todo o ciclaclão eleve conhecer a hisLoria rio sua Pall·ia 

(u~JOiar.los ) ; é um salutar princ ipi o de educação civica . 
Depois elos numerosos pr·otesLos, que por toda a parte sr lcvan-

. laram, no se io elas congregações, no seio ela mocieladc, na i mprcnsa, 

c na tribuna nasceu a Commissão Mixta, que, clepoi ele longos esfor
ços, conseguiu apresentar o projecto qu e, sob n. 188 e propondo 36 
rmrndas ao Coeli;Q de Ensino, acha-se neste momento em li scussão. 

Não l!a duvida que essas 36 emendas mélhoram sens ivelmente o 

Coei igo em questão, tirando-lhe algumas elas as]Jerezas; in fel izrn enlc, 
por·r m, egunelo o meu modo ele pensar, a tar·cJ'a ainda não ficou com 

pleta, e certas c.ousas restam, que continuam a desafiar o nosso exame, 
a nossa critica. 

Começarei, .Para ganhar tempo em favor ela el iscussão do projecto, 
lrala.nclo elo provimento dr certos cargos escolares, e principiarei pelo 

ele clirector. 
Sr. Presiden te, c1 i versos rlisposi Li vos I êm si elo lembrar! os e sustcn

lados c sustentados com enthusiasmo para o provimento elo cargo ele 
ri i t· eclor. 

Desses dispositivos, clous são extremados; os ouLros clous são intcr
mcrliarios, mitigados por assim dizer. 

O primeiro consiste na eleição elo clircrlor, pelos seus pares; o ul

timo, na imposição ás faculclarlPs ele um profissional qualquer, que á 

propria qompctcncia reuna simplesmente a confiança elo Governo. 

' . 
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Os dous disvo ilh·os inLermedio , ão csLcs: aprcscnlação de ltJr,n 

lista Je docls nomes, sobre a qual faz o Govcmo a sua escolha; a no
meação ue um !los caLhedratlcos do respectivo cslabc l c imento, que 

mais mereça a conl'iança uo mesmo Governo. 
O SR. nonoLPHO PA!x.~o:- Não crá esta a mcllwr solução? 
O SR. :VIA11TJ:-~s TEIXEIRA: - Cada um cles Lcs dispositiYos tPm seus 

adeptos: uns pug·nam pelas raculclades sem limites clo Governo, CJlH' 

deve ter ampla liberclacle na ecolha dos seus preposto, que devem set' 

ur sua inteira c exclusiva confianc:a; outros, pelo conLrat·io, mais ciosos 

das prerogativas elo pt·ofes orado, cnLrndem cru~ a e. co lha deve cabet' 
á propt·ia Congregação, que a sim fi car ia, na opinião dos pt•ilnciros. 

constituindo um estaclo no Estado c pondo em risco a alltoridaclc do 
< :ovrrno, desarmado de La sortr para solYet· cerlo numet·o de di rncul 

lladcs possíveis. 
Acho que esLe dou al ·itrcs, por extremados que são, Lêm na pra

tica o defeito ele todas as questões ele limites; é no ju to meio, que tlrvr
mos procurar a solução. 'eria preferível, ao nlPu vêt·, que as facu lcladrs 

apre entasscm listas de clou nomes. entre os quars o Uovcrno houve se 

de fazer a escolha. 
Sei, porém, que esta icléa encontra grande numero de opposicio

nistas, e por isso, desejando ser pratico neste ponto, contento-me com 
u mais que fôt' possível obter, isto é, acceiLo que o d irecLor seja esco

lhido r elo Gonrno no seio elo peoprio estabelecimento de ens ino supe

rior, a que tiver ele presidir. E', como se vê, um justo meio, muito 
mais approximaclo elo peimeiro di po itivo rio que elo ultimo, c que já 

satisfaz um tanto os melindres ele espírito ele classe, deixando ao me-mo 

tempo ao Governo todas as garan~ias ele confiança. 

Sr. Presidente, a Republica não con iste apena. nas sua reterio

riclacles, que mais impressionam ao primcieo aspecto - P!'C id en t 
élctivo em vz de um re! ou impeeador viLalicio e prcclestinaclo; Senado 

tcmporario em vez de vitalício; autonomia rios E Lado , rm vez rias 
anlig·as províncias acorrentaclas ao Governo ·Central. E' preciso que o 

me mo c pirita ele autonomia penelre toda as instituições nacionaes, 

PJ'incipalnJente aquellas que, pelo seu saber c pa~riotismo, acham-se 

nas melhores condições ele se poderem reger pelas norma da liberdade. 

Acho, Sr. Presidente, que si esLabel cermos que, só no eio ela 

propria faculdade, possa o Governo escolher o clieector, preferindo n 
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caLhedraLico que mais confiança lhe inspirar, Leremos eviLado os peri
gos dos extecmos, e adaptado um jus lo meio, i nteiL·amente razoavel. 
Tambem o antigo enado era constituído mediante listas triplice., rm 
que esco lhia privativamente o imperador; hoje o povo indica desdP 

logo o cidadão que julga digno de sentar- se na nobre curul. 
Logo que se fez a Republica, quando o cnthusiasmo enchia a alma 

nacional, c o ideal da democracia pautava as aspirações procurando sP 

infi!Lr•ar em lodo o complicado apparc l h o ela publica administração, o 
movimento da primeira reforma de Benjamin Constant foi no sentido 
ele ser· tirado do seio ela propria faculdaele o seu direclor: era isso mais 
eonsentaneo com os moldes republicanos; era mais democratico; era 
a unica idéa susLentavel no noYo regimen. 

Não é justo que se pretenda agora suster a expansiva diffu ão elas 
liberdades, como se nellas se lobriga se algum espectro temeroso. 

A Republica é isso mesmo; a liberdade é o seu caminl1o. 
11m continuação, Sr. Presidente, passo a fazer algumas ligeiras con

siderações sobre o modo de provimento elos cargos docentes. 
O Cocligo em discussão propõe para este fim dous processo hem 

dil'ferenles: o da habilitação demonstrada exclusivamente por obras 
publicadas pelo candidato, e o elo concurso, tal como o conhecemos pra
ticamente, por ter sido o unico acloptaclo até hoje. 

Estas regras estão consi "naclas nos artigos 52, 64. c 66 §§ l • c 2" 

do Cocligo em discussão. 

Esses dous processos de preenchimento das cadeiTas não são clP 

sorte alguma equivalentes, nem se podem substituir um pelo outr·o. 
principalmente nas nossas condições scientificas. 

Demonstrarei em tempo e á evidencia, que o seu valor é muito 
clifferenLc, de sorte a ser possível e facil acceitar um dos dous com 
exclusão elo outro. 

Eis, em resumo, o novo processo estabelecido. 
Yagando alguma cadeira, fazem-se publicações, marcando o prazo 

ele inscripção para o concurso. 
Si algum pretendente, tendo obras publicadas, pretender só por 

ellas, sem qualquer outra prova, ser provido no cargo, aprcsrntat·á os 
respectivos exemplares elos I ivr·os, que a Congregação fará examinar 
por uma com missão tii'ada do seu seio. 
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Dado o caso de opinião favoravel á pretenção do canuidalo, es c 
parecer é levado ao conhecimento do Governo. endo por este app1·ovada 
a opinião da faculdade, o candidato feliz vae set· nomeado, e aos outt·os 
sr declara que o concurso não pódc mais ter logar, em Yista da lei. 

Quce me parecer, c nwiLo csfoeço não é nece sario vara se dcmnn 
sLI·ar, quanlo o novo processo é iMerior sob Lodos os pontos ele vista, 
au ou teo que tem vigorado entre nós e vigora ainda por toda a parte. 

E' razoavel, Sr. Presidente, que, tomando ao sct·io o convite para 
a insceipção de um concueso, cceto numero ele candidato se cnLecg·uem 
a c tudo everos, deixando qua i emprc de parte, com graves pec
juizos, a occupações habituacs, de que tieam o pão quoLicliano para si 
c pa1·a suas famílias; que cmpl'ehendam viagens á. vezes longinlruas, 
vindo permanecet· por muiLo tempo na séde do e labelecimrnlo, paea 
afinal, clepoi ele tantos sacrifícios, se lhes dizer em nome da lei: -
o concgurso, por amor do qual aqui iesles, não se pócle mais realizar. 
]!OL'que ha candidatos que apresentam obras suff'icientcmcnte com
peobalorias ele suas habil i taçõe ; podeis, . portanto, paetiL· em paz. 

Es c canclidalos nem ao menos ficam sabendo .ao que vieeam, por
que são despedidos antes que tenham dado prova· de habi litações, peo
va sobre que fundavam suas mais legitimas aspieações. 

E' inaclmis ivel; parece-mr inleieamente irrc.o ular e sa Ja!La de 
coetezia, es a desconsideeação com que são tratados os canrliclaLos, que, 
assim de pecliclos, levam na alma o mais pungentr ele gosto e re en
timcnlo. 

Um outro argumento. Acho neste processo uma disposição bem 
singular: ao passo que se liga tanta importancia ás obra publicarias, 
a ponlo de ó por ellas se julgar ela habilitação completa de canclidatos, 
não se exige no processo ele concurso a prova ele these, qu , sendo 
tambem uma obra r cripta e publicada, deveria, pOI' igual razão, ter 
a maior importancia e não ser omittida. Vae nisso, em duvida, a mais 
!lagTanle conLradicção: dar-se ác obras publicadas pelos candidatos 
o valor ele documentos decisivos, e ri car do numero das prova ele 
·oncurso a Lhese, que, além de Lambem ser uma obra do me mo genrro, 
eleve ter demais o valor da actualidades scienlificas. 

Bem sei que a Commissão, motivando as suas opiniões, procul'a 
justificar o proceclimenlo qu Leve: ell a permi lte duvidar la auihenti
cidadc do trabalho, que, accre cento eu, poderia cr me mo uma obra 
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de encommenda, feita em paiz muito adiantado e por sabio da mais 
incontestavel compeLencia. 

Vãos receios que se desvanecem ao supro da bôa razão! A objecção 
não procede desde que se trata de trabalhos que têm de ser arguidos 
defendidos perante congregações de mestres competentes, que não se 

deixariam enganar pelo brilho de pennas postiças. 
Segundo as disposições do Cocligo, o concurso para professor e para 

lente é exactamente o mesmo, as provas não differem nem quanto ao 
numero, nem quanto á natureza, o reg·imen é, nos menores detalhes, 
exactamente o mesmo. E' de se extranhar, pois, que, podendo ser feito 
o preenchimento das va6 as ele lente mediante simples apresentação 
de obras de valor, não se tenha concedido igual vantagem e seja exclu
sivamente exigido o processo de concurso, quando se tratar de cargos 
de professores. Equivale a dizer que duas cousas iguaes a uma terceira 
podem deixar de ser iguaes entre si, contrariando desta sorte um 
conhecido axioma de mathematicas. 

O argumento ela mais {o1·te mzão leva a concÍuir que, si a s imples 
apresentação de obras de merito póde bem demonstrar a competencia 
para o logar de lente, muito mais facilmente poderá fazel-o com relação 
aos professor-es, que representam um gráo abaixo na h ierarclli.a do 
magisterio. Parece logico, Sr. Presidente. 

Nenhuma lei obriga a publícar obras, mas, si algum candidato ao 
cargo de professor tem este merito, que na doutrina do Codigo vale 
pelo menos tanto como as provas do cqncurso, seja elle nomeado desde 
logo, sem passar pelos encommodos de um processo que então não 
seria exigido de candidatos ao lo_ar ele lente. 

Entre nós raríssimos são os que escrevem ... 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃO: -Porque não se compram livros. 
O ·SR. MARTINS TEIXEIRA - ... porque os seus livros quasi não são 

vendidos; porque razões para isso concorrem. A impressão é car íssima: 
é preciso ter podido fazer economias, accumular o necessario capital 
para imprimir obras, principalmente scientificas, que muitas vezes 
elevem ser ornadas de estampas sempre caras. 

A despeza eleva-se então ao triplo ou ainda mais, sem que a venda 
possa compensar a clespezas feitas. Além disso, a nossa formosa lingua 
não conduz á grande extracção elas obras publicadas: lê-se um pouco 
no Brasil e em Portuga'l, mas é insufficiente esta freguezia. 
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Nos paizes esLrang·eiros como a França, Allemanha, Inglaterra, os 
livros são muito mais procurados e faci lmente passam a ulteriores 
edições. 

Entre nós, o mesmo não acontece: o livro ainda não chega muitas 
vezes ao. consumo de meia edição e j á deve estar fóra de uso e procura; 
por isso que a celeridade progressiv-a da sciencia deixa-o ficar para 
traz, apontando-o como pouco ulil, marcando-o com o estigma da velhice 
precoce. 

Ninguem mais o quer; é a sorte quasi geral das causas velhas. 
Seria preciso fazer nova edição, mas Lodos aquelles livros fossili

zados nas prateleiras das livrarias repre entariam real prejuizo e não 
dariam animo para novo tenLamen. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO : - Isto .é uma pur-a verdade. 
O SR. 1AR'l'INS TEIXEIRA: - Quaes os homens de lettras que têm 

ascripto sobre sciencia entre nós? Raríssimos I Percorro a galeria dos 
mais illustres profess?res que têm honrado a minha Faculdade e ap en·1; 
encontro uma ou outra excepção, sendo que esses mesmos só escreveram 
algum tempo depois de se terem sentado nas suas cathedras. 

Com a Escola Polytechnica, com a de Direito e a de Minas, natur~-J 
é que. a mesma causa se dê; o mesmo raciocínio póde ser por toda part•J 
apresentado. 

Entre nós, só tem eccripto alguma causa, quem conta com· a fre 
guezia certa dos discípulos para a venda dos livros. 

Muitas pessoas Lemos nós com a necessaria competencia para a 
publicação de obras de valor; o que, porém, bem poucos estão dispostos 
a fazer é gastar muito dinheiro por simples vaidade ou por amor pla
toriico. 

O SR. FAUSTO CARDOSO: - Acha--se difficuldade 8JD encontrar quem 
queria lêr livros, mesmo de [ raça. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA : - Entendo, portanto, e é sensato, 8r. Pre .. 
sidente, que este processo não deva prevalecer; a possibilidade de sua 
intervenção no preenchimento de qualquer vaga, dsnorteando as mar~ 
legitimas aspirações, teria o merito negativo de affastar candidato~. 

correndo-se provavelmente o risco de não haver por fim, nem obras 
publicadas, nem candidatos a concurso. 

Em ultimo argumento sobre esta especie, as obras apresentada;: 
podem constituir titulas ou provas de saber, talvez mesmo de muito 
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saber; não são con1 verteza grande amostra de qualidades prufessor'<iCS, 
ue 0ompetencia clidaclica. Todos nós sabemos que ha nisso duas ques
tões bem diHerentes: saber com profunda convicção uma sciencía qual
quer, e te1' os dotes natu raes para. bem transmittil-a a cruem deseja 
aprendel-a. . ~ -·- __ .. 1 

l'ara ser professor, inclispensavel é possuir uma palavra privue-
!;'iada; porque nasce- se para mestr·e, assun como se nasce poeta, pinlur 
ou musico. De uutra sorte, é luctar contra a natureza, é não conseguir 
a travessar a raia das mecliocriclacles. 

U poeta sem estro contaria syl'labas, Jaria versos dignos deste nome, 
Jámais poesia: o lente sem diclactica teria vôos altaneiros, mas nãu 
potisuiria forças para levar comsigo ás mesmas regiões os espirilos dos 
discípulos. 

Ha proJcssol'es, aliás notabilíssimos homens de seiencia, que senten. 
verdadeiro horror pelo exercício professora!, e para quem uma hura 
ua cadeira é verdacleiro supplici?. 

oa professores que dão natural clareza a tudo · quanto explicam; 
ha outros, pelo contrario, que são obscuros na explanação dos mais 
simp·les assumptos, e cançam depressa a attenção dos ouvintes, sern que 
consigam prendel-a. O primeiro é talvez um sabi'o, o segundo é com 
oerteza um professor. 

, O SR. AuGUSTO DE FREI'l'AS: - E esses professores, a respeito dos 
quaes V. Ex. tem ouvido esse juizo comparativo, entraram para a facul
dade por obras ou por concurso? 

O SR. IVIAR'riNS TEIXEIRA: - Por concurso. 
0 SR. AUGUS'l'O DE .FREI'l'AS dá outro aparte. 
O SR. IVIAR'l'INS TEIXEIRA: - Mas tem sido por excesso de toleranma, 

por defeito de julgamenlo. Nós aqui não estamos ensinando a julgar, 
estamos estabelecendo moldes para melhor exhibição de habilitações; 
quero quebrar os máos, e conservar e rccommendar os bons. 

O SR. Auaus'ro DE FREITAS: - Não vem do processo estabelecido 
por excepção no Codigo. 

O SR. iVIAH'l'INS TEIXEIRA: -Não ha quem tenha passado pelos ban
cos, que não tenha firmado em si esta convicção a respeito do merito 

dos lentes. 
Os livros publicados não constituem, por si sóa, prova sufficiente 

na especie em questão; mudos fossem os seus autores, poderiam elles· 
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escrever dignamente, mas seriam incompaLiveis com o exercício da 
cadeira. 

E' preciso, de toda a necessidade, que o candidato faça ouvir as 
qualidades de sua palavra; que exhiba a clareza do seu estylo e o seu 
methodo na seriação e exposição das idéas. 

Si as precedentes considerações são verdade iras no tocante ás habi
li.tações theoricas, o que direi a respeito das que se caracterizam por 
sua feição pratica ou de app licação? 

l)ois, Sr. Presidente, ha competencia pratica de qualquer natureza, 
que possa_ ser cabalmente demonstrada nas pag·i~as dos livros? Pois os 
que conhecem perfeitamente toda as re_ras do discurso e são profes
sores de rhetorica, se consti tuem, só por isso, bons oradores? E aquel
les, que bem conhecem, nas r e"' ras ele calligraphia, as justas proporções 
c,ue devem guardar as letras, para que satisfaçam ás condições do bello, 
só por i·sso se consti tuem bons call igraphos? Alguns tenho eu conhecido, 
que ensinam convencidam ente aos discípu los as melh ores regras da 
escripta, mas que assignam de modo quasi illeg ivel D proprio nome, 
cuja decifração é ás vezes um problema difficilimo. 

As habilitações praticas só se podem revelar nos respec tivos tra
balhos praticas. Tra tando-se particu larmente de hiboratorios, esta ver
dade sobe ele ponto e não ha procurar nas obras publicadas as provas 
de verdadeira competencia. 

A ·este r espeito, lembro-me de uma pequena historia, contada pelo 
Marechal Deodoro a mim e a mais alguns coll egas de uma commissão, 
que a elle se dirigira, no palacio UamaraLy, afim de conferenciar sobre 
o importante assumpto de uma reforma projectada para as Faculdades 
de Medicina. Conversando-se exactam ente sobre o valor do ensino pra
ti<lo em qualquer discip lina, citou-nos elle o facto bem grotesco de um 
professor de natação, que ensinava os discípulos, atravessando-os ·sobre 
um cav\lleLe e indicando -lhe todos os movimentos que deviam ser pra
ticados dentro d'agua. Estou cer to, accrescentou maliciosamente o Mare
chal, que, si alguma vez o notavel professor teve a infelicidade de cahir 
ao mar, foi ao fundo, direitinh o como um prego. Si foi simples anecdota, 
tem ella os fóros de gTande verdade e póde ser generalizada. 

Os trabalhos praticas só podem ser profícuos em presença dos res
pectivos apparelhos; por escrip to, não passam de devaneios theoricoil. 
(Janta-se entre as tradições academicas, ' que certo candidato fazia o 
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elo_io de um instrumento cirurgico, elevando-o ao ultimo céo da per
feição. m seu competidor, notavel pela tactica, deixou passar o ensejo, 
deixou mesmo que mu itas outras cousas se interpuzessem, e mais tarde, 
voltando como por acaso e naturalm ente ao assumpto, apresentou-lhe 
certo instrumento sacado da algibeira, sobre o qual perguntou alguma 
causa com disfarçada malicia. 

Qu6reis ouvir a moralidade do facto? O grande enthusiasta não 
conhecia o instrumento!! 

Sobre concursos, propuz duas emendas; uma dellas, com inteira 
convicção, es tab elecendo que, no caso de concorrer um só cand idato 
já habilitado t)m cgncurso anterior, seja elle nomeado independente
mente de novo concurso; e outra, para não parecer pyrr honico e irre
ciuc tivel, na qual proponho qu e, quando o unico candidato inscripto 
tiver publ icado obras sufficientes sobl'e todas as materias da secç;io, 
possa ser nomeado, mediante as condições de excepção estabelecida<; 
no Codigo. 

Quaes as provas que devem ser exigidas nos concursos? Todo o 
mundo sabe que essas provas costumam ser tres: a escripta, a oral e 
a pratica, precedi das de defesa ele these. 

A Commissão não acceita a prova ele these, dando os motivos de 
exclusão da mesma. Não são as razões da Commissão que modificam · 
o meu modo de pensar; posso ceder sem resistencia, mas outras são 
as ponderações que influem sobre o meu espírito. 

1em sempre é facil a quem tem família, dispôr promptamente 
dos recursos necessarios _para impl'essão de uma th ese, quando prin
cipalmente se tem posto de parte durante algum tempo as occupa
ções ordinarias, -comprado livros e instrumentos, feito viagens, dei
xado longe a família, etc. Por es tas considerações, que não valem 
pouco, posso concordar na suppressão da these, que, aliás, já foi dispen
sada em cer ta época por occasião de numerosos concursos, que se 
seguiram ·á grande reforma inspirada pelo Sr. Visconde de Saboia, 
então cli rector effectivo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Em vez, porém, da these, elle imaginou e levou a ~ffeito a prova de 
improviso, ainda hoje de tetrica recordação para quantos por ella 
passaram, justifi cando desta sorte o nome ele prova baram a1·te, como 
era chamada em gíria academica. 

Â prova de improviso era assim: tirava-se o ponto, tinha-se ir es 
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quartos de hora para simples meditação, o que era o maior dos sup
plicios, e subia-se á tribuna, onde se tinha de discorrer durante tres 
quartos de hora . 

.Q SR. RoDRIGtms DORIA: - Tres quartos de hora! Eu a fiz. 
O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Senhores, por mai·s habilitado que 

fosse o candidato, bastava-lhe ser um pouco nervoso e impressionavel, 
para chegar á . tribuna, cheio de indecisões e receios, pensando nos 
horrores dos tres longos quartos de hora e na possibilidade de lhe 
faltarem, em meio, as idéas para o implemento do prazo, e de ter de 
descer duplamente sacr'ificado, no seu amor proprio e nas suas aspi
rações. A calma era impossível; a situação era brutal. 

A Commissão propõe prova escripta e, em vez de uma unica oral 
e outra pratica, tantrus quaRtas sejam as cadeiras, e ainda, por fim, 
uma arguição sobre a prova escripta e sobre o assumpto ela oral por 
uma commissão ele lentes. 

Sr. Presidente, acho isso demasiado. A Commissão manife'5ta 
uma preoccupação constante e forte, qual a ele poder succecler que as 
provas venham a ser prestadas sobre a mesma cadeira, não havendo 
variedade bastante na exhibição dos conhecimentos. Mas, tudo isso 
se evita com maxima faci lidade, bastando estabelecer que não sejam 
sorteadas para a prova oral as cadeiras sobre que tiver versado a 
escripta. Demais, penso que a prova escripta pócle ser dividida em 
Ctuas partes, versando sobre estas cadeiras. differentes, o que vae admi
ravelmente ao encontro dos receios da Commissão. que, desta sorte, 
dqve ficar tranquilla. 

A prova escripta é de uma importancia colossal, pela verdade one 
exprime: o candidato não póde com pulsar livros, só entra com o cabe
dal dos seus conhecimentos; é feita com tal apuro de vigilanci'l e 
cautelas, ·que a urna depositaria parece, pela multiplicidade elos sellos, 
assignaturas e chaves, antes uma vestal, cuja virgindade se t.uarda. 

A prova escripta é destinada, não a demonstrar qualidades pro 
fessoraes, mas sómente a dar exacta medida elo saber elos candidatos. 
Dividida em daas partes sobre cadeiras differentes, o seu valor du
plica e o julgamento torna-se muito mais facil e seguro. 

Não acho razão na exigencia ele numerosas provas oraes, tantas 
qÚantas as cadeiras; oorque o candidato tem 24 horas para se prF
parar, e toclo o homem ele sciencia, que possue conhecimentos de 
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qualquer materia, dispondo deste prazo e tendo qualidades professo
raes, não póde deixar de fazer bôa lição, de se exhibir muito vanta
josamente na prova oral. Esta não é, repito ainda, uma prova desti
nada a por em evidencia toda a riqueza el e cabedaes accumulados 
pelos Mndidatos; é justamente o contrario da feição da prova escripta. 
Nestas condições, duas provas oraes v.alem tanto como uma só; t11do 
mai,s ·é fatigar e g·astar tempo sem vantagens reaes. 

Não assim com respeito ás provas praticas, em que cada sciencia 
tem meios particular,es de acção: quer se trate de demonstrar ve:-
dades já conhecidas, quer se trate de fazer pesquizar ou de realizar 
app licações. 

E' ainda uma prova de saber, mas encarada desta vez sob outro 
ponto de vista, sob o aspecto pratico. Pelas razões já expendidas a 
respeito da escripta, deve- se aqui proceder da mesma sorte, tirando-se 
ponto sobre duas cadeiras distinctas, para que haja mais amplos elE'
mentos de apreciação. 

Ha ainda no Codigo, uma ultima prova, a que não darei o nomB 
de novidade, por já tel-a visto lembrada ou mesmo posta em lei em 
01Jtra occasião: vem a ser a arguição das provas escriptas e elo assum
pto da oral por uma commissão de lentes . .Si bem que a julgue dema
i'iada na generalldacle dos casos, não tenho clifficulclacle em aceitai-a, 
menos quanto á designação dos que elevem fazer a r"espectiva arguição. 
Não sou apolo "ista do systema em que os lentes arguem aos candi 
datos. Quando houver um só, não haverá outro meio sinão o indicado; 
mas, quando houver dous ou mais candidatos, isto é, quando a fun
cção da justiça fôr mais espinhosa, comprehende-se que ninguem 
poderá melhor desempenhar essa tarefa do que os proprios compe
tidores, pondo em relevo os pontos fr~cos dos outros. 

Depois, praticamente, é iclé'a infeliz abri : ar o juiz a se converter 
em parte. Quantas vezes, em caloroso debate scientifico, as palavras 
se cruzam de lado a lado, cada qual mais animada, porventura menos 
reflectida, sem que se possa affirmar de que lado es!Já o excesso I 
Comprehende- e que, -em tal emergencia, a que o calor ela discussão 
arrasta quasi sempre, a posição do juiz torna-se embaraçosa, e não 
menos embaraçosa tambem a do presidente elo acto, que deve manter 
a ordem. 

Não faltará quem affirme que o lente foi vencido no debate e, 
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ferido em s·eu amor proprio , recusou o voto por vingança. E' collocar 
em posição difficil a Congregação. O mais vantajoso a todos os res
peitos é que os candidatos discu tam entre si com o ardor que lhes 
é natur.al. 

Além disso, por mais justiceiro que seja o juiz na escolha do 
candidato mais digno, falta-lhe sempre aquelle interesse na discussão, 
interesse que só os competidores podem desenvo lver na justíssima 
defesa dos seus direitos. 

Aos candidatos, o debate: o calor da discussão assenta-lhes bem, 
ti mesmo necessario; á Congregação, apenas o julgamento: a frieza 
e a calma são seus caracteristicos. 

Acabado o concurso, justo é passar-se ao processo de julgamento 
e ao modo de se fazer a competente propos ta ao Governo, que é, afinal, 
quem nomeia o novo lente ou professor. 

Deve ser proposto um só nome, ou uma lista dos candidatos qne 
tiverem obtido os dou~ primeiros logares? De ambos os systemas ha 
partidarios convencidos; vou dizer como penso, justificando a minha 
opinião. 

Acho que a apresentação não póde deixar de ser de um só nome, 
cabendo ao Governo apenas a funcção de fi.scalizar o processo do con

. curso. O Governo não deve pretender para si o direi to ele intervir na 
questão de competencia. 

As congregações são corporações numerosas e respei laveis, e têm 
a este respeito a responsabilidade moral perante a Nação. Foi esta 
a icléa adoptacla por Benjamin Constant no primeiro regu lamento da 
nossa ·éra repub licana; e a semente germinou e cresceu, apparecendo 
egplendida no art. 115 do primeiro Cocligo ele Ensino Superior. 

Assim foi durante oito annos, e a experiencia não deixou justos 
motivos ele arrependimento. 

Raciocinemos agora um pouco sobre este ponto : 
O Governo não assiste ao concurso, nem tem competencia espe

cial para bem julgar. 
·Si é certo que ha nos concursos a prova escripta, que pf.lr manece, 

não é menos certo lambem que ha provas oraes e praticas, uma 0u 
muitas, conforme a icléa vencedor a. 

Preferir estas duas bases de jul amento e julgar a todo o transe 
só pela escr ip ta, que prova insuff icientemente sobre as qualidades 
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professoraes e sobre o lado pratico das habilitações reveladas, é sacri
!icar a justiça, é desserv_ir á mocidade e á Patria. 

Haverá, talvez, quem admitta que, em sua incompetencia, tem o 
Governo o recurso de appellar para cümpetentes extranhos ao estabe
lecimento de ensino. 

Conta-se mesmo que o facto já se deu neste paiz, mas não sem 
gravíssima offensa aos brios do magisterio. (Apoiados. ) Triste ob1·a 
de domolição moral! Oh! é preciso affirmar que tal procedimento 
inverosímil tambem não é v·erdadeiro. 

Para alg·uns, a conveniencia da lista de dous ou tres nomes assenta 
antes sobre considerações de outra ordem, convindo que o Governo 
taça valer na escolha as qualidades moraes aos candidatos. · Por inop
por tuno, deixa ele ser razoavel. ,Deixar, com effeito, que um candi
dato se inscreva, faça os maiores sacrifícios para entrar em concurso, 
passe por todas as provas, que não são causa com que se brinque, para 
se o expôr sem replica á malevola apreciação ele não ter sido provido 
por não reunir, a juizo do Governo, as necessarias qualidades moraes! 
Seria antes motivo para excluil -o do concurso , desde a sessão em qu e, 
po r votação noll)inal, a Congregação teve de se pronunciar sobre a 
idoneidGJde de cada um elos candidatos . Neste pal\ticular, era muito mais 
explicito e sensato o art. 7 4 do outro Co digo elo Ensino, exig·inclo que 
fosse clecidiclo, por maioria de votos da CongTegação· e em escrutínio 
secre to, si havia nos concurrentes todas as qualidades scientificas e 
mo1·aes . 

Seria de melhor conselho que, encerrada a inscripção para o con
curso, e não se querendo dar ás congreg·ações a faculdade ele se pro
nunciarem sobre os requisitos de ordem moral, fosse desde logo re
reme ttida a lista ao Governu, afim de que, exeluiclos os menos dignos, 
se evitassem tropeços no final do proces~o. 

Quanto ao modo ele proceder á votação, ha uma disposição Jo 
Codigo, que mereceu o meu reparo: é a consagrada no § 4° do art. iüO. 

O Codig·o estabelece clous escrutínios : o primeiro para se julgar 
da habilitação ele cada candidato, a qual só se póde dar por maioria, 
pelo menos; e o se _ undo para se saber qual ou quaes delles elevem 
ser apresentados ao Governo para a nomeação. 

Diz o § 4° elo art. 100: 

"Si nenhum dos candidatos conseguir a maioria abso luta Jo~ 
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votos, proceder-se-ha a novo escrutínio entre os dous que alcançaram 
os dous primeiros logares na ordem da votação, e si houver mais de 
dous candiclatos nestas condições, se ab1·i1·ú nuvo concursv P:8lo prazo 
do art. 105." 

De sorte que, Sr. Presidente, havendo diversos cand1datos habili
tados, talvez mesmo por unanimidade de votos, póde acontecer que, 
po1· simples difficu ldade numerica proveniente de empate, se deixe de 
preencher a vaga, apellando para novo concurso. 

E' um easo em que a abundancia de habilitação prejudica, e não 
se escolhe o novo lente, justamente por haver muito onde se faça 
t1 escolha. 

Não é razoavel, nem é cousa que se deva fazer; é preciso adoptar 
outra norma de conducta. Seria o caso de serem todos os candidatos 
em taes condições de igualdade apresentados á livre escolha do 
Govemo. 

E a faculdade, que a todos igualou, não póde Ler escrupulos t·m 
apresentai-os todos, porque é isso justamente o que exprime com ver
dade a sua opinião. 

Deixando agora os docentes, a cujo proposiLo tanto tenho abusado 
da benevola ' attenção da Camara, passo aos seus mais immediatos 
auxiliares, que são os preparadores. 

Estes funccionarios prendem-se immediatamente, em categoria, 
aos lentes; são elles que dispõem todos os elementos de demonstração, 
experimental, realizando p~r si a parte pratica das lições; guiam os 
alumnos em grande numero de trabalhos de laboratorio, têm ainda 
muita cousa da funcção de urofessor. 

A funcção de preparador é importantíssima. Até o novo Codigo, 
a sua nomeação era feita por concurso, em que se exigiam tres provas: 
uma de prelecção, uma escripta e uma pratica. E a experieooia de 
todos os dias se tem encarregado de demonstrar a sabedoria desta 
salutar di·sposição. 

Pouco razoavel é Lambem o Codigo em discussão, quando propõe 
que os preparadores sejam de immediata confiança dos cathedraticos, 
e só se conservem nos cargos emquanlo a elles convier. Acho desca
bida essa condição de confiança pessoal que torna tão precaria a sorle 
do preparador, cuja funcção é o primeiro degráo do magisterio e por 
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isso mesmo tão desejado. Tenho medo do filhotismo, que jámais r.n
e:ontrai'la tão facil accesso. 

Penso, ao contrario, que o concurso é uma porta bem l·arga, aberta 
a todas as aspirações: elle dilata a esphera da escolha, porque de toda 
parte se pó de acudir ao certamen seientifico; ao passo que a condição 
de confiança limita a escol ha dentro das estreitas muralhas das rela
ções pessoaes ou dos affectos do coração. 

E' preciso que, do norte ao sul da Republica, o direito ás nobres 
aspirações seja uma realidade e não um presente de sympathia dos 
CJUe tenham em suas mãos essa parcella de autoridade. Deve ser este, 
não ha duvida, um dos traços mais caracteristicos da Republica; por
que Republica sem o seu cortejo de idéas democeaticas não passaria 
de simples ficção. 

Argumenta-se, Sr. Presidente, com o exemplo dos assistentes de 
clinica das Faculdades de Medi-cina; mas eu vos affirmo que o caso 
( muito differente e o simile não aproveita. 

No tratamento dos do entes, vae muito a responsabilidade pro
fiss ional que o lente, ao mesmo tempo medico ela enfermaria, não 
rflparte si não com quem jul a digno ele sua confiança : é um cargo 
(]P, medico illustraclo, r elativamente facil ele preenchimento. 

Com o preparador não se dá · outro tanto; elle deve ser um homem 
ele hab ili tações especiaes, que quasi não aproveitam sinão para o 
cxercicio do cargo, em r elação ás necessidades da vida material. Um 
a.ssistente dispensado é um medico em exercicio da sua clinica; um 
preparador sem o cargo é um funccionario privado do pão da familia. 

Dizei - me agora, senhores, em o vosso bom senso pratico, si, para 
fazer experiencias de electricidad e, obter chloro ou oxygenio, ou fazer 
dissecções anatomicas , é a confiança condição necessaria para o bom 

I . . . 
exerc icio do cargo. 

Não quero assim inculcar que o preparador deva ser intang·ivel, 
de todo invulneravel, pelos desmandps praticados no cumprimento dos 
deveres; a lei póde prevenir sabiamente todas estas hypolheses, de 
modo a ficarem ao mesmo tempo garantidos os direitos do funcciona
rio e a inteireza da funcção. Sou tão ave.sso á -condição de confiança. 
que não seria eu por certo quem se levantasse contra o concurso c 
out~as condições de estabilidade dos assistentes, si assim pareces<:e 
melhor á maioria desta Camara. 
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Entendo que, em relação aos preparadores, o caso é muito mais 
claro e simples, e que taes funccionarios podem ser declarados vita
lícios ao cabo de iO annos de bons serviços prestados a contento do 
resper:tivo professor e de accôrdo com a informação favoravel da 
faculdade. 

Vem a proposito, nesta occasião, -dizer duas palavras sobre cursos 
livres, no que estes podem ter de commum com as funcções· dos pre
paradores. 

Neste ponto, Sr. Presidente, preciso invocar um nome glorio~o, 

- sob o ponto de vista da nossa instrucção publica superior, o nome do 
meu venerando mestre o Exmo. Sr. Visconde de Saboia, que, pelo 
muito que fez em prol das nossas Faculdades de Medicina, ao ponto 
de haver merecido do Governo Provisorio o titulo de director hono
rario, elevou do nada o ensino pratico, pondo-o ao nível de algumas 
das melhores escolàs européas. Pois bem : elle entendia e affirmava 
frequentes vezes que aos preparadores era quasi um dever o ensino 
particular, attentas as importantes vantagens que dahi adviriam para 
os alumnos. Não era aos chamados cttrsos liv1·es que elle se referia 
em sua auloeizada opinião, ·pois estes dependem de maior numero 
de requisitos e, na minha opinião, não devem contar com o mater-ial 
de ensino dos laboralorios, sob pena de não ser possível apurar e 
tornar effectiva a responsabilidade de cada um, no uso de objectos em 
geral delicados e de grande valor real e de estimativa. 

Penso que aos preparadores, nos respectivos laboratorios ou gabi
netes, elevem ser permittidas, como dispun-ha em seu art. 48 o Regu
lamento transacto das Faculdades de Medicina, lições particulares de 
repetição das ma:terias já ensinadas no curso official, e tomando-se 
por base o mésmo programma da cadeira. 

Os cursos livres de que trata o Codigo são muito mais pomposos 
e sujeitos a formalidades, a partir das de sua concessão; não convêm, 
em geral, sioão aos estudantes que, impedidos por outros interesses 
nas horas do dia, prevalecem-se das vanta1ens do ensino livre, fre
quentando cursos nocturnos. 

Aos alumnos dos estabelecimento publicas convém muito mais, 
depois das lições das cadeiras, fazer exercícios e recordações sobre as 
materias es tudadas. São dous casos particulares de um mesmo pro
blema. 
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No que passo a dizer, proponho á Camara, Sr. Presidente, uma 
reparação devida á classe dos conservadores, que, nem por serem 
funccionario de menor categoria, merecem meno uma palavra de 
justiça, que tenhamos por ell es. 

Ha no actual Codigo, cu jo exame critico estou faz endo, uma dis
posição vexatoria, injusta, que deve ser banida, quanto antes; é a do 
art. 277, n. 7, que passo a lêr : 

"Dar por si e a expensas suas pessôa idonea e da confiança do 
lente,, quando não puderem comparecer por motivo de molestia ou 
de licença." 

Desta sorte, quando adoecer um desses pobres empregado , que 
ganham apenas 200 · mensae , dependentes ainda do imposto e elo 
montepio; quando a moles tia o prostrar de cama, obrigado a faltar ao 
trabalh o, será ell e obr igado a andar á procura de alguem, que, sendo 
digno da ua confiança, mereça a do lente lambem; o que é, então, 
evidentemente impraticavel. 

Demais, endo pequeno o ordenado, quanto poderá elle pagar a 
quem vá substi tui l-o? Seria mai curial que a substituição fosse 
ieila por um dos co ll egas de. classe, med iante a percepção da gTati
ficação perdida pelo funccionario doente. 

E por que não e tem o mesmo rigor para os empregados de 
bibliothecas, de ecretarias e outros? Os das bibliothecas guardam 
vet'dadeiros thesouros, accumulados pouco a pouco e muitas vezes 
impossíveis de substituição; os das secretarias têm a seu cargo do
cumentos importantes, que presupppõem grande confiança em sua 
LUarda. 

Parece, pois, que esta disposição é demasiado forte, attentator1a 
dos direitos e da propria tranquililda:de desta classe de funccionarios, 
pelo que proponho a suppressão do n. 7 do art. 277, fazendo votos para 
que os conservadores entrem na r egra commum aos outros emprega
dos publicos. 

Passo agora, 
debatida questão 

O Codigo em 

r. Presidente, a tratar do regimen escolar, da Lão 
da liberdade de ensino. 
discussão adm itle duas classes de alumnos: os ma-

triculados e os não matriculados; mas não define os da segunda classe. 
O que são alumnos não matriculados? Serão os que. encontrando aber
tas as portas dos estabelecimentos, entram, levados pela curiosidade 

• 



de vêr o que lá dentro se pa a? Serão os que, encontrando aberta a 
porla do hospital, entram e cheg·am até os leitos, onde repousam 
homens e mulheres doentes, sujeitos por vezes a melindroso exames? 

Parece que a lei, si queria admillir alguma causa além de al_u
mnos matriculados, devia definir com clareza essa nova classe; tanto 
mais que, no mesmo Codigo, ha o art. 13'1 que diz que "só serão con
sidet•ados alumnos os que se tiverem matriculado". Ha nisso, pelo 
menos, uma contradicção, que deve ser corrigida. 

Ainda ha alguma cou a digna de reparo, pela contraclicção que 

encerra. l.l -"""'~ 
Tratando-se de um Codigo, cujo principal objectivo é a unifi-

cação das disposições que regem estabelecimentos congencres, não se 
comprehende a volumosa excepção creada para a Escola de Minas, onde 
é de -Lodo obrigatorio o regimen escolar, e nem ao menos e obtem 
matricula com a faculdade das Dutras -escolas, sendo exigida a con~ 
dição de um concurso, em que se apure a preferencia dos mais dignos . 

A liberdade de ensino é uma necessidade; a sua adopção foi uma 
conquista. Posso bem julgar na especie, porque fui alumno no tempo 
do regimen ferreamente obrigatorio, em que · se perdia o anuo por 40 
fallas. embora justifica<:las ou por 10 não justificadas; sou do tempo 
em que imperava despoticamente a caderneta do bedel. 

A liberdade de ensino é a consagração do direito, que tem cada 
-um, de escolher os mestres que mais lhe convenham, quer sob o ponto 
de vista da confiança nelles <:lepositada relativamente ás qualidades 
didacticas, .quer sob o ponto de vista, não menos respeitavel, de quaes
quer outros interesses. 

Tenho conhecido varias e tudantes que passam o dia presos a 
uma repartição ou a qualquer outro mistér, onde ganham para si, 
para suas irmãs, para suas mães, o pão quotidiano; o que lhes não 
impede de, em acto de exames, darem de si provas vantajosissimas. 

E' ju to, louvavel e necessario mesmo, que os que lutam pela 
subsistencia diaria, sentindo em si o amor da sciencia, e fazendo o 
mais prudente uso de sua liberdade, achem na lei o necessario amparo, 
e possam, sem a condição de impossível frequencia, passar por provas, 
receber o premio do seu esforço, ficando assim habilitados a ganhar 
a vida em mais vantajosas condições e a conquistar o apreço dos seus 
concidadãos . 

• 
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Nada ele mais nobre conheço do que a conducta de um mancebo, 
que, sentindo-se habilitado em qualquer ramo scientifico, vem aos 
seu juizes offerecer provas do que sabe; nenhum maior attentado 
se póde commetter contra esta aspiração, do que condemnar e punir 
tão bello exemplo de iniciativa particular, negando-lhe a efficacia 
para o desejado fim. 

A Monarchia, em seus u ltimas anos, já tinha comprehendido a 
conveniencia de legi lar pela liberdade; não ha de ser a Republ ica 
que renuncie á victoria desta conquista. 

Confunde-se muita vezes a noção do ensino livre com a de liber
dade de frequencia; o que é para se lastimar, pois ha nestas duas 
idéa dous problemas inteiramente diversos a resolver. Póde-se suf
tragar enthusiasticamente o primeiro e condemnar o segundo: é, 

pelo meno , o que comm igo se dá, e e tou convencido de ger bôa e 
patriotica a minha orientação a este r espeito. 

toda corporação scientifica de ensino corresponde principal
mente e de modo inevitavel a adopção de methodos e processos, no 
tocante á transmissão dos conhecimentos aos alumnos; e é, antes de 
tudo, pela superioridade desses methodos e processos bem postos em 
pra tica, que os estabelecimentos congeneres, publicas ou particulares, 
en tram em franca concurrencia, uns com os ·outros, e se avantajam 
no conceito publico. 

O Governo e as congregações dos estabelecim~ntos por elle custea
dos não se pod em furtar a esta regra, pondo nos seus regulamentos os 
melhores methodos. 

O que importa é saber, neste momento em que legislamos, qual 
c melh~or meLhodo a estabelecer, para maior proveito dos que apren
dem. Será, como pensam alguns, franquear as escolas aos que quize
rem nellas ouvir as lições dos mestres, consistindo todo o systema 
na simples audição dessas lições? ou, julgado deficiente este unico 
meio, crear exercícios de toda especie, escriptos, oraes e praticos, 
ou tros tanto torneios scienlificos, que importem em novos esforços 
de rectificação e consolidação dos conhecimentos adquiridos? 

Bem sei que, em algumas opiniões taes exercícios, chamados sab
batinas em linguagem escolar, são reputados humilhantes da digni
dade dos moços. 
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\ ae ni so, não ha contestar, fal i sima noção da dignidade hu
mana, gerada na irrefl exão do vet•des annos, para se dis ipae de Lodo 
o peso da bôa obseevação c do criLeeio amadurecido. 

A mais ()Ultivada convivencia com os mestres, a troca mais fre
t.JUente de idéas e opiniões, não podem redundar sinão em maiol' 
somma de beneficios aos estudantes em particular e á publica instru
C({ão em geral; o que, além des es beneficios, tem a insinuante virtude 
de creae novos la({OS de sympalhia e eespeito entre di cipulo e me tres. 

Eram talvez mais eabug·entos os meus velhos mes tees, pela pratica 
!l1()es ante i..! os exerci cios escolares; o que nunca impediu que fossem os 
s-eus amigos, tant-o pelo menos como agora, e que lhe homemos ainda 
hoje a memoria com geatidão e saudade. 

Os discípulos ão filhos pelo espieito; foi nesta conta que sempre 
tive os meu , tratando-os como Laes e conduzindo-os pela mão nas 
escuras e a peras veredas do estudo. 

Foi por isso 1ue, aproveilanl.lo os felizes ensejos que me eram 
proporcionados pelo ensino pratico, durante o qual não era pos ivel 
ficar ele Looo calado o estudante, sempre torci ;, eilosamente a lei, con
Yersando na cadeira com o meus alumnos. 

Neste ponto recordo-me, bem a proposito, de um facto occorril.lo 
em uma lição pratica. Era um estul.lante, exagerado particlario da 
livre frequencia, ma não muito applicado. Tendo de lhe p,as ar ás 
mão um ·delicado e perigoso apparelho, foi de toda a necessidade c 
segurança fazer algumas perguntas no tocante ao manejo do dito 
apparelho. 

Como a nenhuma dessa perguntas fossem dadas respostas accei
tavei , tomei o bom expediente de lh'as ensinar com paciencia e sem 
estrepite.; depois do que voltei ao principio, reproduzindo as mesmas 
perguntas, que foram desta vez corôadas das mais seguras respostas. 

ão perdi o ensejo de doutrinar tão a proposito : perguntei-lhe 
com paternal brandura, si, ao retirar-se de junto de mim, sentia 
ame quinhada e ferida a ua dignidade, o seu pundonor de moço 
brioso; ao que, retirando-se, respondeu-me com significativo sorriso, 
que foi uma promessa realizada na continuação dos trabalhos do anno. 

Nas aulas praticas, a livre frequencia seria um desa lre: o que 
diríamos de uma aula de clinica accessivel a todos, não só aos que 
livessem assignado com a matricula um Lermo de obrigação em sua 
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relações escolares, como a qua I quer outr o que não se achasse nas mes
mas condições? 

Quero liberdad e para Lod os: I iberdade para o estudante, que eleve 
Ler o direito ele esco lh er os mestres e o reg·imen de ensino, que mais 

lh e co nven!J am; liberdade para as faculdades, que devem estabelecer 
c p raticar em toda a extensão os methodos mais vantajosos, em fica
rem suj eitos ao crilerio mais ou menos errado elos seus ouvintes. 

De outra sor te, ficariam os estabelec imentos officiaes muito ipl'e

riorcs em vantagens a·os cursos particulares, aos s imples cursos de 

cxpl icuções. 

Dec.orrc elo meu pensamento uma consequencia logica. En tendo 

que as contas ele anno, isto é, as notas obtidas nos varias exercícios 
rsco laros elevem SO L' Lidas em cons id eração, como seguros elementos 
de juizo, por occasião elos exames: ficam assim muito mais garantidos 

o. exam inandos contra as causas tão conhecidas que lh es abatem a 
!'alma, comp rometlenclo os resultados; e a justiça tem muito a ganhat· 

com isso, o que não constitue por certo a menor elas vantagens. 

Tambem é esta a unica clifferença que aclmiUo entre exames 

livres e exames de matriculados; quanto a tudo mais, as mesmas 

épocas do exame, para não parecer que a iniciativa particular é con

siderada entre nós .um procedimento menos louvavel, merecedor ele 

penas ou de repressão. 

E is as duas • emendas que nesse sentido proponho: 

"Ao al'L. 12: - O ensino superior é completamente livro, podendo 

cada um apl'endet· com quem quizer, sem que clahi lhe advenha maio

t•es diJficulclades quanto aos actos de exames." 

Ao a rL. 13 : - São alumnos dos es tabelecimentos offic iaes só 
mente os que se tiverem matriculado e se ·sujeitarem ao regimen nelles 
estabelec ido, Lo mando parte nos exercícios, oraes e praticas." 

·' JJaeagrapho unico. As notas obtidas pelos alumnos em taes exer

cícios serão levadas em conta por occasião dos exames." 

!\f ais algumas co usas Leria a cl izer, sobre as quaes proponho emen

das ele menor impor Lancia; mas a hora está adeantada e sinto-me 
faLig;;.do pol' tão longo cliscorl'er. Si Lamb em se tratasse, ag·ol'a dos 

regu lamentos especiaes aos diversos estabelecimentos ele ensino, nem 

r' cansaço me poderia deter, quando se chegasse ao ponto referente á 
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~ upprcssão de minha cadeira, da cadeira de physica nas Faculdades 
tir Medicinal! 

Confesso-vos que, com o acto dessa 
l'In:t dôr brutal. que me despedaçou o 
cadeira e, o qur mais é, annullando Lodos 

uppressão, fui ferido púr 
coração, arrancando-me la 

os esforços da minha cl cd i-
eaç·ão por eng-randecei-a no apreço e amor elos meus cliscipulos. Não 
me prej udicaram quanto a vanlagen maLer iaes, é CCl'Lo : mas não só 
de pão vive o homem, e por maiores que pude sem se r os beneficios 
decorrentes desse acto, jámais eu me r es ignaria ao sacrificio de minha 
cadeira: ella tinha especial valor, poi.s não só representa uma sciencia 
rias mais uteis, como é ainda a grandiosa epopéa da natureza. 

Veiu lo o depo is o incendio que, entre outros, desLmiu tambem o 
laboratorio de physica. Ao contemplar as cinzas ainda fumegantes dos 
meus companheiros ele r. Iorias no magisterio, não Lerei vergonha de 
yo dizer, - mal pude conter as lagrimas. 

Com certeza, a di cussão dos regn lamenLo c peciaes não virá 
mais es te armo: já é tarde, e a tanto eusto nos chegou o momento 
de podermos discuLir o Codigo el o Ensino! 

:Para o anno, uma vez approvado o Codig·o, e é natural qu e o 
seja sob os melhores auspícios, vi1·ão os regulamentos. 

V•ós, em gTande num ero dos presentes, haveis de voltar a este 
gTemi.o, em que lemos convivido durante tres longos annos; . eu, porém, 
nüo sei si aqui estarei comvosco. Faço-vos, portanto, illuslrados col
lcgas, um fervoroso pedido, em que vae toda a sinceridade do meu 
coração: faz ei, em minha ausencia, o que eu prop1·io faria, com cari
nhoso esforyo pela restaurayão da cade ira de physica, que tem absor
vido em favor da mocicl~cle o melhoí· da minha Yida, dos m eus es for
'fOS e ela minha cledicayão; adoptae-a como filha, amparae a orp!Jã, 
e assim tereis prestado assignalaclo servi yo á moc idade ele nossa 
P@.tria. (Muito bem; m~lito bem. O ornlloJ' é cmnp1•im entallo por todos 

os D l':putados p1·esentes. ) 

São lidas, apoiadas e postas conjun lamen t~ em discussão as se
gu intes emendas: 

Arl. -12 - Substitua- se assim o primeii'O período: - Cada esla 
helccimento teJ'á um director e um vice-clirector, nomeados p elo 
Governo dentre os lentes caLhedraticos elo mesmo esta.belecimen! u." 
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§ 2.• - upprima-se. 
Art. 3.• - O n. 16 subsLitua-se assim: - "Nomeat· e demiltir os 

conservadores e bedeis e admi tlir e despedir o serventes." 
Art. 31 -O § 2• seja subsLituido assim: -"Só o serviço effectivo 

uo ministerio dat·á direito ao accrescimo de vencimentos, salvo no 
scg·u intes casos: 

L• Disponibilidade por determinação da lei. 
2.• ,'et·viço inlercurrenle obl'igaLot'io gratuito." 
ArL 36 - As palavras de ·'merilo excepcional ou extraordinaria 

van tagem" sejam substituídas assim: - de grande merito e vantagem. 
ArL 52 - Substitua-se assim: - O preenchimento da vagas de 

subs lilulo ou de professor se fará por concurso, salvo nos seguintes 

casos: 
1." Quando se inscrever um unico candidato que já tenha sido 

habilitado em concurso da mesma secção no mesmo estabelecimento, 
por 2 terços de votos pelo menos. 

2." Quando o unico candidato inscripto apresenLar obras por elle 
publicadas, as quaes, sujeita ao exame ela Congreg·ação, sejam por ella, 
na conformidade do art. 35 e com approyação do Govemo, julgada 
como reveladoras de sufficienLe preparo lheorico e praLico em todas 
as materias da secção . 

.Paragrapho unico - Supprima-se. 
Art. 53 - Supprima-se. 
Art. 54 - Supprima-se. 
Art. 66 - Supprimam-se os seus §§ 1 • e 2•. 
Al'L. 72 - Di _ a- se - para o Jogar de substituto ou de professur. 
N. 1. Sub tiLua- e assim - Prova escripta dividida em clua partes 

sobre cadeiras differrntes, tiradas á sorte, i o numero ele tas o pet'
mittir. 

N. 2. Substitua-se assim- Uma prova oral sobre cadeira, sempt'e 
L!lle f'ôr possível, ainda não sorteada. 

N. 3. Sub, Li tua-se a sim - Duas pt·o,·as pral icas sobre cadeiras 
I iradas á sorte. 

§ L• - Supprima-se. 

Art. 76. O paragrapho unico substitua- e assim - Os pontos sot'
teaclos para a prova escripta não figurarão na I ista dos que tiverem 
de servir para a oral. 
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' Ad. 80. Em vez ele- (sa lvo os volumes ela legis lação), diga-se -

sulvo os designados nos regulamentos espeeiaes ou os permitticlos pela 
Cl)ngeegação. 

Arl. 84 . Supprima- se o seu § 2". 

Arl. 100. Ponha-se em seg·uimento como pat•agt'apllo unico o § 2". 

1 ·~ . t~m vez elos §§ 1 •, 3" e /1", diga-se: 

Arl. 100 (a) . Correrá um escruLinio para habilitação dos candi
datos, a qual terá Jogar: 

1•, por maioria absoluta ele votos, no caso ele dous ou mais can

didatos; 
2", por dons terços de votos, nu caso ele um só candida to. 

§ L. • O candidato que Li ver sido habilitado por maiot· numero 
Jc votos será proposto á nomeação elo Governo. 

§ 2. • No caso ele haver dous ou mais cancl idaLos que, pelo igual 
nu mero de votos obliclos, estejam nas condições elo paragrapho prece
dente, correrá entre elles um segundo escrutínio, e uo casü ele dar-se 
novo embate entre menor numero ele canclidatos, haverá entre estes um 
terceiro escrutínio, e assim por deante, até_ che.::.at· -se á maioria, em
bora relaliva ou a um caso irrecluctivel de empaLe; sendo, nesta ullima 
hypothese, os candidatos empatados propostos ea;-ceqtw á nomeação 

do Governo. 
Art. 104. A Congregação indicará, em officio ao Governo, quem 

eleva ser nomeado, na fórma do art. '100 (a ) e seus paragraphos. 

Arl. 109. Substitua-se assim - Dentre os auxiliares elo ensino, os 
preparadores serão nomeados por concurso; serão v italicios depois de 
10 annos ele bons serviços, mecli·ante informação elo clirector, ouvido 
o lente da cadeira, não podendo desde então perder os log·ares siuão 
ela conformidade elo disposto na lei e nos regulamentos especiaes. 

§ 1. • Uma vez cleclaraclos vital i cios, ser-lh es-ha applicavel o dis

posto no art. 3'1. 

Art. 11 O. Substitua- se assim - Os assistentes elas clinicas, os 

profissionaes incumbidos elo ensino oclonto logico e as parteiras serfw 

nomeados por portaria ministerial; os internos sel-o-hão pelo director. 

ParagTapho unico . Os auxiliares constantes deste artig·o serão 
mantidos nos seus cargos emquanLo. bem servirem, a juizo do lente rm 
exercício . 
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Art. 112. Substitua-se assim: - O ensino superior é completa
mente livre, poclenclo cada um -aprender com quem quizer, sem que 

clahi lh e aclvenham maiores clifficulclacles quanto ás provas elos exames. 

Art. 113. Substitua-se assim - São alumnos elos estabelecimentos 

officiaes sómente os que se tivm·em matriculado e se sujeitarem ao 
regimen nell es estabelecido, tomando parte nos exercícios escriptos. 
oraes e praticas. 

Paragrapho uni co. As notas obtidas pelos alumnos em taes exer-
ci cios serão levadas em conta por occasião elos exames. 

Arts . . 114 e 131. Supprimam-se. 

Art. 144. Rnpprimam-se as palavras ele que' trata o art. 113. 

A1·t. 150. Substitua-se assim -Aos ·exames de 1' época poderão 
r.oncorrer rruarsquer canclirlatos, tendo precedencia os alnmnos do esta
belecimento. 

Art. 151. Substitua-se assim - Aos exames da 2• época serão 
~dmitlidos: 

i .• Os ouP, tendo-se inscript.o na 1' época tiverem faltado por mo
tivo plausivPI. a ,juizo da commissão examinadora. 

2.• Os quO' já tiverem sido approvaclos em uma ou mais cadeiras 
no anno. 

Art. 158. Em vez ele- alumnos, diga-se - examinandos. 

Art. 183. A's P'alavras - presentes as provas escriptas - accres
c.ente-se - e as notas obtidas nos exercícios escolares, quando se tratar 
ele alumnos. 

Art. 187. Rm vez ele - alumno - diga-se - examinando. 

Art. 277. Supprima-se o n. 7. 
Art. 290. Em vez de - Paragrapho unico - diga-se § 1•. 

Accresccnte-se- § 2•. Aos preparadores, porém, é permittido, me-
diante simples permissão do director, utilizarem-se dos respectivos 
laboratorios ou gabinetes para cursos particul:ares ' ele repetição . da 
materia já estudada officialm entr, c em que seja tomado por base o 
programma da cadeira. 

Camara elos Deputados, 17 de Outubro ele 1902. - Ma1·tins Tei

:reira. 

Fica a discussão adiada pela. hora. 
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Que a!Lera o Cocli o elos Instituto Officiaes do Ensino Superior 

e Secundaria: 
A' alteração 29• feita ao art. 226 - Substitua-se a palavra official 

por - elo paiz reoonhec ido officialmente. 
Sala elas Sessões, 17 ele Outubro ele 1902. - H osannah de Oliveim. 

Ao art. 366 elo Cocligo do Ensino Superior: 
Paragrapho unico, em vez ele 3:600$, diga-se: - 4 :800$000. 
Sala elas Sessões, '17 ele Outubro ele '1902. - Hosannnh de Ol ivP.ü·a .. 

~ERS.t;.O DE 20 DE OUTUBRO 

O Sr. Rodrigues Doria : - Sr. Presidente, entro neste debate sem 
o menor enthnsiasmo. sem prazer, sem satisfação, e até com certo ele -
gosto, oriúnclo ele causas differentes, entre as quaes sobresahe a minha 
incapacidade para occupar- me ele assumpto desta natureza. (Não 

ar;oiados gemes.) 

Não posso neste particular s·er um juiz severo, nem mesmo exacta
mente justo, mas o sou, tanto quanto preciso, para reconh ecer a minha 
insuffici encia, a qual não deixa ele me produzir penosa affl icção. 

O SR. JoviNJANO DE CARVALHO: - V . Ex. no magisterio deste paiz 
é r econhecido ornam ento . (Apoiados. ) 

O SR. Ronm~UI~s Domr1: - Além disso, Sr. Presidente, a esta inca
pacidade se reune a incompetencia decretada contra aquelles que nãn 
r.logiaram o Oortigo promulgado c~ 1 de Ja neiro do anno passado, por 
um rlistinet.o escriptor c collaborador do J01·nal do Commercio, que SE' 

declara especialista em materia rte instruccão publica. 
Sabe V. Ex. e sabem Lodos os meu collega qne, decretada a re

f,wma ele 1 de Janeiro de 1900, houve varias reclamações contra o 
Oorligo ele Ensino, sobrr, o qual l imitarei a rl iscu ssão. 

Houve diversas reclamações, r epito; r em favor do Coeligo, ao qur 
mr, cons~, manifestaram-se na imprensa o illustre collahorador eln 
Jornal do Comme1·cio, a qu e já me referi. f\ aqui na Camara o meu 
rli stinrto amigo e digno Deputado pela Bahia, o Sr. Augusto ele Freitas. 
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o SR .• M ALAQU TAS G ONÇ.\LVE 

teria. 
ma gt·ande compcLencia na ma-

O SR. RODRI GUES DomA: - De que houvesse outra manifestação 
favoravr.l não Lenho noLicia, alvo o relalorio do MinisLro do Interior, 
rm 1901. 

No segundo ele eus al'Li •os, a peoposiLo ela reforma Lia instmcção 
publica. feita o anno pa sacio, e aelualmcnLe em discussão, rlizia o esct•i
plot· a que al lucli: 

"Distanciado embora ela activiclacle jornal istica, sem I igaçõe es
treita com os partido nem com os homen que governam, sigo de 
prrto os actos Ja administração, sobretudo os que enlrndem com a 
inf'Lrucção publica, ramo e pcc ial ele minhas rogitaçfics dr ·outras 
rra>. 

A ultima rrforma elo Cocligo elo ensino superior e ecundaria e 
elos r~gul'amenlos cspeciaes tem sido objecto da attenção rle muitos, 
p·ovocanclo a rt·iliea de un e o louvc:·es ele outros." 

A f cri ticas. Rt·. Pres idente, foram varias; não houve Congregação 
que não tiYes~r uma reclamação a fazer contra semelhanLr reforma. 
E os louvore , como arabei ele dir,er, foram poucos; Yêm elle no rela
Lorio elo Mini ·Ll'o, nos artigos elo mencionado collahoradot· do Jomal 

rio Cmmncrcio, e Lambem no beilhante discurso afjui proferido em 5 
de Junho elo anno pas arlo pelo meu di LincLo amigo o Sr. Dr. Augusto 
rir Freitas. 

i\'! as, conlnúa ~'S e Pscriplor a que alluclo: 

'·Ha rntre nós inveterado vPzo de proferir ·entenç.a em assumpto 
IH' que pouco se cogita; e a insLencção publi a r precisamente aquene 
para o qual Lodos julgam Ler o conveniente preparo." 

Ei aqui o diploma rle incompetencia, pas ado por um e pecialista 
em maleria de inslnwção publica, áquell es que não RC manifestaram 
r m favor do Cocligo. 

Durante cedo tempo, Sr. Presidente, cu t.ambem pensava ser a 
insLrucção publ ira maleria ela maior relcvancia, dr cl iffici l accesso, 
exigindo um preparo especial. " tão importante ainda é em outras 
partes, que a Ol'a mrsmo é esta a questão capital que está agitando o 
parlamen to inglez, segundo se vê elos telegrammas ela imprensa. 

Enl.re nós, poerm, me parece cousa facil e ao alcance-- geral, tal 
tem sido o numero ele reformas por que ella tem par;sado, de tempos 
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a esta parte. Ainda uma reforma não está bem executad~, lá vem 
outra, o que demonstra ser a instrucção publica cousa facil de re
formar, porlenclo constituir isso uma distracção para os ministros do 
Interior. 

A minha posição nesta ques~ão é talvez elas mais censuraveis. 
no modo ele vêJ' elo illustre especiali sta, porque não me limitei •a não 
clÇJgiar a reforma, que agora combato, mas comecei pór me oppó1· á 

autorização dada ao Govemo para fazel-a. 

Em rli~cnrso f!UP. aqui pronunciei; na sessão de 5 de Novembro 
rlc -1900, quando, por occasião ela discussão elo Orcamento rio Int.rrior. 
se procurava dar rss·a autorização ao Governo. eu dizia: 

"A n f r~ rlr deixar a trihnna, ratifico o mru apoio á emenda do mm1 
illustrr amigo Drput.arlo por Santa Catharina, que nega ao Governo 
autorização para reformar o Cocligo." 

Em parte antrrlor rlrssr discurso. ru havi·a dito que, como este 
illustre oollega qne acaho rlr. mencionar. tambem votaria a favor ela 
emenda acl?·efe?·enrhtm elo Cong-rrsso. como uma taboa ele salvac.ão. 

Portanto. •Rr. Prrsidente. a minha posicão nesta qurstão r muito 
anl,f'J'ior á refOl'ma rlecrrtada; já vem ele longe. 

'T'rnrlo ru sirln incumbido pela Congrega cão da Faculdaclr. c! r l'I'Ircli
cína ela Bahia, de trazer a esta Casa uma representação contra algnns 
pontos da drcantada reforma, declarei que a não tinha suhscripto, não 
Ró por não esta1' naqunlla cidade, quando foi feita a referida represen
tação, como por não vê 'nella figurar uma elas minhas icléas capitaes. 
nue era a frequencia livre: não hesitei, porém, em collocar-me ao larlo 
ela autiridarle, em vista rios processos tumultuarias e anarchicos empre
gados pelos alumnos claquelle esGahelecimento ele ensino. que chegaram 
até a pas ar ao Governo um telegramma clesattencioso. pedindo a clr.
missão elo rlirector, no qual eu reconhecia e reconheço um homem rir 
rral merecimento c ele rrancle pruclencioa. 

RRervanrlo-me para em ocasião opporluna, como agora o fayo, ma
nifestar-me francamente sobre a reforma. a ella suhmelti-me em 
todas as suas rlisposições, e tendo iniciado o curso ria minha cadeira 
em abril do ·anno passado, manrlni fazer a chamada elos alumnos, e tivr 
occasião ele c.onviclar alguns á lição, o que fazia inclepenrlrnte elo rrgi
men ela frequencia obrigatoria. 

Um 011 Lro motivo que tambem me faz estar constrangido nesta 
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tribuna é pertencer cu á classe claquelles para quem se proclll'a legis

lar nesse projecto, e bem se poderá dizer que eu estou defcntj•endo os 

interesses proprios, individuaes. 
O SR. IVIALAQUJAS GoNÇALVES: - Ninguem é capaz ele suppõt· i ·so 

de V. Ex. 
O SR. JovrNIA!'<O DE CARVALHO: - . ' inguem. 

O SR. RODRIGUES DORL\: - E si, porventura, eu defendo, desde qu r 

nqu i entrei, desde o Govemo passado, a liberdade de frequencia, po

dendo estar em erro, mas el e bôa fé, com sinceridade; não estou ise nto 

rle ser collocado pelo illustre collaborador do J01·nal do Cornrne1·cio entre 

os insuffladores ela livre vadiação. Eis como dissertou, em um rlos 

seus artigos, o r.scriplor a que m e tenho referido: 

Mantenha-se o e:rame cumulativo e 1'ep1'ove-se a qu em não so11ber, 
gaguejam, porém, os insufflaclores ela livre vadiação, agitada como con

quista do ensino livre. 

Sr. Presirlcnte, reconheço ser o ultimo dos professores da Facul

dade de Medicina ela Bahia (nmnerasos não apoiados ) e da Faculdade 

àe Direilo da m esma cidad e, a que Lambem pertenço, quanto él;O talento 

r ao saber, mas ningucm emprega mais esforços. ningurm trabalha 

ro m maior afinco, comprnetrado qc seus deveres ... 

O SR. SEARRA : - E ninguem é mais ma lvado. 

0 SR. RODRIGUES DORIA: - Apenas cumpro O meu dever; prOC\ll'O 

~nsi nar tudo quanto posso, c apreciar no fim do anno o que os meus 

alnmnos aprenderam, afim el e dar áquell es que m erecem o premio do 

spu leabalho, dos seus esforços c ela sua applicação. 

~ão é justo esse nome que m e aLtribuem; julgo com a maxima 

hrncvolenria, não a leYanclo ao absoluto como j á se tomou proverb ial 

Pm relação a V. Ex. 

Poderia mesmo appellar para o m eu illustt·e amigo (1·e{erir,_,do-se 
ao Sr. Augusto de F1·eitas ), que foi meu collega na Faculdad e Livt·e ele 

Direito , r cu,ia auscncia rlaqu r. ll e c tabelectm enLo el e instrucção será 
1\rmpre lamcn t.aua, sobre o modo por que procuro desempenhar-mr 

dP minha obrigações. 

Nunca fu i insufflador da livre vadiação, sou sinceramente ad epto . 

rla fr equencia l ivre de qur. tirei os melhores proveitos na Faculdade 

rlr Dirrito quando o regimen que vigorava era o ela frequencia l iv.rc, 

lrmpo em qu e tive os melhores alumnos. 
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Em outro ponLos, Sr. Pl'I'Sidrnte, pódc parecer tambem que de
fendo o meu proprio intere e: ma penso que me é perfeitamente 
lic.ito procurar igualar o meus direito ao do meu iguae . 

O SR. PARANHOS 1\ION'rENF.GRO: - V. Ex. não deve teatat' eles! r 
a umpto para se defender. 

0 SR. RODRIGUES DORIA: - Acceito o aparte ele Y. Ex., ma não 
crá ocio o preYenir que alguma rla minha emenda , ver ando sohrr 

questão rle vencimentos, não deixam ele. ser uma questão melindeo a 
para mim, podendo e con iderar como a defesa do meu interes c. 

Antes de entrar na anal:> e das que Lões e na ju Lificação da minha 
rnwnrla . drvo Lambem dizrr qur u insLrucção publica deve ser um 
I rl'l'rno no qual a di cu são rleve srr eeena r ri' peilosa, srm paixõrs. 
srm caprichos. em au Loritari mo, no qual lonas a. idéas elevem PL' 

J't>spri tadas P ronsidet•adas . 
. \s minhas idéas as expendeeci como rlla ão. independente rle 

rl isciplina polifira on partirlaria, r rm J'eccber inspirações do Govemo. 
ao qual apoio polilicamrnte, mas rto qual [pnho o rtireito dr diveegr 
rm materia como esta. 

Drcecl.ado o Oocligo rm I de Janeiro rir 190 I. rm virtudr da auLo
t'ização pedida ao Oongres o no anno anterior. foram com grave inju -
Liça conservaela a tabella rlr vrnrimento elo profr orPs. como r 
Yreifira rio relaloeio do Tnlcrior rio anno passado, no qual se lê: 

"A nova rrforma veiu incontestavelmente aggravar os já pe ·arlos 
rncargo, do magi teri'() superior. 

Basta attencler ao numero dr hora ele trabalho, á obrigação a 
comparecer ás congrega õcs srm prrjuizo rias aula . a tomar par r 
rm mais rir uma turma de rxamc por dia, si tanto fôt· neces ario para 
qur os exames terminem no prazo falai fixado pelo Codigo. e a outro 
erviço que delle agora e exigem. 

Por ·outro lado, não ha rluvida Lambem que a J'eforma cerceou 
algumas das rpgalias r vantagens clr que e achavam investidos os pro
fr ores. 

enhum momento f- mais opportuno elp att.enrlrr á iluação pre
caria em que se acha rssa nobre classe e rlar-lh e, com o augmento rle 
vrncimenl.os ha tanto tempo reclamaelo. uma comprn ação pelos onn. 
accrescido~ c pelas vantagens perdida . E' um acto rle equidarle e dr 
justiça, qur e impô á con. ideração do Congresso acional. 
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O vencimentos do magi terio uperiot· ão ainda os mesmo que 
Jlie foram arbitrados em Janeiro de 1890. De então para cá as condições 

t 1a vida se têm modificado profundamentr e por isso todas as outras 
classes têm merecido. nesse particular, as mais solicitas attençõe dos 
ponr1'rs puhlicos. 

'T'aes vencimento são verdadeiram ente insignificantes, tendo-se 
rm consid eração R preeminencia elas funcções do professor, a natureza 
rio seu trabalho P os esforços rmpregaclos para conquistar e manter con

rl ignamente a ua posição." 

Ao orador, Sr. Presidentr, sempre se afigurou que não havia occa
sião mais azarla para esse augment.o lembrado do que o da reforma: e, 
como depois rias manifestações contrarias á reforma, é que e aper
cebeu o Mini-tro rlas condições preca1·ias do professorado que. poucos 
mezes antes, só lh e merecen augmento de encargos e trabalho; não 
quero que o n•eu silencio sobrl' a rrforma em discussão, o que mais me 
seria agradavel, seja traduzido como um enternecimento d ante elos 
affa,gos feito á minha nobrr classr de professor, não havendo morli
ficaclo minhas irl a , quanto a vario ponto nella regulamentados. 

E foi por isso, Sr. Pre idente, que entendi tomar parte neste rlr
bate, e apresentar al <2umas emendas que, espero, serão adaptadas ao 
meno por equidade. 

Como preliminar, devo declarar que applaudo a illustre Commis
são Mixta, incumbida de reformar o Codigo de Ensino. em algumas 
rle suas icléas, como por exemplo, nacruella em que dá ao Governo com-· 
petencia parfl. nomear o director. 

Penso, como a Commissão, que o clirectores das Faculdades devl'trl 
S~'r de nomeação do Governo; não compre h endo mesmo que em esta 
belecimentos custeados pelo Governo, não tenha este liberdade de no
mear o seu rlirector, que é um cargo puramente de commissão e de con
fiança. 

Ante de começar a justificação das minhas ernenrlas, lembrarei 
á digna Commissão a necessirlaclc de ficar bem definido o enticlo rlo 
art. 29, que diz: 

"Nos acLos rscolares em que tomarem parte lentes, substitutos e 
professores, será observada nrsta mesma ordem a precedencia entrr 
r.lles; para os da mesma classe regulará a antiguidad e, contada elo rlia 
r.m qur entraram para o corpo docente." 
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A reforma de 1883. que creou o adjuntos por cadeira, considerava 

estes como pertencendo ao corpo docente das Faculdade , e de facto 

subslituiam os lentes no seu impedimento e tomavam parte na Con

gregação, quando no . exercicio ela cadeira. A reforma de 1891 acabou 

com a classe elos a !juntos c crcou a dos substitutos, para a (]ual pas
samm os adjuntos . 

. \.clnalmenle, nos acto P rolares, a prececlcncia é regulada pelo 

lempo ele po e no cargo de ub lilnto; mas eu pergunto: e a segunda 

reforma tirou aos adjuntos a regalia de terem pertencido ao COI'PO 

rlocenLe? A prccedencia não deve ser contada clcsrle esse tempo? 

Não li go grancle imporlancia a e La questão, r a minha tendencia 

,s infringir a lei n est ponto, quando a precedencia me cabe nos act'os 

escalare : uma repre entação ao Govcmo, que vi formu lada por um 

collrga, t1 qur me lPYa a locm· nesta questão, que clrixo á interpretação 

ria Commissão. 

Formulei. Sr. Presidente, um certo numero de emendas, c a. irri 

justificando na ordem em qu e estão coll ocaclas. rlc accôrdo com o se
: uimenfo das malerias no Cocligo. 

Diz o Codigo, art. 31 : 

"O lente, sub liluto ou professor. que cumpri!' as sua. funcçõPs 

rlr modo clistincto, lerá periocliramente direito. mediante informação 

do direclor, a nm arcrescimo de Yencimentos nos seguintes termos: 

O (jue contar 10 annos de serviço, 3 %; ·1:1 annos, 10 %; 20 anno , 

20 %; 2G annos, 33 o/o; 30 annos, 40 %. 

§ ·I . • Rsla ultima graLificac;ão sómcnle srrá abonada áquellr que 

houver publicado no ultimo rJuinqucnnio alguma obra r.on iderada de 

assi"'nalarlo merilo, nos Lermos do art .. 36. 

§ 2." Só o crviço cffectivo do magislcrio r!at·á di rei Lo ao accl'r -
!'imo de Yencimenlo, salvo o raso dr clisponibilirlaclr poe determinação 

rlc !ri. " 

:\ Commis ·ão modificou os Lermo elas porccnLagcn , melhorando: 

'iupprimin o § 1" sobre o qual mais adianLe direi alguma causa, r,on

l'crvanclo a mesma l'erlacção do artigo, com aqurlla expressão - óc 

morlo distincto . com a qual impliquri. Preferia a rrdacção, que a c ~e 

a1·ligo rlcu o enador Yirgilio Damazi o no seu suhslitutivo, a aber: 

"O professor qu e bem desempenhar as funcções do seu magisterio, etc." 



- 127 

Em relação a rste artigo redigi a scg·uinte emenda: 

"Ao art. 3 J. accrcscente-se onde conviet·. como paragrapho : 

§ Para o e ffeito das gratificações acld icionaes serão computados 
como tempo de serviço effcctivo os nwncionaclos no aeL 37 rlo clrcrefo 
11. L. 59, de 3 de Dezembro dP 1802, só se rfrvendo contar o f cmpo dP 

serviço posterior á nomeação de lente." 

Sr. Pres idente, no rcla lor io do Ministro do Inter ior, apresentado 
em J 900, no qua l e procm·ava jus ti ficar a autorização pedida para 
refot·mar o Codi o do Ensino de 1892, e se so licitava elo Congresso a 
revogação do rlec reto n. 230, de 7 de Dezembro ele 1 S92, manJando 
t·ompu tar· para as graLi ficaçõcs aeldic ionacs o tempo contado para a 
,iubi lação, aHcgou o Sl'. Ministro que esta lei Linha dado Jogar· no 
abslll'rlo de se contat·, como tempo par.a gratificações adclicionaes ele 
um lente de uma elas nossas Faculelacle , 12 annos em que set'viu como 
\'er'eat.lor ele uma Camara Municipal. 

St·. Prc idente, não tenho esse espírito jurídico, que dá aos cul
tores da ciencia elo dit·eito a facu ldade de vêr claro ou descobrir figu
t'U!' art isticamente velat.las nas leis, cujo esp iri to se procma inter
pt·clat·. c por is o não ele cubro o i nconvenicnte mencionado no decreto 
n. 230, que manda computar o tempo par· a a grali ficações addicionaes, 
dr aecurdo · com o al'l. 31 do drcrelo n. 1 .25\J, de :3 dr Dezembeo ele 
IRH~, ctu e d iz: 

"Ü:J lentes cathedralico , ub litulos e profc ore contarão conw 
lPmpo de erviço effectivo de magisterio: 

1", o tempo de set·viço publico em commi õe · scientif'icas; 

2", o numet·o de fa ltas pot· motivo de moleslia, não excedentes de 

20 por anuo, ou 60 por triennio; 

3", o tempo de suspen ão juuicial, quando fê>r o lente ou pro-

fe~sor ju lgado inno ente; 

4", set'Yiço gratuito e ohcigatot'io por lei; 

5", serviço ele guerra; 
6", o de cxrecicio ele membeo elo repre entação ela União, ou de 

qualquct· Eslado, agente diplomaLico exLraordinario, o de Ministro de 
J<>laclo , Pre-·idenLe ou Yice-Pt·r iclenle da União, GoYI?t'nador ou \·ice

(:ovemaclor de EsLaclo, ou de cargos ele magistratura; 

/", o tempo de serviço de preparador ou do magisLerio publico." 

Eu não vejo nesLa lei nada que au torize a computa r, como tempo 
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de serYiço effeclivo t..le magisterio, para o effeito da <. ratificações adcli

cionaes, o que foi prestado como Vereador da Camara Municipal, e i;;Lo 

anteriormente á nomeação de lente. 

Pócle c1· que eu não lenha a comprehensão jueidica Lão apu rada, 

de modo a poder dar e ·a exlen ão, c -a elasticidade á ref"erit.la lei, na 

4ual não posso divisar causa que deteemine o absueclo ele ·· erviços o 

mais exlt'anhos ao mag·i Lerio, ju lificarcm a conces ·ão ele recompensa 

que só a funcção e ·pecial do magisterio devia autorizar". 

O "R. MAR'l'JNS TEJXEJRA: -- Eu acho que a lei não eompre henc:e 

o caso de vereador. 

O , ·n. HODHIUUI'S DonJA : - :-ião se podia contar cmel!Iante tempo, 

poeque tal eou a não se depeehencle do espírito da lc1. 

Mas o Mini lro, talvez com receio ele que com a elasticidade enorllle 

dada á lei pude e levar até a contagem elo tempo escola!', reconeu ao 

exlt·cmo opposLo, e apeetou o mai que poude a ceavelha, pela qual 

é e ticado sómenLe o profes oe efiecLivo. 

1!;, as im, quando e augmeuLam os encargos, quando se exige mai 

trabalho do · lente -, é que e cerceiam as vantagens que Linha o magJS

terio! 

Quer no relaLorio de 1901, quer no ele 1900, o illustre Ministro ao 

lnlet'ior, p1·ocurando explicar as gratificações addicionaes, pelo tempo 

de set·viço, dadas ao professot·, diz: .. sómenle a natureza c pecial t.la 

funcc;ão e a falta de accesso ou pl'omoção na caneiea, pocle!'iam ju::; 

Lificar e ·sa excepção aberta ú reg1•a seguida por toda a legislação do 

paiz no tocante á remuneeação dos cargos publicas." .b:' esta a doutrina 

ministeria l em relação á gratificaçõe aclclicionac t.lat.las, por tempo 

ele seeviço, ao professor official, porque a caneit·a .Uo magisl.erio não 

tem accesso, ou pt'Omoção que encontra nessa geatificações o seu 

equivalente. Aquelle que entl'a para o ma ' islerio mon·e como proJes or, 

não tendo, como nas outras carreiras, promoções ou acces os. 

Ora, si a gratificação acldicional é para o profc sor o equivalente 

ú promoção elas oul!'as carreiras, porque o prof<>ssor, retirado de sua 

cac\ei t'a para outro erviço publ ico, como é, por exemplo, o crviço rto 

Congresso, o eniço eleitoral, que prefere a qualquer outro, perde o 

t.liroeiLo a essa promoção, quando não vi ainda nenhum co ll ega mil itar 

deixar de e r promovido por fazer parte do Congrcs;;o? 
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Pelo contrario, vejo que esses coll egas, apezar de afastados do 
serviço mil itar, têm e continuam a Ler as suas promoções. 

Portanto, si essas gratificações são o equivalente aos accessos, ou 
ús promoções, porque são e tas conservadas a uma classe de funccio
narios, e tiradas á outra ·classe? 

O Srr. SEfBRA: - Apoiado. 

O Srt. RODRIGUES DortJA: - Por cons•egu inte, foi uma injustiça que 
u Ministro commetteu, tirando ao professor, que faz parte elo Congresso, 
es a gratificação. 

Depois, o Deputado vem para aqui mandado pelo povo, que prefer-e 
os seus serviços, an tos aqui elo que na sua cadeira. 

O povo certamente não quiz castigar o professor, mandando-o para 
o Congresso, nfio havendo prcjuizo para o ensino que fica sendo dado 
pelo substituto, como já foi dito em art igo assignado pelo illustre ... 
Min istro elo Interior, •em 190 1. 

Analysando as disposições que, pelo decreto 230, de 7 de Dezembro 
ele 1894, faziam contar cerlos sel'viços, como effectivos do mag-isterio, . 
em primeiro Jogar temos - o Lempo de serviço pub lico em commissão 

sc ientifica. Esse tempo foi abolido pelo novo Codi .: o. E é uma grande 
injus tiça. 

Suppunltamos qu e a descotierta nu estran _eiro de um sôro e fficaZ 

lontra a tubcrculos·c, por exemplo, ou a f•ebre amarella que asso la 
r's ta cidade e varias outros pontos do paiz, exig·isso que o Governo 
mandasse, sem demora, um medico estudar o s-eu preparo; que um 
congt'esso de 11ygieue pecl isse ao Govel'no um representante do Brasil; 
que pat'a u w c.ongresso scientifico sobre dire ito , tivesse o Govemo c.IB 

mandar um representante, como foi o Dr. José Hygino, no Mexico, e 

que em qualquer dos casos fosse o mais apto um professor ele uma 
elas nqssas Faculdades. E' j usto, é equitativo que a esse commissionaclr, 

se lhe desconte o tempo em que Leve ele pr·estar a seu paiz um serviço 
mais importante ele que os da sua cacle iea, que ficou sendo preenchida 

por ~eu substituLo? 

Esta medida vem embaJ·açaJ' o [JJ'Ofessor em pJ'esLae o sou valioso 
concu1·so em uma commissão scient.ifica, tendo de peeder o Lempo rle 

Rerviço para arlquirir vantagens, que só lhe vêm quando aferrado á 

sua cadeira. 

Pois, então, uma commissão scientifica, qu e é sempre proY'-!itosa 
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e ulil, si é ex>ercicla por um professor, deve redundar em eu prejuízo, 
Em vez de uma vanlag·em áquell e que muita vez torna-se merecedor 
ele remuneração especial ?! 

Ao Governo é que compele nestes casos esco lh et·, allendenclo á capa
ciclacle e ao mer0rimento, e não ao filhotismo e á protPcção. ( lla nm 

npw·te.) 

Eu bem dis e no começo que considerava esta materia um assum
pLo melindroso, poclenclo parecer que estou tratando elos meus proprios 
interessPs; não quero mais elo que vêl-os ig-ualados aos elos meus 
iguaes. 

O SR. AuGusTO DE FREITAS: - Ninguem . eria capaz ele fazer esta 
injustiça a \'. Ex. 

O SR. HODHTGUIJ:S DORIA: - Parec·e que a Cam ara acceila pel'fcila
ment.e o meu arg-umento nesta pt·imeira questão. 

O SR. Auaus'ro DE F REI1'AS: - Si as cons iderações de \'. Ex. f'os
srm ,justas. 

O SR. RooRIGUI;;s DORIA: - Então \'. Ex. acha que um professor 
de uma Faculdade, incumbido de uma co.mmissão scienLifica mais util 
c mais proveitosa ao paiz elo que a sua permanencia na cadeira, não 
Lcm direito a uma recompensa, c antes se o eleva prejuclicat· em suas 
, . an tag·ens?! 

O SR. SEABRA: - Como o Sr. Dr. Clov is Bcvilaqna, aqui fazendo o 

Codigo Civil. 

O SR. RooRJUUES DoniA: - Exactamente: é, pois, j~1sto que o 
Dr. Clovis Bevilaqua perca o seu tempo pa1·a a g- l'alifi cação acldicional, 

porque eslava preslanclo um serviço mais t·elevantc do que o de pro

fessor? 
A segunda disposição do decreto n. 230, para o computo de bempo 

para gratificações acldicionaes é- o numeeo de fa ltas. Não me o~cupa

rei em discutir esla questão . 
Procuro dar o menor numero ele falt·as, quando es tou no exerc íc io 

ela minha cadeira, e o Congre so que avalie si é ou não jusLo este dis
positivo da lei revo _acla. Passarei adeante. 

Terceiro: -Todo o tempo ele· su spensão jurli rial, quando o lenle 

fOr julgado innocente. 
Pela lei 230 era computado para as gralificações adclici-onaes o 

Lempo de suspensão judicial, quando o professor cea julg,ado innocente. 
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O Corlig-o aclual Lira e La insigni ficanLe compensação áquelle professor 
que é julgado sem culpa c dódo, em um ct·ime que se lhe imputar! 

Eis ahi uma ouLra injustiça clamoeosa. A le ão moral de nenhum 
modo é satisfeita, e ainda por casligo da innocencia se lhe desconta 
o I rmpo da suspensão. 

J•:' original, c creio qur ,ó aos peofesson·s se inflige r la pena. 
\'cjo . empee, paea oulro funccionarios, consillcrados innoccules 

prlo jury, a t•cintegração, o pagamento dos vencimentos c a concessão 
tle todas as YanLag·ens que tinham, como . i estivessem no excecieio 
rrg ulat· de seu emprego. 

Quarto: - 'erviço gt·atuiLo c oht'i aloeio por lei. 
Pela lei acLual nem esse serviço pôde soe compuLaclo para as gJ·a

ti l'icac:õe aclcl icionaes; c este anno suscitaram-se no M.inisLcrio da Jus
i iç-a duas que Lõe , que fot·am resolvidas cqu i LaLivamcnlc pelo r. l\1 i
nisl t·o. Era o caso ele um profr sor ela Faculllade elo llecifc ler sido 
50 ou 60 dia jueaclo, e requm·er se compnl.assc e se lempo paea as 
gt·a L i f icações. 

Pela lcllea restricLa elo Cocligo, desde que o peofes or não l.leu aula. 
nu não funccionou em exames ou acLos escolares. devia perder r•::.sc 
tempo. 

"Não se faz lei para prejuclicae ninguem; mas elo modo pot· qur 
foi concebido este Cocligo, não foi ellr frito para ergula!'izat' a inslru
cção. ma sim para perseguir o professot·. 

E' uma lei, pois, para prejudicar. 

Si o prorc sr>r sorteado jueado deixasse dr compat·rcrr· ás :;cssões 
linha a pena ela muiLa; si peefet·issc o jm·~'. penlcria o lcmpo ele cr
viço! Bis a ·iluação rm que o novo Codigo ele En ino collocou o pro
l'rssor erfeclivo, si não fosse a equiLaliva doei ·ão elo Se. Ministro elo 
TnLct·iot', srnrlo nisso apoiado pelos principio. grl'ars, que Of; pal'i i
cn lares não podem derogar. 

O oulro faclo deu - c commigo. 
Eu havia completado 15 annos ele serviço cffccLivo no mag·isLet·io, 

em 31 rlc Janeit·o desle anno, sem computar o tempo ela se ão legi la
liva do anno pa aclo, o que não prrlia c mr conlas e, ma contra o 
que protc Lei. 

Esi.avam comprehendirlos nos 15 annos rlous rlias de se sõr prc 
para torias do Congresso. 
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Pela primeira decisão do Sr. Ministro do Interior, publicada nos 
jornaes, e fundada na jurisprudencia da Secretaria, que por sua vez 
seguia á risca a letlra do Codigo do Ensino, não se me deviam contar 
os dou dias das essões preparatorias "pot·que participando da mesma 
natureza os lc_islalivos, serviços esses voluntarios podem ser renun
ciados, c ninguem é compcllido a prestar em razão da propria naturoza 
do mandato". 

P·edi em outro requerimento a reconsideração deste despacho, fun
dando-me no aviso n. 75, de 5 ele l\Larço de 1877, cio i\linistro ela Justiça, 
P no de n. 175, de 211 de Maio de 1897, pelos quacs e vê que as sessões 
prcparatorias da Camara consli tu em serviço gratui lo e obrigatorio, c 
ning·ucm diria que assim não fos c. Como verificar- se haver numero 
legal ele Deputados para a abertura do Congrcs o? E como c Lar aqui 
um Deputado, nas minhas condiçõ s, em deixar o rxcrcicio ela cadeira, 
ao menos durante o tempo de viagem, como foi o caso? E qual é a 
funcção publica ou cargo que não póclc ser renunciado? E pot· i:;lo 
fica o funccionario desobrigado ele comparecer aos trabalho rcspr
ctivos? 

Diante da minha segunda petição e elo melhor estudo da questão, 

o Sr. Ministro mandou computar os clous dias, e foi lavrado o doer ·to 
quo mo concedeu os -10 % ele gt·atificação acldieional. 

Quinto: - O serviço de guerra. 

Ora, Sr. Presidente, o Codigo novo . Lira ao profo. sor esse sc r·vi\O. 
Eu queria que o meu illustre collcga, o Sr. Augu lo d-e Frcila , 

que defende a reforma com tarüo ardor, me dissesse haver serviço qnr 
mais mereça do Governo elo que esse. 

Deve saber S. Ex. elos serviços relevanLissimo prestados por 
grande numero ele professores ela Faculclacle clP i\Jeflirina ela Bahia, pot' 
occasião ela guerra elo Paraguay. 

Ora(, Sr. Presidente, h a serviços mais importantes elo que este, 

que até póde ser do sangue, pois o med ico está exposto a ser ferido, 
acompanhando os exercitas em suas operações, e no hospital de sangLW? 

A maior parte talvez elos lente da Facu ldade do Med icina da Bahia 
prestaram seus erviços profissionaes naquella campanha, e creio qn e 
(di?·igindo - se ao S1·. Augu.sto de F1·eitas) o illu stre pae cl·c V. Ex., meu 
\'Onerando mestre, tambem alli esteve. E tão relevante foram consir!e-
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rados esses serviços, que focam contados pelo dobro para a jubilação 
daquelles que lá estiveram. 

E como hoje se supprime ao professor um tempo dessa naLmcza 
para as uas gratificações addicionacs, por não ser tempo dp rt•v i<;o 

P ffcctivo elo magi Leria? 
.\ inda poe occasião ela gt}crea de Canudos, foram cxLraorcl in arios os 

serviços prestados pelos lentes ela Facu ldade ela Bal!i a aos fcridus que 
vo llaram claquell e ser tão. 

Foram suspen as as au las; os laboraLor ios transformados em cn
rcrmarias, a cargo dos lentes c seus auxi liares. 

Vi. orasse já o novo Codigo, teriam os lentes perdido esse tempo 

para sua. gL'aLificações, apezar elo serviço cxLraordinario pre Lado, on 
deixariam ele prestai-o, si alguns menos dcsinLcrcssaclos, e folgo r.m 
dizer que nenhum o faria, não qui zessem ser prejuclicaclo , alrm t!n 
lt·abalho peno o a que se entregaram. 

Não sei como classificar essa supprcssão. 

Sexto: -O ele ·exercíc io ele membro ela reprcsrntação da Un ião on 
de qualquer E tado, agente cl iplomaLi co cdraorcl inario, o ele Ministro 
de Estado, P t·csidcnte ou Yi ce-Prrsiclrnlc ela União, GoV'ernaclor ou Yicc-
1 ;m·-cr naclot' de Estado, ou de cargos da magistratura. 

Como jus ti ficaLiva da revogaÇão ele La disposição, diz o 81·. •Iinislro 
do TntcriO!', no seu relatorio ele 190 I: 

"Foi o derreto n. 230, ele 7 rl e Drzrmht·o fie 189·1, que manrlntt 
compu Lar no calculo das gTati fi c ações ac!d i c ionars. os srev iços lrvados 
r m conLa para: a jubi lação . 

"Dahi pl'oveiu que serviços os mais cxtranh os ao magistceio conie
\' aeam a ju L i f"icat· a concessão da recompensa, que só a funcção espe
l' ial do magisLerio deverá autorizar. 

"Si o lente abandonava o exerc ício ele su·a cadeira cluranLc anno 
n annos, para s~r, por exemplo, Vi ce- Presidente ou Deputado ele algum 

FsLaelo, ou mesmo no tempo· ela lVIonarchia lograra set· Vereador Muni 

d pal em alguma comarca elo sertão ele sua peovinc ia, Lodo esse tempo 
lhe et·a conlaclo pam augmento gradual ele cus Vlencimentos." 

Si no . rxto caso aci111 a mencionado, ha os J ous casos menos ju Li
l" icaveis de Vice-Presidente ou Deputado ele a lgum Estado, ha ou tros 

rasos ·em que não se exp lica ·a suppressão clr. semelh ante clisposiçã.o. 

J~ f iz vê r anteriormente que o Jogar ele Deputado não póde ser um 
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castigo, mas sim uma disLincção confeeida pelo povo a seus concidadãos, 
e nos outros casos mencionados, os serviços ao paiz e á instrucção 

publica podem ser ela maior r-elcvancia, c melbores elo que o d_o magis
tcrio, como, por exemplo, no caego ele :Ministeo, onde o orofrssor pódr 

srr ela maxima utilidade á causa da instrucção publica. 
Si fosse pJ'Ofessor ele uma Faculclarle, por ex•emplo, o Barão do Rio 

Heanco, e tivesse s ido afastado ele sua cadeira quando se occupou da 
questão do Amapá ou das i\[ i õcs, perg·unto: qual era o brasileiro que 

eoncorclaria em se rles ontar o tempo· empreg·ado ne sas com missões pelo 

illutt·ado cidadão? 
Qual era o mais Yalioso elos erviços? Qua. i que nrstc caso sr 

poderia taxar ele pouca g·encro idade, ele sov inice. 

Co usa semelhante r pódr cl i zoe em relação ao caJ'go ele C:oYernarloJ' 

de Estado. 
E demais, Sr. Presidente, ha ainda uma desigualdade muilo prr

funcla entre clua classes ele professores ... 

O H. ADALBGHTO GuiMAR.ri.ES: - K verdade; enlre o peol"L' ·sor ciYil 

c o militar, que accumula o ordenado ela cadeira. 

O Sa. RoDRIGUES DomA: - O militar, que é vrofessor e Deputado, 

accumula aos subsidias o soldo ele sua pabente e o ordenado de pro

fe ·sor; que n em islo se nos concede; mas como professores civis ainda 

h a ·uma enorme desigualdade entre os cn:ectivos c o uisponivcis. 

Hoje mís Lemos duas dasscs clr professoecs civis: prorc sores cffe
cLivos c professol'cs em disponibilidade. 

Si o PJ'ofessor em elisponibilidadc é Ministro de Estado, Depu Lailu, 

ou Lcm outra missão qualquer, além do onus de não trabalhar, de nada 

Jazer, de poder resiclit· onrlc quizcr, conta o seu tempo de Deputadu, 

üe Senador, ele MinisLm, de Prc ·idrnlc ele Estado, de d iplomala, emfim 

tle Luelo, para as gratificações adtli cionaes, accumula com o subsidio 

r.rclenaclo tia Commissão os vencimentos inLegraes de lente, como uma 
I 

consequencia elo § 2• elo art. 31 do novo Coeligo. 

Pois o profe' sor cf.fcelivo clrYc ser co llocado tão abaixo dos seus 

collegas qu e nada fawm, ele i11odo que ser effecLivo já é um casLigo? 

Si o professor em disponihiliclaele, que é Ministro ou Deputado, 

conta -este tempo de serviço para as graLil'icaçõcs adelic ionac , porqur· 

o cffeclivo não ha ele •ter as mesmas vanlagen ? (Pausa,.) 
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E por que não Ler ainda o ordenado, quando os primcit·os Lê!l1 Yen

cimenLos inte_raes? 

E' uma desigualdade notaV'el que já vae tornando ·a classe elo pro

fessores em clisponibiliclaclc bem ambicionada. 

Si o professor em disponibilidade não tem culpa de o ser, não é isso 

,·azão para serem mu!t,iplicaclas as suas vantagens, 'e tiradas todas aos 

cffcctivos que logTam um Jogar na representação ou no Governo! 

Yê, pois, a Camara a posição inferior em que fica o professor effe

ctivo em relação ao disponível, ·e tambem ao p1'ofessor m.ilitar, que 

quando Deputado ou quando em uma destas commissões electivas tem 
c seu soldo ele militar e o seu ordenado de professor, ao passo que 

aqucllc perde todas as vantagens, não conta o tempo, salvo si elle teve 

a sorte ou o castigá de ser posto em clisponibilidacle, porque então goza 

de todos os favores ela lei, e mais outros. 

O setimo caso é o tempo cio serviço elo pt·eparaclor e elo magisterio 

puh li co: c deste caso tambem não me ·occuparei. 

Pela analysc que acabo ele fazer desta questão ele gratificaoõcs adcli
cionaei', vê Y. Ex., Sr. Presidente, que grave injustiça houve na revo

.!.\ação elo decreto 230, o qual foi revogado pela disposição restricta e 
ferrenha elo Codigo novo, que augmentou aos professores os seu encar

gDs c trabalhos, e cerceou-lhes a vantagens, assim como confessa o 
proprio autor da refoema, em seu relatorio. 

Yêem os meus illusLres collcgas que em Lodos c tes casos houve 

ma nifesta injustiça, c scnclo assim, p1anclci uma emenda fazendo vi16-

n u· n [LrLig·o do Cocl igo antigo, relativo ás gTat if'icavõcs addic ionacs, apc

na:; <ll'l<'I'minantlo qui' os tempos de se rvi ço, contados como do mag·is

I.PI'io. sr..iam intf'reutTrntrs ou posteriores ao da nomeação dr lente. 

af im de evitat· inteepretaçõcs absurilas, como aquella apontada no rela
lu l'io do Interior ele l 901. 

.\ndou bem inspirada a Commissão Mixta, rejeitando em seu pare

l'f'I' o§ I" elo arL. ql , que e labrlrcc, para a percepção da maior g['ati-

1 i cação pot· tempu r/e serviço e{{ectivo do nwrJistrcrio a publicação clic 
nma obra con,;; id ct·ada tl e assignalarlo meeilo . 

. \penas me occupo deste ponto pal'a louvar a C1.nnmissão, que reco
ahcc,c n apoucacto clr scmclllan[,c medida. Quanto professo!' illu str 

ém muitas partes tio munçlo nunca publicou obra al uma? 
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E' no proprio re latorio ele 1900, que encontramos a sem razão de la 

e:xigencia: 
··:\o tempo elo Imperio, diz este documento, o profles or que contava 

25 annos de serviço não podia continuar no exercício de . uas funcçõe 
sinão em virtude de uma eonccssão especial do Governo, c, complclaclos 

os 30, era arredado definitivamente do magisterio. 
'·E' obvia a razão de ser dessa medida. Ao cabo Lle 25 armos ele Lr·a 

balho ininterrupto, em um paiz como o nosso, o professor se sente 
fatigado, o cu espírito já não tem o necessarios incentivos da moci
dade, os progressos ela sciencia já não lhe despertam a curiositla.de e o 
cnthusiasmo ele outro tempos, o ensino já não lhe inspira o interesse 
que alenlou os seus primeiro paa os na carreira. 

"As cxeepções se contam por unidade. 
'·Desse facto, que é incontestavel, decorre para o poder publico o 

dever; ele afastar elas escolas officiae , quanto lhe permittam a lei , os 
mestres que já não possam trazc1· ao ens.ino todo o vigot· Lle sua intcll i
gencia, lodo o brilho uo seu saber. 

"Todavia, fiel ao seu principio, abriu o Congresso Nacional uma 
cxcepção em favor claquelle que, entre 25 e 30 anno de magislerio, 
publicarem uma obra de as igualado meri to, a juizo ele eus pare . e 
com ella allrstarem o vigor ele seu espír ito e o seu perfeito conheci
mento elos progre so scientificos." 

Por esta dispo ição, que logo aqui foi combalida pelo illusLre Depu
tado pelo Rio ele Jane iro, Dr. M-arlioo Teixeira, e pelo oraclol', por occa
sião da auloeização para a reforma elo ensino. vê-se que a I i actual 
exige do professor cançacln, fatigado, incapaz ele acompanhar os peo
gt'essos ela sciüncia, sem sLimulos, e no caso de ser afastado elo magi ~

lcrio, aquillo que não c requer elo que entra. 
Di pen anelo no coneur os a peova ele the e, qu(l póde ser um lea

balho ele assig·nalado mcrilo, não fez a reforma outra causa; e mai~ 
uma vez nos collocou em gTande de igualdade da npbrc ela se a quP 
pel'Lencc o illuslre Deputado pelo Ceará, que me está ouvindo com 
<1 ttcnção, que agl'adeço. 

O militar, quando atlinge o tempo de sua reforma, esta lhe é dada 
no posto immed iatamcnte superior a,o que tem, sem se lh e ex ig ie 9uc 
dê uma prova extrema do seu valor e merito militar. 
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E' o premio do serviço prestado, c nã,o se lhe exige que enlre em 

uma batalh a. As gratificações add icionaes são por tempo de serviço, e 

o livro não é equivalente a serviço prestado. 
O SR. NEIVA: - Mas a Commissã,o cortou. 
O SR. RoDRIGUES DORIA: - Sim, cortou e estou salientando o ser

viç,o ela Commissão, sem ella me Ler pedido . 
O SR. AuGUSTO DI;; FREI'l'AS: - Agradecemos. E' um :: ranelc serviço 

tudo quanto tem dito. 
0 ·SR. RODRIGUES DORIA: - 0 Codigo, porém, ainda é lei, não foi 

revogado . Como se vê do relatori<o, "-a restricção das gratificações é 

um meio indirccto ele renovar ma is frequentemente o pessoal docente 

das esco las." 
Para attingir a esse fim, oom mais presteza e satisfação para todos, 

ainda se podia lembrar a disponibilidade claquclles que fossem atlin 

gi nclo um certo tempo de ensino, esperando, nessa especie de reserva, 
o afastamento definitivo pela jubilação. 

Do professor em · clisponibiliclaclc a lei não exigiu ·essa prova ex

trema, e fica dclla dispensado, recahindo todas as penas sobre o 
r ff'ect ivo. 

No emtanto, não occorre ao Governo uma circumstancia, c é que 
A obra pó ele não ser do pro f Asso r a· quem é dada a gTatificação. 

Si a thcsr fo i abo lida, por ser duv idosa a sua autor ia: que custa 
l'll1[JI'Cgar-se o mesmo al'L i fi cio para a apecsentação ele un1a obra? 

Como pó de o Governo saber que o 1 ivro é elo professor que sallc, 
s i não Lcm me ios de saber que a L h esc é elo professor que entra? 

Esta clispos i ~1ão é llcvéeas absurda c digna ele ser revog·ada, si não 
u fôr o Cocligo Lodo. 

Drpo is, Sr. Pre. idcnlr, oecupa- se o Coclig·o do provimento elos car
gos clocrnlrs. Esta matcria r uma elas mais imporLanl·es do Codig•o, mas 
Pll propositalmcnlc não apresento uma só emenda nesta matcria. Apenas . 

digo o que penso a csLe respeito, c fique como está, ou como qui zcrcm 
fazrt'. 

O SR. MALAQUtAS Go:'<vALVES: - V. Ex. devia teazer a sua expe
r irncia. 

O SR. RODHJGm;s DORIA: L- Já cons ignei em lettra ele fôrma, já 

dissr o que pensava a respe i to, mas a minh a opini~.o o que vale q.ea11tc 
elos actos cjo Governo? 
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You fazer, como o meu illustre mestre, Deputado pelo Rio elo Ja

neiro, um breve historico da questão. 
Entrei para o ma2isterio publico, concorrendo para o Jogar elo 

adjunto. Era a nomeação por 10 annos, no fim elos qU'aes tinha de fazer 
novo concurso para continuar no magisterio, salvo si a Congregação, 
aLtenclenclo ao bom desempenho elo carg'o, informasse o Govm·no, cli &
pensanclo o concurso, e teria uma renovação ele mandato por mais 10 

annos. Foi esta a organização que melhor me pareceu. 
Assumindo o exercic'io ele adjunto, o meu maior empenho foi pre 

parar-me na materia ela minha cadeira, ele modo que, quando Live;;l:'e 
de fazer concurso para renovar o prazo ou para catheclratico, não ti
vesse de ser vencido facilmente por qualquer outro colloga que enten
desse do concorrer oommig·o; c tambem me collocar poranlc a Congre
gação na situação ele poder ser dispensado do concurso no caso de 
terminação elo prazo ele 1 O annos. 

Sob esse regimen iniciei com gosto a minha carreira, e prepa
rava-me para succecler ao professor ele que era adjunto, mas dispu
tando o Jogar por concurso . 

Mais Larcle fiz concurso para catheclratico ele outra cadeira, logrando 
soe o seg·unclo vaLado para primeiro lagar. 

Yeiu a Itepubl ica, fez - se a famosa reforma de 1891, chamada pelo 
Dr. Manoel Yictorino, que, todos sabem ser um elos mais competentes 
nesta materia, de- rlansa macab1'a, em uma notavel memoria hisLorie.a 
que CSGr.eveu em segui ela. 

No fim ela clansa, as mudanças eram profundas: professores foran1 
110meados sem concurso c sem pertencerem a qualquer posto inl'm·iot· 

/ 
na i nstmcção su pcriot·; supprim i u - se a classe dos adjuntos, e crcou- sf' 
a elos substitutos por secção, c a:cljun tos f-oram rebaixados ou deixados 
á mar,jcm; lentes aposentados sem tempo; outros mud~clos ele secção, 
sc)n outra explicação sinão a facilidade ele accesso para os mais peo
'togiclos. 

A roacção contra a reforma foi grande; a imprensa se occupou 
largamente elo assu~1pto, combatendo as nomefl,ções dos lentes s-em con
curso; e o Governo, sentindo a má impressão de sua reforma, ba"ixon 
um aviso mandando que a parte ela CongTegaçãJo que tinba co ncurso 
fiscalizasse a outra que não tinha, para informar ao Governo se esta 
ia bem. Era isso uma oataplasma deprimente, e que formava bem dis-
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ti netos nas congregações os grupos que lamenta o oo llaborador do J o mal 

do Commercio a que me tenho referido. ' 
Depois desse aviso, tr·es collegas da Faculdade rcquer.et·am á Con

gTcgação para estabelecer esta um modo de demonstrarem elles a sua 

compelencia nas materias ele que oram lentes . 
Por molestia não tomei parte na reunião dessa Congregação, mas 

mandei uma carta ao Dia1'io de Noticias ela Bahia, dizendo que subscre 

veria o pedido elos Lres coll egas, si era o concurso que cll es queriam, de
clarando que s·ó por este meio eu considerava bom o apuramonLo elas 
compeLencias e aptidões, e que si, porventura, um outro colleg·a mai 

clistincto tomasse o meu logar, com isso só lucrava a insLrucção publica 
do meu 1 aiz. Eu insistia pelo concurso, quando já era substituto v itv.

licio, o com direito a accesso sem concurso . 
Pürtanto, Lenho a declaração formal de quo o processo que acl..o 

melhor, no no so meio e adiantamento ele instrucção, é o concurso. 
Dous armos depois ele nom.eaclo substituto, contra lodas as pt·evi

d.cncias, va ou por fallocimonto elo respectivo lento a cadeira quo mo 
competia, em 1arço, c só em Setembro fui nomeado, porque o Governo 
pl'etonclia fazer uma refül'ma e consignar o concurso para catbocleaLico 

áquellcs substitutos que não tinham concurso ele alg·uma elas materias 
da secção. "\ reforma mais Larcle se fez, com a referida clausu la, a que 
tiveram de suhmettl'L'-se um ou dou substitutos, apenas, pois, o Con
gresso revogou essa disposição, que era sempre um embaraço e um 
lmbal h o fatigante . 

. _e; l'icou luclo como dantes. 

Quando Lomci posse ela minha cadriL·a riC' hotanica c zoologia mrrli
l' as, por uma dctcrminaçã·o ela Congrcg·ação, cu Linha de apl'c rntar os 
traço biographicos do meu desdito o antecessor, compeLindo-mo iniciaL' 
1 ssa bôa praxe, c no rlogio lristorico que ntãu fi z c aqui trago impre :::o. 
disse: 

"Em clous concursos dei aqui provas le ·que, em cOL·La zona elas 
sriene ias medicas, eu poclia pretender um lon·ar no magistceio upel'ior. 

lendo exercido logar ele ad jurüo clueanLe cinco an11o , até quando a revo
lução. que transformou inteil'amonte a face poliLica elo paiz. a ltceou 
l'aclicalmenle o modo ele preencher os logare ele professores nas faeul
ilaclcs brasileiras. 

"l-Ia na cidade ele Lyão, t•efcrc .Jame ChricLon Browne, um e Labe-
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JecimenLo ele gTancle importancia publica, denominado a casa ela quali 
ficação ela sêda, no qual a mais custosa elas fibras é submetticla a· 
cuidadoso exame sobre a sua uniformidade, resistenc ia, humiclade c 
corpos extranhos que contém no estado crú, afim ele poder ser deter
minada a mais conveniente applicação á manufacLura ele cada urna das 
sortes, elas quaes conservam-se as amostras. 

"Pois bem; no estado actual elo nosso progresso e adeantamento nas 
sciencias medicas, eu cons iderava o concurso - que não tem 1~1ais 

razão de ser - como o processo mais apropriado a fazer - se uma sele
cção da idoncidélide, das applicaçõe::: e elo valor ela mais preciosa das 
fibras, da .fibra nervosa claquelles que desejassem o pesado encar"'o ele 
preceptor da mocidade." 

Portanto, vê Y. Ex. que ao assumir o logar de cathedratico, eu 
protestava ainda contra o provimento das cadeiras sem concurso. 

A minha opinião, pois, é conhecida, e que me chamem de fanatico 
pelo concurso, Lenho ainda por elle a gmtidão ela minha entrada no 
magisterio. De ouLro modo eu es taria longe desta carreira, que por 
algum tempo foi uma •elas illusões ela minha viela. 

O Codigo actual tem clous processos para. o preenchimento elos car
gos docentes: - o elo concurso c o de obras approvadas pela Congre
gação. Este vac ser o processo prevalecente. Sei qu e já está bem 
iniciado o preparo clr· obeas pam a conquisla dos legares na Faculdade. 
Qu.c fiquem os clou's processos, pol'qu e o Governo ainda t em terceiro, 
que é a nomeação sem concúrso c sem obras. Quando o Governo quizer 
nomear um lente sem formaliclaclcs, pede ao Congresso autorização para 
refMmar o ens ino, faz a nomeação e fica feita . 

. •\geacl e ou não es te meu modo ele manifcsLar - mr, não posso me 
conformar co m as d ifficulclacles, trabalhos c clcspezas ·que uns prec isam 
cmp"rcgar, 3!0 passo que outros entram para o magisLer io, suavemente, 
c logo cathcclraticos. 

Pelo Cocligo ele lS\12, Lrvc o meu digno c clistincto coll e a Dr. Gui
lherme Rabello, sub sLi luto mui to habil e preparado, ele faz.er concurso 
para catbcclrat.ico. Logo depois o Congeesso revog-ou determinado artigo 
do ·Cocli o, e os ou Lros nas mesmas condições passaram a caLheclraticos. 
sem concurso. 

Para que estas clesigualda:des? 

Longe de mim pensar que os nomeados sem concurso não sejam 
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110ns, mas não temos ainda essas noLabiJi,dades que e imponham, uu 

·pelo menos a maior parte elos nomeados sem co ncurso não o são. 

Estava no poder o P.artido Liberal, quando se elecrelou uma reforma 

elas Faculdades ele Medicina. 

Havia sómente uma cadeira ele clinica med ica e outra ·ele clí nica 

cimrg·ica; o Governo clesclobrou estas ca:cleiras em duas, pertencentes á 

mesma secção. 

O Conselh eir.d Almeida Couto, chefe do Parti do Liberal na Bahia . 

e substituto ela secção medica, á qual pertenciam as c-adeiras ele clínica 
medica, requ ereu o provimento na seguncla, e o Governo respondeu 

que era .uma cadeira nova, e que tinha ele fazer concurso para ella, o 
que se realizou. 

O Dr. Benicio ele Abreu, porque não fez concurso, não entrou na
quella oceasião para cath eclratico. 

O Dr. Manoel Victorino, tambem substituto, fez cohcurso para a 
rarleira ele cJi.nica c i mrgica. 

O pr.op6o Dr. Aug·usto ele Fre ita , qu.e parece favoravel á suppres

são elo concurso, deve grande parte ele seu nome ao seu bell issimo cnn
curso que fez no Recife, com homens como Tobias Barreto. 

O SR. Auous'ro DE FREI'l'AS ': - Quem ·disse a V. Ex. que eu era 
parLiclari-o clt>ssa suppressão? L t> ia V. Ex. o Cocligo. 

E' muito faci l crcar razões r op ini ões para Ler o pmzcr de as 
rlestruir. 

O SR. RoomouEs DaRIA: - V. Ex. co nserva a nomeação sem con-
curso. 

O SR. ;\ uousTo og FRn:I'rAS: -V. Ex. não leu a minha op inião. 

O SR. RODRIGUES DORJA: -V. E~. parecr preferir a nomeação sem 
roncu t'SO por um apat'lr que V. Ex. Jeu ao discurso elo meu illust.t·e 
co llrga De. Martins T e ixe it'a. V. Ex. achava que o concurso não produz 
hons r esulLaclos. 

O SR. Auouwro DE FRmTAS:- Por certo, o princípio não é r- bsoluto 
ha professores ele concurso que nada sabem. 

O SR. RooRJGUITS DOJUA: - Sr. Presid ente, cu p t·efi ro o juizo ela 
Cong·ee : ação ao arbiLr io elo Governo. 

O SR. ANIZIO DE ABREU: - Não apoiado. 

O R. RODH IGU[J:S DORIA; ~ O concurso afasla as nullidades que 
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podem pretender, por empenhos, junto ao Governo, que não as di -

tinguc. 
O SR. ANIZIO DE "\ BREU: -A maior es nolabiliclades en traram para 

a Faculdade independente ele concurso. 
0 SH. RODRIGUES DORIA : - Não as conh eço. 
O SH. "\ NJ:t.TO DE ABREU: -Eu conh eço . Estou ele perfeito accôrclo 

com o Dr. Augusto ele Freitas. 
O SR. noniuouEs DoRI.\: - Sr . presidente, o Cocligo e a Commissão 

conservam tamhem a suppressão da these. Não faço qu estão disso. 
Podem suppt· imi r a tllese, ou podem ex ig·ir a Lhese; mas dar como 

razão de dispensa ela these a que a illustre Commissão Mixta deu. é que 
eu não admitio. 

O SR. PRESIDENTE: - Previno ao nobre Deputado que a hora está 
esg·otada. 

O SR. RomuouEs DOR!.\: - Peço a V. Ex. a bondade de deixar que 
cu term ine esle ponto, porque então pedii'Ci a V. Ex. para conservar - me 
com a palavra para amanhã. 

A Oommisão liz o seguinte : 

"A these supprimida pelo novo Cocligo é já uma prova condemnacla 

nos centros sc ientifico ele maior cultura. A França a desprezou depois 
ele longos annos ele ~xperiencia. 

"A autoria elo tT'abalho aprcsentaclo era sempre um ponto de cluviela 
na consciencia elos julgarlot·cs." 

O co ll aboraclot· cl Jonwl do Commcl'cio em 190 L diz a mesma cansa 
quas i. 

"Ao lado da apresentação ele uma Lhese. cuja autoria era se mpre 
ponto rle Ruspeila, prova elim inada na França como meio fall ivel para 
atleslação ela capaciclarlc scientifiea, ele ." 

O esct·iploe, a Com missão c o Ministro são ela mesma opin ião: que
rem snppr imi i' a tllesc, porque não se póde provar a autoria dell a. 1as, 
como r que .se pócle basear a nomeação sobre a apresentação de um 
Iiveo, cuja autoria não é melh or provada? 

Longe ele mim pensar que o canel ielato que apresenta uma these, 
ou o. JWPtcnclcnle que apresenta um li vro, não o tenha esc ripto; mas, 
si. porventma, a autoria não se póde provar tratando-se de uma Lb ese 

crur vae ser clefcncl ida perante a Congregação, m enos ainda poderá des
apparccer a suspei La, tratando-se de um livro, 
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Não faço questão de Lhesc, csLabe leçam a legislação que quizercm, 

mas não a legue m conLm a Lliesr a questão da auLoria, porque a mesma 

t'azão vale contra os li vros. 
,lá aYisaclo por Y. Ex. de que a ll ol'a es tá adiantada, prrlirri a \ ·. 1 ·~:~ . 

qne me reserve a palavea paea a se são de amanliii. 

O SR. PIU>SJDEN'l'E : - O noht·r D rput.atl o l"iear:\ eom a pala\Ta p::tt'.l 

r, srssão segu inte. 
(J fui{ O ucrn; ?nllifl! bem. 0 01'111/ 01' I ' C/ IJ//) JI' i/11 1"?1 / (!1 /V.) 

\'<1m á i'l'fosa, são lidas, apoiadas r poslas ronju nt.amcn lr em Lli ~ 

l tlssiio as seguint e emendas: 

A' Labella de vencimentos do pesfioal elo «rmna io Naro ina l -

ri i a-se, beclel: 

Orde nado ... 

C: ml i fi cação . 

Total. . 

2:000$000 

1 : ooo:·ooo 

3:000$000 

Sala elas Sessões, 20 ele Oul.nbt•o rle ·1902.- fl entiqve Laaden. 

Accre ccnLc-se onde convier: - Os amanucnsrs ria Escola Polyte

rlm ica perceberão os mesmo. vrnc im rnLos que pet·rehrm ou virt ·Pm a 

prrceb cr os amanu nscs elas Faculdades ele Mr<l ic ina c das de DiL'rilo. 

Sala rlas Sessões,. 20 ele OuLuhro de 1902. - Bru·b ,Jso Umu. 

Dispo i('õrs Lrans iLot·ias - arct·rsrenlc-sc : 

Art.. Os funccionarios qnr soh qualqnrt' Litnlo rxrrcrm o magif;-

l.re io nas esco las sup ceiorcs h a mais ele ·I O annos, quando promulgatlo 

rsLc Cocligo. serão cons icl craclos vilalicios com loll as as vantagens. 

Sa la tias Sessões, 20 dr Onluht ·o dr 1902. - Cru· los de .Ym•rtf'S. 

Onde convi et': Em logat' rü~- en cat'I'cgado rio rnsino rir r lin iea 

odonlologica, di ga - se : - profcs or de clini ca odonLologica. 

Sa la elas Sessões, 20 ele Ou Luh r o de 1902. - Cm·los de Novaes. 

Emendas 
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Act·oscen lc-so onde convier: F icam equiparados os ae;Luaos prcpa

racloees e assistentes elo clínica .aos antigos serventual'ios dos a cal~ 

g·ot·ia, de accôedo eom o al.'t. 2", .§ 3", da lei n. LrOO, clr 16 de Drzcmbt>o 

rlc 1897. 
l~ l ovcm-sr oquitalivarnente os vrncimcntos üos peepaearlot·cs c 

assisten tes de clinica, g·uardaclas as proporções elo aug·monto p t·oposto 

pat·a os lentes o ubsütulos. 
Sala elas Sessões, 20 ele Ou tubt'O do 1902. - Celso de So11za. 

7-lemiqvr: Lrraden. - Celso elos Reis. 

·• SES. ÃO DE 21 DI!: OUTUBRO 

O Sr. Rodrigues Dor ia: - Sl'. Presidente, rui honLrm inLrnom 

pirlo, por se trr rsgotaclo a hora, qu ando tratava elo provimento L:os 
cargos cloccnlrs, c :em qurrcr, como r praxe muito eazoavel c pt·ovri
Losa nas aulas. fazet' uma recapitu lação do que se di se na vespera, 
continuarr.i o meu discUL:so, aci·oclitanclo que os meus illustrcs co l~ ; as 

aLtenclcram bem ás razões que rxpencli para condcmnar o novo processo 
rmprcgado peln Codigo para provimento das cade iras, e a razão por 
qur não aprcsentaYa emenda ao Coei igo, em relação a este importante 
capitu lo. 

Ainda IJa pouco momrnto , Sr. Presidente, me chegou ás maos 
uma Memoria Hislot·ira ria Escola Polyterhnica, que me foi enviaria por 
~aberem que estou mr occupanclo aqui da reforma elo ensino publico, 
e na qual um illuslee profrssor desta Escola. já encanecido · no magi , 
terio, conrlemna fm•malmontc a aba! ição ela Lhese nos concursos. 

Diz este clocumenlo, oscripto pelo Dr. Paula Freitas: 

"A prova rle thrse r uma necessidade, p·orque nell a o candidato 
revela seus conhecimentos scientifi cos; produz ordinariamente um tra

balh o oeiginal, ou, quando mais não seja, um trabalho synthetico sobre 
a. sumpto importante, referente ás materias ela secção a cujo concur o 
se apresenta, dPfenclenclo-o depois publi camente. 

"Quand o mesmo ·taes trabalh os oão se,iam rio va!Ot' excepc iona l ou 
cwig·inal, co ns tituem ge ,·alm ente, segundo o fez sentit· a Congreg·ação 

na t'CP I'rscn Laç.ão acima citada, vali oso trabalhos d i·dacticos, o ontt·c 
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cús cuja bibliograpltia scienLifica é Lão t·rrluzida, são uma fonlr rir 
enriquecim ento que não deve sei' cleslrui Ll a. 

"Fixado que seja o ponto pam a Lhesc, o aulot· é lr,·adn, no. limi!Ps 
rm que o ponto se cit'cumscrcvr. a cxplural-n rm Lodo,; os sentidos. 
investigando o que lhe diz re peito, c colligindo Julio quanto aprofunda 
o sru e Ludo. Por vezes de um La! tt·ahalho surgP alguma eousa til' nPvo. 
r.u me mo alguma descoberta con ideravrl, di na dP apreço. 

Como, pot·ém, Lae trabalhos . ão composto prlo candidato rm s<'ll 

gahi nele, a e piri Lo desconfiaLlos a peova revela- se como duvido <, 

porque o. candiclaLo pó de recot'L'CI' a ou Lt·cm, afim de pt·epaml-a; ma;-; 
Jm .pat·a isso a defesa produzida pelo candidato contra a arguição [lfli' 
uma commissão de lente ou por seus compPI id iH·rs, r nrssa ilrfe a o 

talento e as habilitaçõc do candiclato patenteai'- r-hão necr. aJ'iamentP 
dr modo a não ilrixaJ' duvida ohrr o g1·áo da sua eompclenC'ia P capa
ci<lacle." 

Yi'·-sc. pois. qur o illuslrr pl'nfcssor ria E ' í'flla P , lJ~· trchnica ahun
c!aYa nas mesmas i1h'as qu e linntrm rxprnfli. :\ii•l apersrnlarri rmenda. 
eo mo declarei; não l'aÇ'O qurstão dr~;ta pro,·a, qur r tão penosa paea os 

]1omens pobres, c qu<' r clispPnsada :íquelles qur rnlram para a Farul
clade sem concurso . O que eu qu~ro é a igua ldade no modo por que se 
pócle entrar para o 111:1gistrrio suprrior, não a(Juella igualclacle ela co
media. igualdade elo dedos da mãn, ma uma igualcladP verdadeil'n. 

Ainda sobre esta parte elo Codigo, fizeram os lenlrs ria Faculdadr 
da Bahia .uma reclamação contra o aeL.igo que prl'millr a su peição dos 
lenLe pelo candidaLos aos Jogues rio magistcl'in. suspriçãn qu e consi 
Lleram um desprestigio para a Congregação. Tes ta supeição lambem pódl' 
ser alleg·arJa pe los alnmnos no processo elos exames. o qur c'· ainda mai 
depr imcnl.e pa1·a o lentes. O collahoeaclor do Jm·na~ do Commr>J•cio, a 
que vál'ias vezes me Lenho refCJ'irlo . c qur <lcfrncle a eefoJ·ma eom enttm
~iasmo, con iclcra, porém, rssa uspeição e o mo su JJI'ema ns)Jimção. Diz 
clle : 

"Garantindo, finalmente, ao candidato ao magi terio. r aLé ao alu
mno elo CUL' o, o direito rle a1· uir a usprição clD lrntr r rxaminadnr, 
1 illu trarlo 'finisLl'o realizou a a pit'ação supl'Pma. o n•sprit.o do v .1Lo 

r a consciencia no julgamento pela convel'são elo professor rm _juiz 
acce it.o por aquc ll rs cuja capaci-clacle é julgada." 

Do modo quo aqui quem escolhe o juiz é o julgando. 
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Eu não sei si rsLa prerogaliva, app licacla n as ouleas re lações so

c iaes, não podia produz ir os mais desastrosos effeilos, desde que o i ndi
viduo a ser julgado pudesse esco lher os seus ju lg·adores. 

Eu não me sentiria ele modo algum offcn lli do si um exam inando me 

1.iésse por suspeito. O pouco ou nenhum prazet· que tenho ele rxam inar, 
o constrangimento que sinLo quando •estou exercendo es ta funcção l.ão 
aedna, quasi que me fazem acceitar esta d isposição, que efJectivamenlc 

não deixa de set· deprimente elo prestig io elo profrssor. 
E' isso como que uma consequencia elo presLig·io cresccnLe dos aln

mnos, que jú se consideram arbüros em geande numrr·o rlc quesLõcs. 
A i ll nstrc Commissão Mixt.a aLtcncleu em parte - á reclamação ela 

l•'acuJ.Iaclc de Mcclicina ela Bahia, accciLancl o .a suppres ão da facu ldade 
de argu ir elo susprição sómenLc aos alumnos, co nservan do, porém, t•m 

l'rlação aos canclirlalos ao magisLerio. 
A Commissão esqueceu-se, no emtanlo, ele cons ignar rssa snpprr~

s5o rm uma cmcnrla. 
Eu apenas aviso a illustre Commissão desse lapso, declarando qur 

não me incommodaria ele sct· em Lodos os casos arguiclo ele suspeiçilo, 
quer nos concurso , quer nos exames, porqu.c hoje é reconhecida a 
antoriclacle extraordinaria que os alumnos têm nas Faculdades, dirigindo 

movimento, pedindo a demissão ele clirectores, a apose>ntacloria ele lentes 
quo lhes desagradam . 

Antes ele occupar-me com a quesL~o elo re Jimen escolar, aque ll a que 
preocupa talvez ma is aquellrs que querem melhorar o ensino, antes 
com o regimrn elo que com a formação do professomrlo, dou l'azão á 
Commissão quando recusa a divisão proposta pelo meu illustrado mcs
lre, Senador Yirg ilio Damazio, em seu substitutivo, ele professoe len te 
c professor não lente, consLi Lu inrlo esta u ltima uma " fóema n eg-ativa 
empregada pa1'a tl.esignar uma classe ele fu ncc ionar ios". 

No cmtanto, a Commissão, que estudou Lão m inuciosamente o Co
r1 igo , csquec·eu-se ele supprimir no capitulo sobre regi>mcn escolar outea 
fÓI'ma negativ.a para clesig·nar uma classe ele alumnos. 

R é assim que diz o Cocligo: 

"Ad. ·1 'l2. Com cxcepçã:o ela Escola ele Mi·nas e elo Gymnasio Nacio 
nal, onde se observará o reg· imen da fl'equenc ia obrigalor ia. haverá nos 

outros cstabel·ecimentos duas elas es ele alu mnos: os mat1·iculaclos c os 
não rnatJ'ÍC?claclos. 
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o meu illus tre co llcg·a c mestre, o Sr. Dr. Martins Teixeira, j á se 

arc np'O u des te ponto; mas, pergu nto cu tambem : quem são esses a lu

mnos não malr icu laclos? 
Os mat.ri culaclos, co mpre h.encl e- se, são aque lles que pagam a taxa 

de matr·icu la r. que apresentam os rlocumentos e preenchem as forma

litlalics rxig iclas p ela le i. 
Os· não matricu lados pod em se cons id erar a população toda ela 

ci-dade ondR a Faculrladr fun ciona , porqnR o Rrgu lament,'O não defi.ne 

qnaes sejam elles . 
Ma is ad ian te, oo art. 171, diz o Cocl.i o: 
"Serão consi cleraclos alumnos elos es tabe!Rcimentos sómente os que 

se houveeern matriculado." 
Consegu intemente, a Go mmissão devia Ler modificado essa dispo

s ição elo Ca.cligo, não só por: causa ela fórma nega tiva, que ella concl em na, 

eomo lambem porqu e o art. 13 1 exc lue a ·classe dos não matriculados 

do arL. ·1 12. (Apm·tes. ) 

Esta questão ele alumnos ma triculaclüs e não matriculados se prende 
ao t:egimen R co lar, e eu procurei remed iar com uma emenda os incon
YC-nie n tcs que note i, dividindo os alumn os em matri culados o assistentes 
ou ouvi,nLes, sabendo - . e o que são uns e outros. 

Agora, entrarei na ques tão · magna, a questão el o regimen sobre 

o qua l fo t' mul ei uma em·enda estahelecendo a fr equencia livre . . 
·E' fac il veri fi car qu e deseJe qu e entre i n es ta Casa, e SR discutiram 

questões de ensino . . . 
O Sn. JovrNrANO DE ·CARVALHO : -Apoiado; j á de ha muito Y. Ex. 

vem se batenclo peta fr equcncia I ivre. 
O SR. RODRIGUES DoR.IA - .. . man ifestei -m e sempre a favo r da fre 

qucncia liv r·c, não qu·er f)nclo dizer com isso que eu considero o regimcn 
obr iga torio como um r egim en depriment.e el os brios ela mocidade e fio 

"professorado. 

Fiz parte elo meu curso medico sob o r egimen livre e parte sob 
o regimen obr igatorio. T enho leccionado nas Faculdad es ele que faço 
parte ·ob esses clous regimens, convencendo - me, ela comparação entre 

os dous, qu e melhor é o da fr equencia l ivee qu e o ela obeigatori a. Este 
é o meu depo im ento. 

Resp ei to a opinião dos out.ro.s , pl'ot.es t.a.ndo apenas contra a p eclta 

ele incitaclol'es ela l ivre vadiação aos particlarios ela frequencia livre. 
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Sr. Presidente, eu comecei a ensinar na Feculd acle Livre ele Dieeito 

d:J. Bahia, sob o r e imen -da frequencia livre, e assim o f iz pür tees 

nnnos, depois dos quaes a r eforma elas Faculdades Juríd icas ele 18\J!l 

ve iu es labelecer pa1·a cl las a anomalia ela frequ encia obeig·at.oria, pre

valecendo então um Codig-o cla!S dispos ições commums aos estabeleci

m entos sup·er iore.s, que co,nsig·nava o reg iynen ela liberdade ele frequ en

cia. Nunca tive m elhor es alumnos do que nes. e tempo, e dahi conclu o 

a nen huma vantag-em em se r estabelecer a frcquenc ia obr i ~ atori a . 

A frequenc ia livt·e não· imped e que haja lições ou sabbatinas nas 

au las, e eu as fazia, não recusando os a lumnos a entreterem com o pro

fessor relações tão conven ientes ao seu aprove itamento, c qu e os esti
mulam melbor quando es tabel ecidas .s·em constrang·imento, e bem explo

radas e dirigidas pelos professores. 

Tirei mui to r esultado dessa pratica que. com elles acloptei. 

O SR. MALAQU IAs GONÇALVES: -E' que V. Ex. tomou - se mais rigo
roso á proporção qu e envelhecia no ensirio. 

UM SR. DF.PD1'AOO: - Ao co ntrario, fica -se m ellos eig-oeoso. 

O SR. Ro-omou Es DORIA: - 1nnca ai terei a minha norma no desem

pc•nho elas funcçõe elo magisteeio, apezae elos at.t.ractivos decr escentes 

qu e a carreira apresPnLa. Cumpro o meu rl eve; poÍ·qur estimulo pat'a 
mai s não se nos clá. 

Pqis bem, Se. Pt' cs icl ent e, posso affirmar com seg·urwnça qu e, na 

minha pratica e exp eei encia, o reg-irnen da f t·equencia obrigat.oeia · n5 o 

dá melhores resullaclos elo que o ela fr equenci a I ivre, e. srndo ass im, 
nada justifica a decretação do ensino obrigaLor io. 

UM Sn.. DgPU1'ADO: -Nos tempos elo ensino obrigator io sr estudava 
melhor. 

O SH. ROORJGUES DORIA: - E' um engano. 

V. Ex., Se. Prcsiel enLe, sabe qu e a pratica do curso m edi co era J'U<i.i 

m entar n esse Lcmpo; não havia laboraLorios bem montados, como acon

teceu depo is ela reforma que, pócle-se d izer, foi obra do Sr. Yisconrln 
de Saboia ... 

O SH. MAH'riNs TEIXEIRA: - · Apoiado; nada existia abso lutamente. 

O SR. ROD IUGUES DortiA - .. . creanclo adjuntos por cadeit'as. 

r\ cLualm ente os es tudantes procuram o curso com mais prazer. pnlo 

int er esse que os estudos praticas prod uzem no seu espír i to . 
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.Eu não quOl'O dizol' que u rnsino obeig·aLot·io seja dopt·irneitLo pal'a 

u alumno ... 
O R. Pt:Ht:II\A IH; LYHA: - Sel've para occulLar a incompeLoncia 

do peofessor. 
O 'R. IlODRIGC t:l:l DOIU.\: - .\. propo i lo d Le apat·le, !·embro-me 

qur, quando e di cu lia aqui a t·erorma das Faculdaues Jurídicas, c 

que drfoncl ia, com o ardor da sua palavra eloquente o ensino obriga

torio, o meu illu Lrc collcg·a o DI' .. \.ug·u lo de Ft'eiLas, um aparte do 

Dt·. Erico Coelh o era ma is ou menos no sentido do qu e o nobre Depu

lado pot' Pernambuco acaba dc clat·, com a diffct·ença que o primeiro 

empregava Lermo tão a ' pei'O · que foi forçado a t'etirar por não erem 

parlamentares. 

E para mo'Lrar que o· bons pt'ofe ores têm sempre alumnos, 

lembro-me que, quando o anno pa sado o me mo i llusLre collega, o 

St'. Dr. ~'t•ci ta fazia aqui um brilhanLe di cur o defrnclenclo a eefot·ma 

o o ensino obri,;alot·io, ellc dizia: 

"Dominava no paiz o cn ino livre, com t.odas as suas largueza, 

atTancanclo á conde cenclencia do imr crante . . As consequencias funcs-:. 

las logo ar!Yi<Cram. Quet· o nobi'C Deputado elo Ri o Grande Lio ui saber 

o que foi a fr quencia livre, o que Joram o exame cumulativos·? 

Dirija-se ao illu lre eept·e enlanLe do Rio ele Janeiro, c • . Ex., o me -

Lt·e qucri·do ela mocidade, que Lanlo a cduzia pela sua palavra elo 

qu•cnL , co mo pelo sou oi ido sabOl', dará o testemunho leal o sincero 

do abandono la au las. 

O 'rL l\IAR'l' INS TG:IXEIHA: - :'lunca mo fallamm. Tive mais do que 

os que mandava a lei. 

O ::;H. .\ ccus•ro DE Fllt:t'l'A : - In fel izmonLe o testemunho que 

invoquei falhou, pOI'que '. Ex. não me ro pondeu ao que lhe pergun

tava; tratou da ua aula ó. 

O Sll. RODRJGUr<: DoHtA: - E' porque cl le é um peor soe que 

ensina. Não qucJ'O Lar a clizee aqui o qur é o nome elo De. Mat·Lins 

Teixeira, como peofe sor, no paiz-. 

O SR. ;\L-\.RTINS Tt:lXEJJu\: - \'ã.o el'a prlo professoi', eea pela 

belleza ela cadeira. 

O SR. ROD!HOUES DOHIA: -Era prlo profes OI' que sabia alirnlat' 

essa b llezas. E, 111ao, colloquem na cadeira um professot' que não 

5aiba physica, que não aiba faz er a. experiencias . . . 
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::3r. P resid ente, não quero mais me along-ar nes ta discussão . . \ crl'

d i Lo qu·e os que defendem a frequ encia obrig-ator ià o faz em t·nm a 

nwsma convicção com qu e defendo a fl· equenc ia livre. 

Já Live ocasião, ha clous annos, el e faze t' aqui uma i·eferencia qt tP 
ag-astou um pouco o RelaLor elo Ot·çam enl.o elo Tn t.et·ior, quand t• se 

discutia a autorização para reformar o ens ino no senLirlo ela ft· e Juenc ia 
obe ig-ator ia, o que não passava, dizia cu, el e um emp erramenLo ela 
t·otina. O hom em, qu e fez o seu cur so todo spb ·o reg- im en obeigaoLr iu. 

uppõe qu e não ha meio possíve l do ensino s inão co m o cas ti g·,1 do 

ponto. 
Não quero mais me occupar com essa co mparação, co m a qual 

nulra cousa não quiz s inão mos lrar a força qu e tem a rotina. 

Portanto, Sr . Pre ·idente, não me es tend endo mai s sobrr I':::La 

nuestão, apresento emendas qu e c t· eio sat isfarão bem as nrcess id :vlrs 

do Nlsino, clanclo certas preferencias aos matricularlo . . 

Emendas: 

"Ao art. 112. Será livre a fe equencia nos estabelr-ciment.os sup r

t'iO t'C de ensino, que, al ém elos alumnos matriculados, poderão admiti it · 

as istentes ou ouvintes. 

·J ·13. Os prim eiros pod erão responder ás at' uiçõcs dos lenlc•s . c• 

nos CÀ'et·cic ios pra•Licos, se incumb irem de trabalhos mandados exr·

cuta t· pe los lentes e professores. 

'114. Os alumnos as ist nt ou ouvintes ó poclrrão fr cqu en tat· os 

cuesos theoricos e pralicos, provando ter pago a taxa pa t·a isso esla

belecicla. 

Arl. t 3 l. Suppr ima-se. 

Art. Os ouvinles r eceberão elo secretaeio um cae·tão im pt·rs:~.t. 

assig-na clo pe lo dircctot·, e qu e lh e dará ingresso nos laboralorios P 

aulas." 

Eu .não vejo incompatibiliclacl e para as relações naturaes cn l.t'Q o 
professor e o alumno,- em um regimen el e ft··equ encia livre. 

Pócle-se em qualquer regim en, sem mulliplicar muito as divisões, 
rlislinguit' tres grupos el e alumnns : -o elos appl icacl os, qnr não é 

geancl e, e que srmpre procura as aulas com inleres e; o elos qne porlcm 
ser app li caclos ou não, segundo os es tímulos, e o interesse que lh e 

desperta o profe soe, que consi rl rro o mais importante elemento ou 
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faclor do ensino profícuo; e, pot· fim, o gTupo elos incorrigíveis, que 
pt·ocuram consrg·ui r o seu desideratum em qualquer rrgimen . . . 

O SR. l\1AFt'J'JNS TEIXETR.A: - E' uma questão de tempo. 

O SR. ftODIUGUES DOR.IA - .. . obtendo as peomoçõr pot· antigui
dade, como lambem se clá na can·ei1·a do illustrP representante do llio 
Grande do Su l. 

O Sn. DAHBOSA LlMA: - E nesse regimen é pot· feicções elos glu
lcos nos bancos ac:lldemicos. (Riso. ) Quanto mais feicciona, melhc.r 
estudante eleve ser . 

O Srr. RODH IGUES DOHL\: - Com a divisão estabelecida em minhas 
emencla , dando rc alias e prefercncias ao matriculado, não se priva 
ele cuesarem r Lt'aballlaecrn nos laboratoeio áquelles que quizeeem 
cstudae -com o fim ou não ele seguü·em uma carreil'a. Me parece que 
deste modo ficam as cousas mais bem determinadas elo que estão 
no Cocligo, não clcfiniclas, como diz o digno rtclatOI' ela Commissão, 
poeque são definidas por si mesmas. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Podem c matriculat· logo. 

O ·Sn. RODRIGUES DomA: - PctY!ão; ao ouvinte ou assistente . não 
se exige sinão a taxa, a vaccina, a id entidade ·de pessoa e o atlcstado 
de moealidacle c bom comportamento, de modo a impedir que o vadio, 
o malandro ou clesorrleiro possam ter enteada nas aulas ou . Iabora
toeios. 

Para a matricula se exigem as dispo ições elo arl. 11 7, que cliz: 
Ningucm sel'á arlmittido á matl'icu la sem que cxh iba titulo de bacharel 
rm ciencias r loUras ou cor ti ficado elos estudo sccu ndarios exigidos 
prlo~ regulamentos especiaes. 

E paea rrg·u larizae a malceia, pt·oronho a suppressão elo art. 13'1, 

c formulei a srgninlc emenda: 

'·Art. .\ os ouvintes se exigirá, além do cieterminarlo no art. 119, 

§§ zo c 4. 0
, aLLcstado ele moral id:llrl c c hom comportamento, pass·aclo por 

algum memhrn rio cot·po docente ou por duas pe soas conceituadas elo 
Jogar, c o nagamP>nto rlc uma taxa igual á primeira prestação da ma
Lr"icula." 

Deste mnr!o porlcrão fl'equcnlae os cursos e laboratorios offic.iaes 
aquell es aos qna s fa ltar.em prcparatOI'ios, e queiram adiantar os seus 
estud os Jl{l curso super ior, c todo aquelle que para ua inslrucção 
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qu izer acompanhar, com certa regai ias, o curso de uma ou mais 

malerias . 
. \.i nda tlepois formulei emendas acerca elos exames. como uma 

consequenc ia natural ela fr equencia I ivre. 
Para evitai' o acumu lo ele exames em uma só época, c estabelecer 

preferoncias na-turaes entre os alumno·s elo estabelecimento c os livres, 
e quanto aos primeiros ent1·c os matricu lados e ouvin tes, formulei 
mais as se -uintes emendas: 

"Art. Na primeira época elos exames serão aclmiLtidos os alumnos 
matriculados r os ouvintes, sendo estes ultimas chamados depois de 
termina;dos os exames elos primeiros. 

Art. Para a inscripção dos exames ctos ouvintes se ex igirão todos 
os documentos que -s ão ncccssario pa1·a a matricula e inscripção dos 
alumno-s matriculados. 

Ad. Nos exam es da srgunrla época serão adm iLtirlos os malri -
• 

cu laclos. fJ1le po.r motivo justificado de molcstia não tiverem podido 
fazel-o na primeira: os reprovarias desta e lodos os que se apresen
taJ•em. habi litados para. os exam e , com os documentos para i so ex ig i
dos, sendo chamados nesta mesma ordem . 

. \ rt. Os Pxames ela primeira época, r da segunda sdmrnle para o 
matricu larias, serão feitos sobre a ma teria rxplicacla no anno lectivo; 
para os demais sobre lorlo o prog1·amma, fol'mu laclos o pontos no acto 
elo exame. 

AL't. Os exames srrão fritos por sét'iPs, e a appi'Ovaç,ões por 
cadeiras. 

Art. Tenrlo o ouvinte de fazf!r exame ela mate1· ia ou rla série 
qu e fecquentou, lhe setá computaria, para a inscripção rlo examr, a 
rn·imeira taxa paga. 

Art. Os alumnos rios C\li'SO livers qur Dbtivermn atrtstarlos rir. 
ap1·ovei lamento rios respectivos professores . poderão fazer exame em 
qualqu er 'Clas épocas, após os malrieu laclos e ouvintrs. r sobre todo o 
programma. 

Na primeita época só faeão rxamc os alumnos elo e tabelecimento. 
maLi'i cularlos 011 ouvin tcs, e nesta orrlem ; na segunrla época, os matri
rnlaclos que forem r eprovarias na primeira época, ou que por moles ti a 
não pnrlcram se apre cn ta1' a exame, o todo aquell e que, hab il itado com 
os rlocumen fns exigidos, c aprcsr.ntar ao exame." 
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O SR. BARBOSA LIMA: -Equiparados aos profissionas estrangeiros 

que se propõem a fazer exame de suffi ciencia. 

O SR. RootuGuEs DOR!A: - Pedeilame te . 

• \ inda eu apre cnto uma emenda suppriminclo a segunda parte 

deste art. IS!L Não sei si é uma questão ele rotina ele min ha parte; 

mas tem m e intrigado, depois da promulgação clcsle Coclig·o, esta apro 

yação ele grãos numerados. V. Ex. sabe, Sr. Pres idente, que pelos regu

lamentos antig·os havia tres ~ ráo ele approvação: s impl es, plenamente, 

c com cli sLincção. O novo Codigo estabelece uma innovação ele appro

vação com gt'áos numerados. 
Diz o art. 188, seg·unda pade: "Haverá na approvação simples os 

gráos ele J a 5, e 11a p lena os -ele 6 a 9, que sc t'vi'rão para indicar em 

escala ascendente o merecim ento elas provas. A' approvação com clis 

lincção correspondente o gráo l O. A determinação elo gráo será objecto 

de noYa votação. 

E ·La in novação não m o parece conveni ente no julg-an1cnto elos 

rxamcs. 

Sc1 na apprO\':lÇàO Simp les ha CillCO gTÚOS, dando lagar a que 

a extrema bencYolenc ia se contente em appl icar o gráo um, como um 

castigo, sem nsull a elo, pois para .os fins elo exame o qu o se faz m istt>r 

r a appeovação ou a t' cpeovação. Tenho visto cxam inado·rcs, orgulh osos 

ele sua energia por lerem posto um R, isto r, approvaclo o estudante 

simplesmente. 

O ca Ligo sa lie ria rept·ovação paea se estabelecer nos numeras 
baixos. 

"Emenda ao al'L. 184. Suppt· ima- sc a segunda parte clrsLr. artigo, 

rJnanclo se trata rlc ' r á os numerados rio approvação." 

Como alumno e como examinador, não vi os inconvenientes do 

trrs (JI'áos classicos. 

O SR. BARBOSA LJMA : - Com uma csph cra branca c duas pretas 

lambem se dava o mr>smo defeito. 

O Rrt. RonnTfH IES DoRrA: - Uma osphera branca e duas pre tas 

não clavam apnrovaçãn, porque a maior ia !' contra. 

Num rcgimcn de frequencia obrigatoria vão ser os numct·os baixos 

a bandeira ele m isericorrlia rios assicluos não applicaclos, que encaram 

fi'xamc:n tP- o lente, que muitas vezes fing·cm tomar notas, mas r1ue no 

fim do a.nno não sahf"m uma palavra ela li ãn. 
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O .SR. BARBOSA LIMA: - Tambem póide se1· alumno muito bom 

e fazer detestavel exame. 

O ·SR. RODRIGUES DORJA: - Não quero me considerar uma excc

pção, mas sempre consegui que o alumno estud io o c prepal'ado, poe 

mais acanhado que fosse, fizes e um exame merecedor de approvação; 

dos vadios é que nada consegui e, em regra, o ga~go, que assim se 

denomina o que termina os _preparatorios em ovembro e e apresenta 

a exame do curso em Março, é sempre o melhor que o reprovado de 
ovembro, mesmo que tenha frequentado o curso. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Desejava que dissesse ond·e esses 

moços apeenclm·am; s i foi fóra das Faculdades, então eliminemos os 

institutos ele ensino até com vantagem para o Thesouro. 

O SR. RODRIGUES DOR IA: -- Não sr i; tomam cursos particulares. 

assistem a aulas elo curso superior, sem serem percebidos, e no curso 

ele direito muitas materias podem ser estudadas sem a frequencia 
assiduã das aulas. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - \ . Ex. acha que se póde estudar 
direito sem fr equentar a Faculdade? Então proponha a suppressão elas 

Faculdades de Direito; presta um grande serviço ao Thesouro. 

0 SR.. PARANHOS MONTENEGRO: - E "A'óele formar-se em um anno? 

O SR.. RODRIGUES DOR.IA: - Si tiverem examinadores que não 
saibam desempenhar-se de suas funcÇões; e para que e scs actos se 

façam reg·ularmenle r que o Governo tem um clirector de sua con
fiança, em seus estabelecimentos, e um fiscal nos livros, a menos que 

o directo1' não SP.ja um "passa-cul pas", como li , creio que em um elos 
artigos elo Jo1"nn~ do Comme1·cio. (T1·ocarn-se apm·tes.) 

Von dizer a V. Ex. (cli1'i(Jindo-se ao _81·. Attgu.sto de F1·eitas) por
que é que alguns es tabelec im ento livres não estão na altura em qu e 

deviam estar. E' porque não têm fiscaes que cumpram o seu dever. 

O ·Cocligo exige um pat1·imonio, e, QUi1ndo este é o predio, qu e esteja 

livre de onus. c me consta haver um estabelecimento livre que tem 
o predio hypothecaclo. V. Ex. sabe que a lei ·pro h ibc que nm a;lnmno 

se maLt·icnle em mais de um anno; e eu já vi rlistribuicla aqui na 
Camara uma caderne ta ele alumnos, na qual vi o me mo nome figurando 

0m ll'CS annos. V. Ex. sahe que não se pócle fazer exames fóra das 
épocas regulamentares; não ha muito lrmpo vimos na imprensa desta 
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Cap ital a noticia de um exame feito fóra da época e com ireegula

ridades outras. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não é o caso Pennafot·t? 

O SR. RoDR!GU ii:S DaRIA: - Que fazia o fiscal desse estabeleci 

mento qu e não denpnciava ao Governo esses abusos? 

O SR. AUGtiSTO DE FREI~'AS: - Então o mal não está na lei, es tá 

no fiscal, e nós não podemos nomear os fiscaes . 

O SR. RooRIG ES DaRIA: - O Governo que esco lha fiscaes capazes. 

Sou pTofessor em um estabelecimento livee a que V. Ex. pertenceu 

e honrou; não estará ell e na altura? 

0 SR. AUGUSTO Di:c FREITAS: -Não me dirigi a V. Ex. 
1ão me arrastr para esta discussão tão pessoal ás Facu ldadBS. 

Isto não interr.ssa á discussão que temos em vista. 

O R. IloDmGUES DaRIA: - Sim, elevemos colloc-ar esses estabele

cimentos na altura em que elevem estar. 

O SR. A Gt jS'l'O DE FREITAS: - E' o que a lei está fazendo; e V. Ex. 

rstá accu anelo os fi scaes ri o Governo. 

O SR. RODRIGUES DaRIA: - A lei obriga os fi caes a apresentar 

relatarias em qu e digam toda a verdade. 

O SR. AuGusTo DE FR~eiTAS: - E' isto só que cabe aos· fiscaes? 

O SR. RoDRIGUES DaRIA: - A lei especifica as suas aLteibuiçõfls 

junto ás Faculclacles, e ell es que as cumpram. 

0 SR. AUGUSTO DE FREI'rAS: - A malrlacle não está nelles. A lei 

define as suas attribniçõe ; ell os não as cumprem e o Governo con

descende. Que culpa temos nós? 

O SR. RODRIGUES DaRIA: - Nem estou dizendo o contrario. mas ... 

O SR. P EREIRA DE LYRA: - As Faculdades livres podem ser bôas, . 
desde quo existam bons GoveTnos. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Da Escola rle Minas não me consta 

nada que pos a deprimil-a no apreço geral. V. Ex., pprventura, tem 

algnm facto a arguir co.n lra a Esoola de Minas ou contra a Fàculdade 

da ;Bahia? Não lom e, no em tanto, está accusando as Facu ldarles 

livros. 

O Sn. RoDnraues DaRIA: - Não estou accusando; estou respon

dendo ao aparte de V. Ex., quando disse que as Facu"ldades livres não 

es l.ão na altuTa !e receber os favores do Governo. 
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!) SR .. \ UGt,;STO DI!: FREITAS: Y. Ex. tem certeza elos fuctú 

que denuncia, cumpre denunciai-os. 

O SR . HODRJG UES DORJA: - \' . I•:x. não leu na imprensa a questão 

do rxamc fót'a da rpo~;a? :\ão -ou ru só quem lê a imprensa. Que fez 

G fi cal? 

O SR. :\ uausTo DE FREITAS: - Y. Ex. tem cet·Leza de se Jacto? 

O SR. noonJGucs DonJA: -Eu li nos joenae es ·a di cus ão, que 

forçou a vit' á imprensa um nu so co llega, que é lrntc da Facu lrlade 

onde--o facLu r pas ou. (.Apw·tes. ) 

Continuanrlo a CJ'ilica dn Codigo, deYO aind·a louva!' a Commissão 

pot· tPJ', at.lenrlenclo a uma rrclamação da E cola Polytrchnica, alar

gado mais a pri'mis ão rir troca dr cadeiras enlt·r o profr. ores, ou 

as transfct'cncias . Diria até, Sr. Pt·r iclenle, que isLo ainda era uma 

n~cessidaclr para obviar malr rir que ainda c t•rsrnlcm as Faculdades 

pela r eforma clr 1891 . 

Y. Ex. sabe que na t'l'l'nrma de '1891 fez-se nas Faculdades um 

grandr mo,·imen to; nomeat·am lrntcs, sem a LLrnrler ao sru pt·epat·o; 

apo entaram compulsoi·iamrnLr outros; rebaixaram adjuntos; alguns 

ficaram fÓI'a elas Faculcladr · r, ainrla J J annos depoi , o rn ino se 

rcsenlr do que enLão se fez .. \ o qur mais se attrnclru naqtH'lla occa-

ião' foi ao acce so do protegidos. 

E, ainda a ora, nesta rrfot'ma de 190 1, o pt·rparadnr de chim ica 

. organica da Faculcladr rla Bahia, mo~o muito p1·epararlo nc ta matetia. 

foi co llocado na cadeira clr anatomia pathologica! Qual . crá o cnllega, 

m0dico, que approvará semelhanLr fieslocaç.ão? 

O SR. At:GUSTO DE FrtEJ'l'.\S : - Pódc declinar o nomr de Le moço? 

O Sn.. Roon.JGUES Dom.\: - E o Dr. Anclraclr, chimico elo Labora

lm·i o l\1-unicipal rla Bahia. 

O • R .. \ l'GUSTO DE FREITAS: - Eu não quri'O as rvc!'aJ' a Y. Ex. 

um faclo srm Lrr ah nlula crrLrza; mas me parece qur rslr moço 

,:oi icitou. 

O P,rr. RomuGuEs DonJA: - ~ão sei; tambrm não p:aranlo; o que 

sei é qur pa . . ou da caclrira ele chimica organica pa1·a a cadeil'a de 

8.nalomia paLhologica e, i niio mr falha a rnemoria. não o vi . alisf -ilo 

rom a mudança. 

DesLe modo, temo. um aplimo prcpal'ador ele chimica Lransfor

maclo em um soffrivel preparador de anaLomia pathologica, a lé que, 
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~om o tempo c o c tuelo, poi s clle é capri choso e tem talento, venha 
a ter o nece sario preparo ela nova cadeira qu e lhe deu a sorte da 

0 11er'I'O, como a respe ito j á uma vez foi dito por um defensor da J.'cforma 

do 1901. 

Por que não se estend eu Lambem aos peepaeadores a clisponiti· 

lielaclc? 
Acho que a Commissão anelou bem, alaeganelo mai s a permissão 

para a troca el e cadeiras. 
A esse r espeito, não posso me fuetae ao desejo de fazer :tlt;·'JP-S 

reparos a um topico ele um elos artig·os elo co llaborador elo Jomal elo 

Commercio, qur tanto defendeu a r eforma. 

Entre os m elh oramentos tia reforma, elogia a "peohibição rlr troca 

rir cadeiras entre lentes rl e secções diversas, med ida cujo abuso foi 
ao extremo ele col locar - se no ens ino !e uma ·discip lina theor ica da 

secção medica um lente ele cacl c iea espec ialí ssima ela secção c irurgica, 

r, ainda mais, Lraziclo ele uma para outra Faculdade." 
E que ha nisso ele censuravel, depois que o proprio autor da 

reforma muda o preparador el e ch imi ca organica para anatomia p:.1-

thologica? 
E por que o lente ele uma Faculdade, ela mesma categ·o eia, regida 

pelos mesmos estatutos, não póele ·passar de uma para outra Facul

dade ? 

O profrssor ela Bahia veiu desmerece r a Congregação elo Rio? 
Será a Faculdad e ela Bahi a de segunda ordem, comparada á da 

C:ap ital Fecleeal? 

Concorri muilo go tosamcnte. com o meu voto. para a troca a 
qnc sr alude: r no regimen passado houYc dessas mudanças. como, por 

rxcmp lo , a clr José Bonifacio , rio Reci fe para S. Paulo. 

Não sr trata rle estabelec im entos iguacs? 
O Srt. MArt'riNS 1'11IXEirtA: - E' que, nessas concl içõcs, r! á-se Yaga 

Pm uma c outra Faculdade e. havendo a troca, são prejudicados extra
ord inariamente os substitutos rios lentes. 

O SR. RODRIGUES DortrA: - o caso em questão, houve troca. r. 
~i se quce attender á substituição , porqur não se deu ao substituto 
ria secção a cacl eira novamente creacla? 

Não ha aqui tambcm um rmbaraço elo accesso? Não foi o snhs fi 
luto prejudicado? 



- 158-

Parecendo-me inconveniente a a!Lernati v a do exerci cio nos exa
mes de dous professores, incompatibilizados de Juncional' em juntos 

por mot ivo de parentesco, apresento a seg·uinte em enda: 
"Ao arL 163 - Sup eima- se o paragrapho unico." 
Sr. Presidente. ainda tenho ele m e occupar, c trouxe emendas 

relativas ao assumplo, el a parte clõ Codigo que se occupa dos cs Labcli:-

ci menlos livr es de ensino. 
Não me a longuei em emendas a es ta parte, porque me consta que 

o Governador ele um elos mais importantes Estados do 1orte, com 
mais au toridade e proveito, j á em sua Mensagem ultima declarou que 
ia fazer uma reclamação ao Governo, em relação a es ta parte, por 
inconstitucional idade ela lei qu e rege es te assumpto , c sei Lambem 
qu e aqn i, no seio ela Camara, emendas serão apresentadas neste sen
tido por um il lusLrc co llega que, neste part.icular, o fará com a maior 
compeLcnu ia qn e ll1e dá o seu saber jurídico e ainda o seu bri lhan te 

talento. 
O que acho por demais extranhavel, Sr. Presidente, é que se con-

ervem nos r egu lamentos LanLas ex i encias para equiparação dos esta
hc lcc im entos li vres, quando duas Faculclacl es, a Polytechnica ele São 
Pau lo e a ·ele Medicina elo n.i o Grande, organizadas mu ito lifferente
mente elas Faculelacles fecleraes, ·Jnnccionam com approvação do Con
g:r esso c expedem diplo·rna.s validos em todo o paiz. 

Ora, si es tas Faculdad es já foram recon hecidas com parecer das 
Commissões uc Instrucção PubÚca da Camara c do Senado , e si o 
Govúno j á lh es rleu a equiparação, porque não permittir que os 
outros estabelecimentos se organizem como entender em melhor? 

Isto não quer rlizer qur cu cond emne a organização da Esco la el e 
S. Paul o, por rxemplo, por ser até melhor oeganizada que a orricial. 

A minha rrgra P. não empregar dous pesos e duas medidas. 
Aproveito-me da occas iã o para esclarecer um apar te qu e dei , 

quando o meu illusLre . coll cga Dr. Frei Las cl efend ia a r eforma o anno 
passado, aparte que S. Ex. não comprehendeu bem, respon lendo rl P 

modo a parecer que havia uma contradicção nas minhas icl éas. 
8. Ex. defendia a liberdade do ensino e dizia: 
"O ensino livre, esse nada soffreu. Ao lado rins alumnos malri

rn laclos, ahi es tão os de cur·so livre com os mesmo. di·r eitos e as m es
mas garanti as. Ao· la:do elo ptofe. sor offi cial , ahi está o professor livr e, 
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disponuo elos mesmo e labelecimenlo. elo E lado, do me mo laho-

1·atol'io e gabinete' sem e lhe inquirit• dr onue vem. 

O S1·. fl.ocll'ia11rs Daria: - I ~' um mal. 

O SI' . Augusto ele F1·eita : - :\ h i eslá a expt·c são ela I ihenlaJ 

;.lo en ino entre nó: . racu ltando- ·p , nos estabe lecimento offieiaes, os 

gabinetes c lahoratot'ios a quem quer qur queira ensinar e peJo mr

l li o do que I h c apt·ouver! Pensa ser isso o nobre Deputado por crtg·i pP, 

drfe nsot· ela ' idra arlianLacla em matrria ele en ino, um gl'anue mal." 

Allrncla o men co llega e a Camal'a a que cu não cli sc qLH' "et·a un1 

l'antle mal'' que no cslabelecimento o l'!'i ci acs se pel'mittis e o cn ino 

liv t· c pal'Liculal': ma q"e is o fo sr con rnlirlo. eomo affil'mnu o 

ilusl l'e De1 utaclo prla Bahia, .. em e inquiri!' quem fos e o profe SOL' 

r- de onde vinha ". l lo é que eu consi·deral'ia um mal, si assim fo ·e. 

Quanto á rxlrn:>ão úo en ino liYI'P, não· não podia oppàl'-mc, alrl 

lt'ago emenda nc~le scmtiúo, pol'que não comprchendo que se p ermiLla 

nos c Labe lccimento l ivl'e o en ino. impcrljndo, enlrclanto, qur o pl'u 

fesso t· pos a u ti l izal' - Se elos meio de úat· o en. i no pl'alico. Ou não se 

permilLa o en ino pat'liculal' e liYrc no e tabelecimenlo officiacs 

ou não s ponh-am embaraço. a que cllc seja completo . 

Po is . i ha uma maleria em que a [Jt·aLi ca é es enc ial, e quanuo 

na Faculrlarl ele Met.licina fot·am upprimicla a cadeiras lh eoricas, 

cumo lo lhct' o u o de meio pal'a a parte r cncial do e. lmlP dP'llU 

malcr ia? H a nisto um contra en. o. 

O Cocligo diz: 

"At·L. 290. Po·rlet·ão faz er cursos livt·cs no t're into dos est:th r lee i

mrntos os prof'is ionac que tiverem dip loma conferido pe lo::l nwsmns 

n, tabe lecimenLo ou outros rquiYalrntr . naeionacs ou e;;lt'a!1;rr.iro..,. 

Pat·agrapho unico . Fi cam rxcluirlns de La pr1·mi são os labornlo-

t· ios, o g·abinele c a. clinica ." 

Ora, en ·i na1· ph~- ica em gab i ne le! 

O n. PEnEIRA DE LYRA: -Esta limitação é ab urda. 

O , 'n. RooRIGUE DontA: - Nã-o acho, de certo. razoa v e! quE' se 

fran queie o rslabelecimenlo nfficial ao profes or livt'r . impecl inrlo-lhc 

a pratica. 

Pot• que enlão não t'esponsabi lizar o professor pelos eslt'ago fe ilos 

e pe l ~s gastos ele ma teri a l ? 
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o on. MARTINS TeiXEIRA: - E' muito difficil tornar-se essa res
ponsabilidade errccti\'a. Eu não c011fio os meus apparelhos a ninguem, 

confes o. 
O i::lrt . . \ uGt.:RTO DE l<'HEI'I'AS: - ,\gora, 1·. Ex. ral lou com o coração, 

ha de vir pa1·a cá. 
O Srt. lloomouE:s DOI{!.\: - l.<:u peeg·unt.o ao meu il luslre co llega 

si se pódc ensinae physica sem laboraLorio. Aqui a cabeça vence o 
coração. 

O Sn. MAHTil'\S Tii:IXI(IHA: Teria o maiOI' cseeupu lo em dar os 
meus appare lh os. 

O SR. HonHJ GLES DOHIA : - Perg·unLo a \ ·. Ex.: potlrl'ia ensin ae 
physica sem laboratol"io, sem gabinete? 

O . I.J.. MAR'ri:-<S 'fi( IXEIHA : - ~ão c t.ou longe de concorclae com 
\'.Ex. 

O SR. llonHIGUES DORIA: - ~ão compr · henclo que se possa ensinar 
proficuamente uma materia qualquer elo curso med ico, sem a compe
tente pratica. No Cocligo ha um al'Ligo que toma o proJe SOL' respon
savel pelos c Lra o feil.os, o que seria clrsncces ar io liante ela prohi
bição mencionada. 

O al't .. 303 diz: 
·'Os professoecs ele cursos livi'es ·são responsaveis pelas despezas 

·que fizerem, assim como pe los clamnos qur ell cs ou os seus cliscipulos 
causarem nos object.os pertencentes ao estabelecimento, sendo Lambem 
obrig·aclos a gratificai', segundo o ajuste feito, o port.eieo, becl ei e ser
ventes que occupaecm em Laos cursos." 

Ou pro h i ba-se o curso I ivre nos rstabrlrr- i n1C'nl os offic iaes, ou 
permi LLa-se o CUJ'SO completo. 

A lei estabelccru umas Lanlas cond ições para que os institutos ele 
ensino supe1• ioe r secunclario, fundados por pa1·1 icu la1' s, tivessem 
equ iparação. 

Entre es. as . a ele L e e uma ft·ec]uencia nunca in ferior a 60 alumnos, 
poe espaço ele dous annos. (Art. 362, II. ) 

Proponho em emenfla a suppressão deste num er o por absurdo. 
A Facu ld.acle ele Minas, por exempl o, seg·undo P~Lou informado, não 
tem a fl'equencia ele 60 alumnos. 

O SR. Es•mvÃo LOBO: - Po so informar a Y. Ex. que a fr equencia 
ullimamente passa além ele 60 alumnos. 

·I 
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O SR.. RODR.JGUJ!:s DOHJA: - Durante muito tempo a froquencia 
não chegou a ser de 60, e não posso dizer que essa Faculclade não ·de 

ensino perfeito e completo. 
Supponhamos um <.mrso clr p il aJ'mac ia, que é do dous annos; em 

cada anno a frequenc ia pódc ser ,ele 20 a lumnos. Então o ens ino ele 
pharmacia não pócl e set· comp leto porque o estabelcdmento não tem 
60 aluamo ? E si 0 completo, porque não póde obter equiparação? 

E' absurda esta eúgencia ela fr equenci a porqne o Governo nar)a 
Lem que v•~r com a fr equenc i·a !l o cs~abelec i mento; o que o lioverno 
eleve quer er é que aos ai um nos, sr.jam ell es 2, J O, 20 ou "100, se rlê 
ensino bom e completo . 

Apresento ainda a cmor]cla supprim inclo o § 3• que "maneia obser
var o regimen P os programmas ilo ensino a,cloplaclo nos estabeleci
mcn tos off.i ci-aes." 

Petgunto: para que um estabelec imento livee possa funcc ionar 
preci a segu ir o progeamma do Gymnas io Nacional? Pois não é pos
sivel que o peogTamma elo estabelecimento livro seja melhor elo qur~ o 
do Gymnasio? 

O SR. BArmOSA LIMA·: - EnLão, Y. J!:x. já vin nos T~sL'ados sc ienü ia 
superior á ela rua do Ouvidor? 

O SR. RODRIG UES DORlA: - li;' preciso supprimir o absunlo de 
roeçat· o professor ·do c tabc lecimcnto livre a seguit' um programma 
qu e muita voz póüe see inferior ao que elle arlopta. 

Apresento Lambem uma cmrnrla supprim inclo o § elo arl. 36, qu e 
manda qu e o pagamento ao fiscal seja feito pelo eslabelec im cnlo. 

Pt'Oponll o Lambem a suppeessão ela condição quo manda que o 
exame elos eRLahelecimentos sejam feitos pelas mesma leis elos esta
lJelecimentos l'crleracs, Cfectuanclo -so nas mesmas épocas do anno, 
assim co mo a abot'Lura: elos cursos, hot'ario el e au las, etc. 

Supponhamos que no Pará se funrla um .estabelecim ento livre. Nat-u
ralm ente as condições -ele c! i ma nã:o permiLLem que a.s aulas comecem 
c se encerrem nas mesmas épocas qu.e as dos esLabelccimentos ofri ciaes 
desta Capi lal. O mesmo eu diria elo fl.io Grand e elo Sul. 

Faço supprimir Loflas rslas ersLt·icções, em J'l'lação ao rrg imcn, 
ao prog-ramma, ao modo ele fazel' os exam es, em relação ao tempo do 
curso, porque tudo isso é matcria ela economia particulae elo est.abele
cimento, sobre a qual o Governo não póde es tab elecer re ras. 
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Do mrsmo modo faço upprimir o clesemba1·aço com que o Uo \'ernu 

cll'lri·mina que o e tabe lecimenlos pat·ticu lar - equiparados recrbnm 

gTatuitamrnlr até dou alumnos internos e oito rxlerno por llr 

de ignado . 

Diz o Cocl ig·o: 

"r\ I'l.. 382. Yl L Cada in lilulo equipat·ado set'á obr igatlo a t•ecebet· 

gratuitamenLr, por· indicação elo Minisli'O, a té clo us a lurnnos internos 
e oito rxtrmos, nb. ervada a rondiçõe e Labrlrci la nn (: ~·mna- io 

:\acionai para a aflmis ão ele a lumnos gratuitos." 

;'>la l<aculclade Livee cla Bahia ternos pelo no o e alulo por 

nossa propria delibrração, a actmi ão gratuita ele Lr · a lumno pobees, 

llem compol'laclos, qur revelarrm inlelligEmcia e applicação ao r Luúo. 

Nem semprr r la rlan ula lem . ido bem prrenchicla, c calcule- e 

cxreci cla ell a pelo Gnvreno, srm a Co Qlmi são de . yndicm.eia que alli 

,•." Lahrlecemo l 

.\.cho que esta d ispos ição {leve clesapparece t• , sa lvo s i o Govsmo 

dét• auxilio ao estahrlecimento, p i · . exig·encia clcmai Ó pela rq1li-

paração. 

O Rn.. BARBOSA LI::-rA: - Este pouco ela equipat·ação. 

O . ' H. HODI1IGUES DORIA: - :.\fa não é um favor tão grande a cst::.

tJel ecimenlo igual ao elo Govet·no . 

t·. Peesiclenle, eu não quet·o me alongar mai , c entrego a emen

das que, espet·o, serão bem examinadas pela Commissão e pe la Camara, 

· i, pot•vei1lm·a, não pt·efei·ir uma emenda sub tiluliva que ap1·e ento. 
São e la as re tante : 

"J\ d. 290. Suppeima- c o paragrapho unko . 

. \ o arL. 336, paragrapho unico. 'upprima -sc a phra c - paga 
prlo instituto. 

Ael. 362. upprima-se o n. 2 . 

• \ t't .. 111. Snpprima- se . 

. \. t•t.. 371 . O e:\'amcs eles e e. tabelecimPnlo \'::tiPI'âo para a mall'i-

cu la nos estabelecimenLos federaes .. 

Arl. 372. Supprima- e. 

AeL. 382. Suppeimam-. e os n . U e VII. 

ArL. 383. upprima- se. 

Ra la elas Se ões, em 10 ele Outubro ele 1902. - Rodl'ignes Do1·ia. 
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ArL. J ." Fica em p leno vigor o Couigo de Ensino de 1892, appro

vado pela lei n. 2::l0, J e 7 de Dezembt·o uc 1902 . 

.At·L. 2. o Ficam revogadas as ~li . posições em con trario. 

Sala Lias Sessões, 21 de OuLubt·o de 1902. - Rodi"I:UIICS DoJ'ilt. 

Antes ele deixar esta lr ibu11a, Sr. PrcsidenLc, preciso uec.larar que 

ningucm c acha inspirado dos mclliot·rs desejo~ de tet·mos em hrevr 

uma lei el e ensino, tão aperfeiçoada quanto pos ivel, elo que o lmmild e 

orador, que vae arrematar o seu discurso. 

J~m uma elas sessões pa sacias, entrava eu nesLe rcl!\ into, quando 

orava o meu digno amigo c mostre, Deputado pela Bahia, Dr. Augusto 

de Ft·c itas, reclamando contra a má collocação do pro jccto que altera 

o Cod igo de Ensino na ordem elo di a elos nossos Lrabalhos, alleganào 

csLarem collocaelos acima delle proj ec tos ele pouco valor, de inLercssc 

pessoal, havendo necessidad e urgente ele tct' prompto andamento a 

lei, agora em discussão, afim el e qu e cesse a anarc lii a que 'impera 110 

ensino, protegida pela inercia elo Congresso. Então dei a S. Ex. o se

guinte aparte : ·'E a Commissão por qu e não deu o anuo passado o eu 

narecer !" 

S. Ex. tomando em consiclcra.ção o meu aparte, respondeu dizendo 

í.JUC a Commi são não deu logo o seu pat·eccr, porque procut·ou esLurlar 

rnu i to ·rlrtalhaclam cnLe a mater ia, apeofunelar as queslõo , examinar 

l.otlos os adigos elo Coei i _ o, cli s tribu indo-os POl' secções pf'los memht·os 

lia Commissão, e di SP ainda S. Ex. que, si eu li\·cssP alguma vez Jeilo 

a honra ela minha visita á Commi·!lsão, não daria talvez rssc aparLc, que 

S. Ex. oo 11sicl erou uma censura. 

St·. Prcs irJenLe, o illu sLt·c Relator clec lat·ou Lanibem aqui que clu

canle mu iLo tempo a Comm issão não fun ccio nou pot· ausencia clr alg·uns 

tlr seus mrmbros, rnlre oll cs o pres idente c rlou s Srnaclores. 

D iz ainda que essas di sc ussões foram muito demot·arla ,·r sr i que 

nrm Srm pt'C puclrram chegar a accôl'!IO OS mrmbt'OS. O qur SC' vê prlaS 

l'OSll'icçõrs com que assigna a metad e dos membros ela Comm issão. 

Muito ele propo ilo nunca fi z uma visita á Commisão, não poequc 

clla fosse mixta, e clahi pudesse rcsulLar a confusão, não fazenr!o bôa 

eomh inação os elementos cli ffcrcntrs, rlc que era composta, apezal' ele 

liaver em cada Casa do Congecsso uma CommiRsão ele Tnstrucção Pu

blica . que não pas a ele · um ornamento di pensavel. 
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Eu não queria. r. Presidente, ter dons trabalhos: - o le p lei

tear a adopção das min has emendas perante a Commissão e o de reno

vat· o mesmo trabalho perante a Camara. 

Reso lvi fazer c e trabalho ómenle aqui, onde me nsla a vanta

gem de deixar consignadas nos Annaes a minha idéas, e o que jr' 

bom ou máo eu pude uizcr defendendo-a . 

i cu tivesse podido aconselhar um meio rapirlo e prompto rlr. 

termos uma le! sem as delongas de uma cliscu são. em a imperlinencia 

de icléas cliffeecnlc elas ela Commissão, lembrava uma só rmrnrla, un1 

só c implcs artigo: 

"Fica o Govemo autorizado a reformar o Cocligo ele Ensino, comn 

lh e aprouver. Revogam- c as disposições em con leario." 

E não é sem os melhores funclamrnto que digo i. t.o. O L!'ahalh •' 

da Commi são Mixla é muilo rlemot·ado, leYa muito tempo. r afinDl 

não . e chega a um accôrclo. 

~o eclalorio elo Tntrrior, em l90 J, vemos o srguinte: 

"Ensino Superior - Resenlia-se a legis lação elo in tilulos ri r 

rnsino upeeior não só ela ·clr igualrlaclc dr disposições applicavei :1 

ai uns clellrs, como lambem rle defieiencias e ele excessos. PM iss . 

obtida a necessaeia autorização para. reformai - a, concedi-da pelo PodPr 

Lrgislalivo no art. 3" n. li ela lri n. 746, de 29 fie Drzcmbro elo an ·•0 

findo, rxperliu o Governo O)" seguinlrs regu lamentos, que foram orga

nizados clrpois clr reflrcliclo esturlo: - Codigo do Tn ti lulas dr E!1sino 

Supeeior e Secunrlario, ·dependentes de ·te Mini teJ'iO, anncxo ao de

creto n. 3.890, de 1 rir Janeiro; Reg·u l-amrnto ria Facn lclacles ele M••rli 

ci na annexo ao clecrPlo n. 3. 902, r 12 rio mesmo mez; Regulamento ria '> 

Facuklacles ele Direito, annexo ao clecreLo n. 3. 903, ele igual clald: r 

Regulamrnto rla E ' cola Polylrchnic·a elo Rio dP. JanPiro, annexn ao 
rlecreto n . 3. 926 rle J 6 ele Fevereiro. 

Tal foi a celerirlaele com QUP Lu do isto sr fez, srgu irlamPnlo, c:nP 

faz lembrar uma celehrc machina americana, na qunl se co ll oca um 

boi vivo, e sae clrsfeito nos rlivrrso arlrfacLos a qur se ·pt' stam as 

diffeecntes parlr do corpo rlo animal, como bife, , apatos, pcntr, , 

b otões, ele. Apenas uma rlifferrnça geande sr nota, r É' qur, no invento 

ameeira'TlO, si os peoduclos não sah rm hons, vo l Lam para recon Li Lu i e 

o hoi, r aqui rngasgam. E LPnbo roncluiclo . (Mu'ito l>em. O m·ado1· é 

Ç1tmp1·imentado. ) 
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Yêm ó. Mesa, sfio lidas, apoiada e postas con jmüamcnte em dis

cussão as seguintes emendas: 
Ao at'L 31, accreccnte- e onde convier, como paragrapho: 
§ Para o effeito das gratificações addicionae serão computados 

como tempo ele serviço effectivo os mencionados no art. 37 do decreto 
l 

n. 1. l 59, de 31 de Dezembro de 1902, só devendo contar o tempo do 

sc t·viço posterior á nomeação do lente. 
Ao a1·L. J 12. Será livre a frequencia nos estabelecimentos superio -

1 P r! e ens ino, que, além do alumno matriculado , poderão admittir 

aso; islentes ou ouvintes. 
l-13. Os pt·imeiros poderão re ponder á arguições dos lentes, e no 

exercício. pralicos se incumbirem de trabalho mandados ex cutar 

pelos lentes e professores. 
ll't. Os alumno a si lentes ou ouYinte só pouerão feequentar os 

enrsos theoricos e praticos, provando ler pago a taxa para isso esla

helecida. 
Art. 163 - upprima-se o paragrapho unico. 

Arl. Aos ouv intrs se exig·it'á. além do rleterminado no arl. 119, 

§§ 2 e lt , atlestado ele moralidade e bom comportamento, pa arlo por 
algum membro elo corpo docente . ou por duas pessoas conceituadas 
rlo Jogar, e o uaganwnto de uma taxa igua l á pl'imeit·a pl'estação da 
mall'ic nla. 

Al't. Tendo o ouvinte de faz-er examr ria maiPeia ou ela sél'ie 

que ft'CC]uentou, lh e erá computada, para a inscripção rlo exame, a 
pr imeira Laxa paga. 

,\t·t. 131. Supprima-sr . 

. \ri. Os ouvin tes rrccberão fio secretario um cartão impresso, 
a;;s igna<lo pr lo dieeclor, e que lhe rlará ingrPs o nos laboratorios e 
aulas . 

. \l'l . ~a pl'imciea época dos rxamr serão admitlirlos o alumnos 
mal.ricularlos r o ouYinlrs, sendo c Le ullimos chamarlos depois de 
termi nado. o rxames dos primeiros. 

Al'l. Para a inscripção rios exame do ouvintes se exigirão 

l'lrlos os documentos que ão necrssa1·ias para a matricula e inscripção 
düs alumno matriculados. 

:\1'l. Nos rxames ·ela segunda rpoca serão arlmiltidos o malri-

rulaclos, que J)Or motivo jus ti fi cado ele mole lia não Li verem podido 

Emenda!! 
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fazer na primeira, os reprovados desta c todos os que se apresenlal'em 

habilitados para os cxamrs, com os documentos pal'a isos ex ig idos, 

scnrlo chamados n es ta m esma ordem. 

Art. Os exame Lia primeira \poca, c ·ela segunda sómrnlc para os 

matriculados, set·ão feito sobre a malel'ia exp li caria no anno Ire i ivo; 

pa.!'a os demais sobre lodo o pt'ogramma, f'ol'mulado os po.nlos no aclo 

du cxanw. 

Arl. Os exames set·iio f'rilos por sé t·irs, r as appl'Ovações por 

caelci m . 

• \rl. 184. 8uppt·ima-sr a rgunrla parlr clcssr arti go, quando sr 

trata •el e gl'áos num cr·arlos rl c appt•ovação . 

Art. O.· nlumnos dos cut·sos Iivt·cs que obl ivct;em alleslaclo dP 

~provri lamrn Lo dos respecl i vos IJI'O f'essore . . potlrt·ão fazrt' rxnmr rm 

qualqtH'l' elas épocas, após os maLt·icuado. e ouvinl.rs, r snbt'P louo o 
J1I'Ogramma. 

AI'L. 2!JO . ,'upprima-sr o paragrnJ1llO nniro . 

. \ o art. 3GG. paragrapho unico. ,'upprima-sc a phrasr- paga prln 
instituto. 

Arl. 362. Supprima-sc o n. 2. 

N. IIT. Supprima-se. 

Arl. 371. Os rxamrs rir . srs rstahrlrcimenlos valrrãn Dat'a a malt·i-
cu la nos cslahelecimenlos feclrl'aes . 

. \ rt. 372. Supprima-sr. 

,\ J'l. 382. Supprimam-sr os ns. 1T r \'TT. 

Ar!. 383. , upprima-sr. 

Sa la ·elas Sr~sões. em JO t.le Ouluht·n dr 1002. 

S7tbstilntivo 

Rod1·iuur•s ]) n1·io. 

Arl. 1." Fica rm pleno vigor o Codigo clr Rnsino rir 1892, appl'O
vado pe la lei n. 230, ele 7 de De7.rmbro r!e 1882. 

"\ rl. 2.o Rrvogam- r as rli sposiçõrs em contrario. 

• ala das Sesõc , em 2 1 rir Oulubm rir 1902.- Rnd1·ir;uPs Doria . 

Art. 280. O hrhel rla Bihliolhca rla F ac uldarlr cl r Merli ci na elo Ri o 

rlr Jan eiro, a qual fu ncciona em ecli fiei o separado, continuará a Lei' 

I 
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t·csiclen(;ia nu mesmo ed ificüo, e sel' á inemovivel descle que Leulta mais . 
de 10 a1mos no Jogar. 

Sala das Sessões, em 21 de Outubro de 1902. - I1·ineu Machado. 
- iVelson de Vasconcellos. - Hem'iiJtW Lagclen. 

Onde convier : 
1\.l't. O conservador dos dous gabinetes Lle anatomia dcsc l'ipLi v a 

e anatomia m cCl ico-c i eurgica perceb erá o dobro da gratifi cação que 

fôr abonada aos demais conservadores. 
Sa la rla,s Sessões, em 21 de OuLubró de 1902. - h·inet6 ,JJ cic har.lo. 

A Labella de vencimentos: 

Diga- se : bedcl em serviço ela bibliotheca: 

Ord enado ... .. ... ... . .... .... ..... . . .. .. . . ...... . .. .. . 

Grat if icação. . . . ......... ... .. . ... .... ... .... ... . . . 

Total ... ... . . ..... . ...... . . . . ...... . .. . . 

2:000$000 

800$000 

2 :800$000 

Sala elas Sessões, 21 ele Ou Lubt'o. ele 1902. - llenriqne Lagclen. 

Ttcelija-sP da scg·u inle fól' ma o § l" elo arL. 3G2 : 

"\.o i ns Li Lutos de ensino ccundat·io c superior, w stcaelos pe lo 

< :ovr l'no dos E:s lados e do Districto Federal não se estenuem a obri

~açõcs co ns tantes dos ns. 1 c n. 
Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1002. - A1· tlm1· Lemos. 

lfo:;rnuwiL rlc 0/.ivc ira. - Ccu·los ele 1Yovacs. -· Lnclio tlu Brasa. 

S l ~ t\t\ ,\.0 DJ~ 23 DE OUTUBR.O 

O Sr. João Vieira: - Sl'. Prcs icl cnLc, conLl'a a minlm aLLitudc llabi

t.ual nesta Casa le exprimi r a minha lmmilclc opinião, apenas c qu asi 

o(' l11PL'C', prlo meu implcs volo , vou cnlrar neste debate. 

Tenh o a honra rlr pertencer ao mag·isterio supcrioe c algumas vezns 

n··e ·mo, lenclo L)llesLaclo íl minha fraca co llabomyão 0111 af?S\mlpt.os rlosf;:J, , 



- 168 -

ordem, ao menos na parte que se reJer{l ás Faculdades ele Direito, eu 
não podia ficar si lencioso quando se discute o novo Codigo ele Ensino 
e se propõe a sua approvação -co m aHeraçõe . 

Consiuero a minha tarefa um pouco simplificada ücpoi dos im
portantes discursos proferido aqui pelos nossos illustres co lleg·as Depu
tados pelo Rio ele Janeiro e Sergipe, os Srs. Martins Teix·eira e Rodri
gues Daria. 

Sou o primeiro a reconhecer o merito elo trabalho ela illustre Com
missão Mixta; e a cliversiclacle ele vistas entre aquelles que estão co lla
boranclo na reforma, tomando parte na discussão, explica- se pela com
p lexidade ela ma teria: trata- e ele um Codigo para ser applicado a 
todos os estabelecimentos ele ensino superior e ao mesmo tempo secun
daria. 

Comprehencle- se perfeitamente que · a variedade ele materias que 
neste Cocligo é tratada, quer com relação ·ao ensino, quer com relação ao 
pessoal cloccnLe e administrativo, quer mesmo com relação ao material 
elos estabelecimentos, comprehende- se que causas tão variada tornam 
clifficil a unidade em certos pontos da legislação que regula o ensino 
superior e s·ecundario . 

Mas seria impossível fazer um Codigo que abrange se todas as 
disposições que esta leg·islação eleve conter, porque, como disse, é uma 
materia muito complexa e é tal a variedade existente entre os cliffe
rentes ramos elo ensino superior que isto mesmo explica, por outro 
lado que estes institutos sejam ao mesmo tempo regidos por clect·etos, 
IJOr actos especiaes, quanto a pontos que apre entam differenças de 
um estabelecimento a outros. 

Como disse, não pócle haver harmonia de vistas pe las razões qur 
acabo de expôr ácerca da approvação do Codigo, áccrca Lias altcrét
ções que devem ser effectua{las nessa reforma c a prova es tá em quo 
essa harmonia ele vistas não se póde estabelecer me mo no seio da 

Commissão Mixta, nem mesmo entre os illustres membros que pee
tencem a esta Casa. 

Por exemplo, o illustre co ll e~a Dr. Eduardo Pimerücl assignou o 
parecer com restricçõcs. 

No ,Senado, o illustres Srs. Virgí lio Damazio, qu e é o prcsidcnl c 
da Commis·são, e Lauro S0clré assi 5-naram Lambem o parecer co m restn
cções. 



l\ão admira, porlanto, que se externem outras opiniões muilo di
YCL' as; c assim pela minha parte direi que nem toei-as a:s disposições 
do projccLo poelem Ler o meu assentimento e posso desde logo adiantar 
que, por varia emendas apresentadas por alguns illustres collegas e 
por outros que ainda não fallaram, eu votarei. 

Não posso discriminai-as agot'a, no correr ·destas observações, por
que não fiz ·e tudo nesse sentido, Lambem porque estas emendas já 
representam uma all uvião. parecendo que estamos tratando de um or
çamento, tal é o numero ele emendas apresentadas. 

You principalmente tratar ela parte economica ou financeira do 
proj ecto o quero restring·ir as minhas observações a este ponto. 

Pert nGenclo ao magisterio superior, considero-me como represen
tante aqui ela classe, e, embora não tenha procuração ou autorização 
especial, penso que posso repre enLar as Faculda les ele Direito, po
dendo fallar neste teueno, com a maior" isenção ele espírito, sem que 
possa ser increpado ele que estou Lambem aclvog·ando interesses meus, 
pessoaes. 

Sim, porqu e entendo que. por causa deste escrupulo não posso 
sacrificar o direito dos •outros, desde logo, porém, quero qu•e fique 
co ns ignado que cu não plci Leio au~·mento ele vencimentos c concordo 
até em qne sejam mantido no pé ·em que estão, apezar ela mingua, 
da miscria dellcs. 

A ini~iativa tem parlido do Governo para melhorar taes venci
mentos e eu concordo, como cl is. c, em manbe l-os apezar ele tudo, com
tanto que cll es seja ecduziclos á justa e natural ig·ualclacle, no cotTee 
des tas ob cevações ·cu demonstrarei qual é ou qual ell a eleva ser. 

Penso que o peojecto não con ulLa ao menos o gnio de liiel'Urcllia 
tio pessoal los estabelecimentos quando ncll e se trata ele vencimentos 
de certos funccionarios . 

E' sabido que o log·ar de cl'irector ele uma Faculdade é o primeiro 
lagar. Chame-se o clirrctor ·O pTirnus ·inte1· par·es oü ele qualquer outro 
modo, o facto é que eiie é o representante elo Governo Fecleeal, o seu 
·clclegado, é o chefe ela administração elo estabelecimento ele ensino, 
l'aculclacle, escola ou g·ymnasio. 

Desde remotos tempos, na clirecção elas faculdades ele direito eram 
ro llocaclos homens notav•eis quee pela sua pos ição pol1tica, quer por 
seus f.raball·J'QS li Ltcrar ios ou sc ienl.i fi cos, e fie açcôNio com os estat1.1 f os 
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dado pelo derreto n. 1. 386, de 28 de "\.bril de 1854, que regiam c sas 

faculdades, ell es tinham o titulo ele conselho, ·no fim de trc 4i,nnos {]C 

exercício, titulo que, como se sabe, nã.o era barateado, sendo conservado 
aos Ministros ele Estado quando deixavam o cargo c conferido aos 

Ministros do Supremo Tribunal ele Justiça. 

Mais tarde, os ·esta tu Los tlaclos pelo decreto n. 9. 360, de 17 ele 

Janeiro ele 1875, expedidos pelo Sr. Ft•anco ele Sá mandavam conferir 

immecliatamente o titulo ele conselho aos clirecbos das F-aculdades, por

que lh es dava as honras ele presidentes das nossas extinctas Relações 

Juucliciarias. 

Portanto, em relação a honrarias, os clirectores eram consiclerarlos 

como occupanrlo ·o primeiro posto na hierarchia elas Faculdades e tinham 

vencimentos supe11iores aos dos lenúes catheclraticos. 

Pela reforma Benjamin Constant, o clirector ganhava 7:200$ ele 

ordenado c gratificação, c o lente catlleclratico 6:000$000. 

P·elo Cocligo ele Ensino ele -1892, appr-ovado pela lei n. 230, ele 7 

de Dezembro de 1894.. o dircctor conservou os mesmos vencimentos, 

continuando o lente cathcelratico a ter vencimentos inferiol'es. 

Pelo Cocligo que nós tratamos ele approvar ha alteráções - o 
director tem uma gratificação ele 7:200$ e, c'omo ha tendo vencimentos 

ele 7 :200$, ·os vencimentos do director são equiparados aqui a taes 
lentes. Pelo projecto c clizcr.es ela respectiva tabella o clircctor conset·va 

os mcsmo·s vencirncntos que não sãü os ela propos~a para l~ma cerla 
classe ele lentes caLheclraticos, porque esta classe tem 9:000$, ao passo 

que o cl irertor conserva o·s mesmos vencimentos ele 7 :200$. Em vis La 
d isto. não havendo razão para tal paridade el e vencimentos, c chegando 

á conceder mesmo que não precisa d-ar maiores vencimentos ao clirc
ctor que se dão ao lGnte cathecleat<ieo, pócle se dar áqucllc os mesmos 
vencimentos que ao lente catheclratico que tiver maiores vencimentos. 
Entee nós, pócle-se clizcr que os vencimentos acompanham a hicrarcllia. 

Eu não conheQo carg·o ele maioe hierarcllia que Lenha menor vanci
menlo. Por exemplo, o Tnspector ela Alfanclega tem vencimentos fixo~ 

c um oonf.ceente, po1· exemplo, apprehencl·enelo um contrabando, JlÓLil' 

obtct• até mesmo avultado lucro, mas i so não é ordenado nem grali
ficaç.ão, si é vencimento é eventual, é uma porcentagem por •seeviço 

oxtraordinario, imprevisto. A' vista disto, apresentarei esta emenda: 
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· "l<,ntrc as alLcraçõcs 34• e 35• (Cochgo de Ensino, arl. :Ho, dig-a-se: 
"Aet. Os dircctorcs elos insLiluLo de ensino superiol' c srcnndat·io 

te~ão uma gratificação correspondente aos maiores ycncimenlos inlc
gt·acs elos lentes cathedraticos de oada i·nslituto. 

Do mesmo modo, o Cocl igo de t"892 não cog·iLava do vcncimcnln 
do dil:ccLor elo Gymnasio, mas pelo pl'ojccLo, o lcnlc calllccl t·atico do 
Gymnas io ficará com vqncimcnLo supeeior ao seu dircclor . e Lambem 
não vejo eazão para isto. Neste sentido a emenda abrange Lambem h 
Gymnasio. 

O SR. BARBOSA LLvL\: - Quanto ás mateeias que compõem o cm~o 
ju11iclico, acha que deve ficar como estão na reforma Epitacio? 

O SR. JoÃo \'mtRA: - Ha variedade de opiniões acerca deste as
sumpto, mas não rmlro nesta questão. 

Em reláção ao pessoal docente, penso que o projcclo estabelrrr 
uma verdadeira injustiÇa nessa di·sl.eibui ção de vencimentos que _;;ãn 
melhorados; não ha mesmo igualdade. Hc!"iro-mc sómcnte, pot' ora, ao 
pessoal docente. 

Assim Lodos os cathcclraLicos da Faculdade de Mcclici·na lrriiu 
\J :000$ ele vencimentos c ela Escola Polylcchnica alguns Lcriio \J :ooo.:· 
c oult'OS 6:000$000. 

Sobt·c cslc ponto o illustre H.e lalot· Leve a gentileza ele declarar-me 
particularmcnlr que havia um cno typogt·aphico na tabella; mas con11l 
ú eno ni'io foi rrcLifi cacro rn me ec.fit'o ao LJUC c tá declarado na Labclla. 

Os subsLilu Los !lr todas as Faculdailrs têm Llc vrncimcnLos 4 :800R, 
annuars: os do Gymnasio Lêm 4:200$, do mesmo modo que os eaLi tedra
Licds ficarão com 6:600$000. 

Mas, sPn ltores, os lentes das Faculrladcs clr DiJ'cilo Lerão de venci
mentos 7 :200$ sómcnLc, sem -cxcepção . 

Drsrlr a crPação da nossas di ffcrcntcs faculdades c rscolas que 
lodos os lrnlrs tinham os mesmos vcncimcnLos .. \ !ri que csLabclcc:Pu 
os Cm os Jurídicos Llo Brasil, que é ele J I ele .\.g'osln de 1827, dcelarai·a: 

"Ar. ::J: Os l-ente (propricLario catllecl)'({ticos ) vencet·ão o orde
nado crur ti'Perem os clescmbarg-acloi·rs ela~ Relações c gozarão das mes
mas liomws. Pocleeão jubilar-se com o ordenaria por inlcii'O, findo 20 
annos lo se rvi ço." 

Orrlcnarl o alii é tomado como synonymo clr vencimrnl.os. 
Escrevendo um rclalorio na Fac~Jiclaclc elo Reei f c pa1·a enir c! r 
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base a estudo da l'eforma dos Estatutos, eu d izia isLo mesmo. Ora, 

h oje, pódc- sc cons•iüerar como desembargadores unicamente os mem 
bros da Cól'lc ele _\ ppcll ação da Capital Federal que têm, creio qt;c 
·15: 000$, ele venci mcntos. 

Ma:s lia poucos annos succedeu que discutindo-se o Orçamento Clo 
Inlcrior no CongTcsso Nacional se apresentasse a icléa c fosse venccclO.I'a 

d dar-se uma gratificação aos lentes que tinham gabinetes e labora
torios. 

De modo que, qnando foi publ!icado o Cocligo ele Ensino ele 1892, 

a tabell a rc pcct iY a cont inha semelhante gratificação concedida :.:.os 
lentes, que tivessem labot•atori·os ou gabinete, ou prestassem ser

viços em laboratori·os ou gabinete . O Cocligo ele Ensino de 1892 
fez sómente isso, mas isto nunca se entendeu como gratifica

ções, que eram concedidas wnslantemcnte a todos os lentes rle 
Faculdades de Medicina. Foi o Codigo ele 1901 , que nós estamos 

ag·ora examinando, qu e, tr·aLanclo cl.c vencimentos elos lentes das Facul
dades ele Medicina, elevou Lodos a 7 :2.00$; pelo menos não h a uma nota 
restringindo a gratificação. 

O St=t. MALAQUJAS GoNÇALVES: L- Qua:si todos ell es têm g·abintc. 

O St=t. Jo.a:o YmlHA: - Diz o meu i !lustre co ll eg·a que qua:si torlos 

elles tinham gabinete; mas em Lodo o caso ·eleve haver alguns que os 
não tivesse; por outro lado, nas Faculclaclcs {le Di1·c ito h avia lentes 
que tinham gabinetes ele medicina lcg·al. 

No Gymnasio ha quatt·o lcnlcs, clous no intemato e dou no exter
nato, que têm gab i neLes, c não p'rrcebcm ta l gratificação: ele modo que 

essa:s gratificações, mesmo concedidas restr ictamente. eram di lribuiclns 
com enorme dcsigua lrlade. Fo i esta grati fi cação que o projccto gene

ralizou, quanclo se t1·ata das Faculdades ele Medicina c concedidas Lam 
b em a ahuns lentes elas Esco las P olytcchnica c ele Mina . 

Eu ou contmrio - talvez seja suspe ito - á toda a clesigualdaclc 
dP venc imentos ·rle lentes ou professores do curso superior c secundari a, 
sendo que não ha cn.Lr e nós motivos para essa des igualdade ele v-enci
mentos. E' exact.o que ha paizcs, como, por exemplo, a All emanha, onde 

o professores Lêm YPncimrntos clesiguaes; mas isso pelo modo por tlll C 

es ·cs funcci'Onarios são pagos. 

E ll cs são pag·os conforme o nume1·o de alumnos que ha na Univer

siclacle. outra:s facu ldades têm grande patrim'onio e as renclas el e algu-

• I 
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mas destas são distribuiLICIJS pelos !.entes; ouLros professoecs recebem 

lambem elos estudantes propinas - causa a fJUe semp1·e me oppu~ fur
rnalmenLe, escrevendo o alludido relaLorio ·em que declaro que o lcnle 
ele uma escola official não póde receber propinas para examinar. com.u 

jv se deu entre nós. 
Mas os nossos esLabelccim cnLos são Lodos officiaes, cllcs não têm 

patrimonio, não Lêm ouLra Jante ele renda, sinão a federa l orçamen

taria. 
Parece, portanto, que esses vencimentos devem ser iguaes para 

Lodos os lentes caLhedraticos, que devem Ler, Lodos, vencimentos iguaes, 

não se devendo estabelecer hicrarchia nesses estabelecimenLos. 
O SR. MALAQU!AS GONÇALVES: - Não é questão ele hierarchia, é 

questão de trabalho. 
O SR. JoÃo YmmA: - E-ntão eu pederia o primeiro posto para o 

direito; a sociologia e a moral csti'io acima, das outra~ ~cicncias, já não 

fallando no trabalho materia l dos lentes. Eu não sei precisamente si e~Le 
trabalho é maior que aquelle que tem um baCLdriologista por exempio. 

O SR. RomuouEs DORIA: -- Podia acontecer até como aquellc 
medico allemão, Dr. Müller, que, traz-endo a cultura do bacillo da pe,;lc. 

e fazendo trabalhos em seu laboeatorio, lá se foi. 
O SR. Joi\o I·' !EIRA: - Morrer e.n virtude de uma infecção ou por

que habitas muito scdcntat'iOE- de vida produzem certas n~olestias, 

para mim é a mr ma causa : ~ questão é não moner cêdo. (Apal'tPs.) 

Depois tem havido uma tal variedade de reformas que se ·não príile 

dizer hoje (]UC haja mais trabalho nesta ou naquella Faculdade. 

Nas Faculdades ele Direi to, por exemplo, ltoje trabalha-se diaria
mente; em algum tempo clavamos li ções tt·e vezes por semana, mas 
(e isto não foi em beneficio da Faculdade ) , como havia grande numero 

ele mateeias c o estudante podia estudar as que quizesse, era prcci o 
discriminar Lodos os cmsos, de modo que se tornasse faci l ao esLu

clante estudar duas ou Lrc's séeies ao mesmo tempo; dalli levarmos 

nós a dar aula Lodos os cl·ias e aulas de !Joea c meia. 
Por conseguinte, por estes dias e horas ele trabalho não se pócle 

estabelecer uma i:hJferença entl'e os ·d ivet' os cursos Lias varias Facul
clarlcs c Esco las; e si não é rac il contar o trabalho m relação ao 

lempo, quasi impossível é mcdit' a -clifficu lcla!lc que o lrntr possa Ire 
na prclecçãu ou em quac ·quee ouLros Leabalho e serviços. 
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Depois, si (\Onforme as emendas apresentadas aqui put· occasião 

da discussão dos oryamentos do Interior, esta geatifioavão mensal lc 

100$ era concedida poe serviço ele gabinete e si assim ell a p-asso u par·a 

o Codig·o de 1892. penso que o novo Codigo de 190 1 não podia incOl'

poral-a no ordena•do elos lentes das Faculdades ele Medicina, Polyle

chnica c ele Minas. 

Pelo systema adaptado no projecto a gTatificàção não só se clcYa 

a J 50$ mcnsa:cs, como é incorporada .aos vencimentos normacs, oreli

narios, communs, feita a proporyão entre o ordenado, a gratificação 

pro labore c a grat.ificayão cxlraordinaria, parte desta ultima gratifi

cação entra como ordenado! 

Conscguinfcmenlr, c '[lo morlo poe quo está rstahelecicla, quer no 

Cocligo elo Ensino ele 190 1, qur.·nós discutimos, quer Lambem no pro 

jrclo n. J88 - 1902, essa gratificação vae influir nas gTatificaçõrs 

adclicionaes concerlirlas por merecimento c antiguidade .. Isso tot·na 

muito peior a condição dos lentes da Faculrlacle de Direito. 

O SR. MAL.\Ql'IAS ClONÇALYl'S: .- Ahi V. Ex. tem razão . 

O SR. Jo.:\.o VI EmA: - Formulei esta emenda ao projocto c mesmo 

·ass im clla; dcfceLiva. porque, quando o lente de outra Faculclarlo obtiver 

licença, obtcl-a-ha com mais vantagens do que os lentes elas Foacul

dadcs ele Direito, ·tlesrlc qur a gTaLificaÇ~ão exLt·aot•dinaria concedida c 

incorporafia aos outeos vencimentos pelo pro.jecLo au~ monLa o orde
nado. • 

A emenda é esta: 

"Art. Os vcnc inwn Los rios lentes, subsli Lu los o ]H' O fossot·cs rlc 
lodo os c•sLahr)lrcimr.nlns rir rnsino supcl'ior srt·ão os nwsmos rrspr

cLivamcnLr, sc•m nenhuma oult·a vantag·rm prcuni<uia a titulo <le sc•t·
viço rle g·abi nctc, labor·aLot·io ou qualqnct' que seja." 

Não dig·o a quanL ia, seja qual fôr.' 

Foi awr~rnlada prlos nos~os illusLrcs collrgas: Hrnt'iqur Saii('S, 

Lagdcn o Nrlson rir \'a concrllos uma outra Labclla, que é, fóra do 

questão, mais cquiLal iva, pol'quc, omhora augmrnlo a geaLificação ex

L:·aordinar-ia a certos l·rnte . não a geneealiza c em summa porque 

rqu i para o ot·drnaclo elo Lo elos os lentes elas faculdades; cntreLanto, 

ainda figuram nrssa lahrlla os vencimentos elas c1ireclor ia.s como muilo 

menol'cs elo qur os du lentos cathedraticos em gera,l, 
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Tenho foemulaclo uma outra cmcncla, mas que não trouxe c que 
aprescnLarei em ouLra occasião, porque não rl cvcmos conLar j á com 
o encerramento Lia discussão c talvez o faça mesmo em 3", aonfot·mc o 
t·rsulLa,do da votação em 2" discussão ; por conspg·ui nle, com r elação 
a vcnr,imcntos cu me lim itarei a apresenta'' a cmrmla qur j á li. 

l\ias não posso referir-me sómrnLc aos venc im entos Llo pessoal 
docenLe, os lentes, professores substitutos dos cut·sos superiores; devo 
tarnhcm me refcrit' aos vcncimrnLos rlo pessoal ::rrlmini slral ivo. 

Ncs Lc ponto 6 tão in íqua a Label la do p!'OjecLo eomo a do Cocligo 
de J 90 I . Não pu LI e cnconLea1' in l'ormaçõPs na Labclla rxviicaLiva dll 

Orçamento, a qual não expl ica co usa alguma. Não linlta outro clo
C'11menlo onrlc veocurar csc larcc imenlos, c, s i procurasse leis a niio 
sPrem as annuas ele orçame nto e outros cl ocumcnLnR, srJ'ia o mrsmo 
que procurar agulha rm palheiro. 

Quem confeccionou a tabella cxpli ·ativa foi citando como lei o 
Co·cli go ele Ensino de H101, que es tamos iliscutindn, r os regulamrntos 
nspcc iacs expeuidos depois elo Codi ., o. 

Jilsscs regulamentos, poeém, constituem leis, peimcit'amente, porque 
logo que foi pub licado, o Codigo foi atacado como illegal. ltealmenle, 
nós concedemos uma autorização que, clig·o sem paixã:o, foi excedida 
11elo Ministro. 

Portanto, desde que o Cocligo de Ensino não era lei, de ile qtH' 
os regulamentos tamhcm não tinham assento em lei, não podiam srrvie 
ue base para as Labcllas de vencim entos. 

I:Ta g1'anc!e des igualdade nos vencimentos ·dos l'unccinnaeios arln Ji
nisLeaLivos elas Faculrlarlrs. Citare i um exemplo : o hibliollircario {]as 
Faculdad rs de Medicina só poe lei .rlr orçamenlo têm G :000$, havrnr ln 
hibl ioLhcearios ele ou Lea Faculdades que Lêm venci menLns ig·uars aos 
de sub-bibli olhecarios. 

O R. RODHJOUES DoRIA: -V. IBx. pó tl c infm'ma,r si o ll!'gulamcnlo 
lias outras Faculdades .clctcemina que a hibli•olhrca S!' ahea á noilr? 

O SR .. Jo.\o YmmA: - Não posso infoemae, mas sei qur a bihlo
Lhcca da Faculdade ele Pernambuco abria á noite. 

Como dizia, ha rl esigualdarlr no vencimentos elos bibliolhrcarios. 
O bib li othecario da Escola ele Minas, que não lc m a,indante, tem wnci
men los ri o Sttb-bibliothccario. 
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Entendo que os ordenado. de bibliotllecario c sub-bibl iolhecarios 

1leYcm ser equiparados. 
n.efiL·o -me ao pessoal aclminislt'alivo dos cursos supcriorrs. 

A tabella substitutiva elos Srs. Henrique Sallcs c oult'OS eslabe

lacc a equiparação elo pessoal admi nisLeali v o de todas as Faculdades 
' . 

u t·ealmentc na Escola de Minas o amanuense Lem 2:400$, quando em 

loda a. oulras Lem 3:600$, quando a Esco la ele Minas não Lcm sub

"CCI'Clar io c, conseguintemenle, o amanuense deve Ler trabalho snprt·ioe, 

nu, pelo menos, é o substituto legi Limo do secretario. 

O SR. ~1.ARTINS TEIXEIRA: - A fecquencia ela Escola ue Minas é 

de trinta c tantos alumnos, ao passo que aqui contam-se poe centenas. 

O SR. l\lALAQUJAS GO.'lÇAL\'ES: -E aqui a bibliotheca é fl'cqurnta<ia 

por medic·os, que são em g-rande nnmero. 

O SH. JoÃo YimRA: - Neste sent ido formulei emenda, Lra lanilo 

dos funccionarios aclminislralivos, comprehenclcndo o Gymnasio. 

"Arl. Os funccionar ios administrativos . da mesma categor ia cir 

Lodos os inslilutos ele ens ino sup er ior e secundaria terão rcspccl i\·a

mcnte vencimentos i uaes aos maiores marcados na Labclla n. L do p!'O

jeclo ou na tabella substitutiva - Henrique Salles e oukos - coni -
' gi ndo-se nesta conformiclacle qualquee de !las que fôr approvada. 

Uma vez que LraLo ela que Lãio de vencimento, passarei ao Gymna
s io :./aciona!. 

na mui to lempo que os lentes do Gymnasio Nacional têm os mel:>, 
mos vencimentos que os dos cursos superiores. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Entretanto, são profesSO!' s ri c prcpam

torios e o mesmo não se dá com os demais professores ele prepara:torios 
nos cursos mantidos pela Republica. 

O SR. JoÃo \'miRA: - Demais, não eram sómrnte os pl'ofe·ssores 
do Gymnasi·o; os professores dos cmeso annexos lias Faculclarles de 

Direito ri<; S. Paulo e do Rec ife tinham os mesmo vencimentos elos 
catheelraticos elos cursos superiores. 

Bxtinrlos o <{ursos, e!IC' deixaram ele lecciona!', mas prrcebem 

os seus v.encimentos, servindo ell es ele base á concessão rlas geatifi
caçõr~ aelclic ionaes. 

Tt'a La - se clfl simples professores de preparatorios, porque o estudo 
eea paece llado, não era seriado. 
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O Gymnasio é uma verclacleira Faculelaele ele cicncias e Leltras. 
Si fosse levada a efreito a idéa rle Universidade, o Gymnasio seria 

a ella incorporado. 
Estou mesmo informado que o Gymnasio tem patrimonio e não 

se i si a renda deste patrimonio dá para, ao menos, auxiliae os gastns 

que a União tem com o Gymnasio Nacional. 
Apresentarei outra emenda refere o te aos Gymnasios nos scgu in ::' 

tcs Lermos: 
"Art. O lentes e profe sores elo Gymnasio Nacional perceberão 

respecLivam cntc os mesmos vencimentos que os lentes e professoer:. 

dos institutos ele ensino superior." 
Ha grande elesigualdacle enlee os vencimentos que o projecto esta

hqleceu para 9s lentes elos cursos super iül'cs c os lentes rio Gymnasio. 
Si os lentes catheclraticos rios curos upel'iores têm 9:000$., ·n:io 

ha absolutamente proporção entre csles vencimentos r os elos lentes 

do Gyrnnasio, que vão ler 6:600$000. 
O R. BARBOSA LIMA: -E os proressorrs civis elo curso ele prepa

r atorios ela Escola Militar ganham 350$. O prnf:cssor rie allrmão rio 

cuTso preparatorio ela Esco la elo Realengo tem 350!ll, ao p-asso _que o 

pt·ofessor -ele allcmão rio Oymna i o. tem 500$000 . 
O SR. RODRJGL'[ · DontA: - O pt·ofcssor rio C~ymnasio peecisa ape

nas saber allemão, ao passo que o outro prcci a sce fot·mrurlo. 
O Sn. JoÃo VIEIRA: - Apresentando Lambem uma cmcnrla solwr 

os funccionarios administrativos emprcg·uei a cxpt'essão catcg·orivs . 
poeque as vezes as funcções são as mesmas, scnclo a drnom i nação di fi'e

t·ente. Por exemplo, o Gymnasio tem internato e externato. O sreretat'iO 
rio externato corresponcle ao escrivão do internato. 

O SR. MAR~'J NS TEIXEIRA: - Da mesma f6nna h-a a designação ele 
guarclrus, inspectores e beclés. 

O SR. JoÃo VIEIRA: - Como muito bem diz o nobre Deputado pelo 
llio ·de Janeiro, é preciso c-orrigir isso c coordenar Luclo el e modo qu e, 

ass im que o novo Cocligo fôr publicado, o que não ficar uniforme não 
tlr Jogar a duvidas, devendo-se fazer as alterações que o CongTesso tom:1r 
rm consideração, acceitando-as. 

Vou tra·tar agora da licença, Sr. PTesidente; assumpto que se 
Pt'code aos vencimemos. Ha uma disposição elo Goclig·o para a qual eu 

nunca pude achar justificativa, referente á licença. 
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"\ uisposição do Codigo do Ens ino anter ior de 1892 csLahelrcia o 
me mo que estabelece o art. 333, do novo Cocligo: 

··,\t·L. 333 . O membro uo magisLc1·io li cenciado pot!et·á Jcnuncl:tl' 
ao l'esto do tempo que liYcr obL ii.l o, uma Yez que entr<' immedial.amcnLc 
no Pxercicio do seu cargo, 111as si não Liver feito renunc ia uutcs .lo 

<.:omeçarcm as fét•ias, só depois •de term inada a lice nça por.lerú apt~c

~rnl ar- e.'·' 
Eu não Yejo uma razão juslificaLiva desta d ispos ição que o lrnte 

I iccnciado chcgm1do as !'é rias, não prce isanclo ntais· tia I ieença reas
' ume o exci·c icio de ua cnclcira, isto r, o excre icio do emprego, 11ão 

pôde haver duvicla . 
O i::\a. BARBOS.\ Lt::<.L\: - l\'lesmn quando não .lia exercirio? 
O SR. Jo~\o \'J EJ IU : -Diga que cst<t pt·ompto. ·llOI'qur si rllr. nfío 

precisa mais da licença para que prejudicai-o Jazendo perdrr 
tempo, etc. 

Depoi deve-se presumir que c as l icenças são dacla pot· I.noli\'11 
lcg·al, ou paea tratar de negocios pal'liculares ou pot• doentr: ;' i r p;u·a 
Lratar de negocias pal'licu lares e si ellc jú o 1 iquiclou por ·que não 
permi t it· que elle reassuma o exerc ício? 

Depois clle póde sophismar esta cli posição, entrando na ve pera 
elo dia das férias. (Aportes. ) Eis a emenda que apresento aqui: 

Emendas ao art. 1 • : 

Entre as allcrações 33• e 34." diga- r rm suhsliluição ao aet. 3::13 
do Coclig·o clr Ensino: 

'·Art. 333. O mcmht·o rlo mag-istCt'io quando no gozo r1c licen~a 

porlcrá renu ncial - a a todo tempo, ljincla me mo no período cla•s ffSrias." 
Outro ponto. 

Si a equiparação não fõr manlirla nos Ycncimrnlo elos lrnl.c dP 
todas as Faculdades. si fõr dada a melhoea de venc imentos dos lentrs 
que têm lruhoralorio e gabinete, penso que r ta grati fi ração não devr 
figuear no ordenado para augmental-o. (Apw·tes. ) 

Desde que se eleva a 9:000$ os vencimentos elos lentes das Escolas 
clr :\Icrlicina c não se di cr imina a geatificação eventual por crviço 
ele laboratorio. re ulta disto que enclo o ordenado rlo lente das Facu!
tlarlrs rlc Mrrlicina n1aior elo que o dos lentes da oulras c colas, quando 
E:!l e rsliwrem lirrnciados fi cam em melh ores condições do qne os 
cu tros. 
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Eu digo LJUC a passar esla melhora de vencimentos, a gratilicação 
deve ser considerada sempt'e como tal para não se estabe lecer ainda 
mais uma desigualdade nas gratificações por merecimento ·e antigui 
e-auo, do contrario a gratificação podia servir ele base ao computo do 
vencimento por anLiguidaue e quando a gra•tificação do lente que Lcm 
Iaboratorio Lorna- se maior, não póele ser incorporada lambem á pen

são, como ser ia si não fór discriminada. 
O ::iR. lloDLU.GGBE>'DoRIA:- O que se quer é que os lentes Lia Facu l

dade Li e Mcd icina ganhem mais. 
O SR. Jo.:i.o \' t ElHA : - :'lão Lieve in fl uir nisso e só deverão ser 

compuLarillS para as gratificações a·cldicionaes por merecimento c anll
g·u idade o ortlenaelo e a ~;. ratificação ortlinar·ia pro labo1·e. 

O ::;n.. H.onruauEs DaRIA dá um aparte. 

u oH. JoAo \ ' IEJHA: -E' cousa diversa, Lerá vencimentos dislt'J

l;uiuos JJroporuionalmen·Le c cu JJen o 1ue si se não dér uma so lução 
razoavel á esta questão que suscita ao Cocligo, c melhor será mandar 
subsistir a legislação anterior, mas r eduzindo tudo á ig·ualdade pri

mitiva entre Lodos us lentes catheclraticos. 

Depois, u C~di _ o perdeu muito da sua autoridade, desde que logo 
ucpuis Lia sua pub licação foi atacado por exorbitante da autorização 

leg:islaLi v a. Demais o actual Sr. Ministro da Ju tiça c Interior tem 
expedido aYisos a lterando completamente o Cocligo. Acho que estes 

aclus não ão regula:·es, nem lcgaes porque embora se Lralc de aclos 
ue unl m administrativa nem por is o elles deixam ele pertlet· sua auLo

t·idade, porquanto o ~'linistro ó pócle praticar taes actos ele accórdo 
com as normas que estabelece o ·Oodigo; não pó ele a lteral-o por um 

decreto 'Spccial e menos pocler.ia expedir avisos que são contrarias ao 

pro~riu H.cgulame·nlo ou Cocligo, não elo Ministro só mas do Podei' Exe
cutivo. 

Tudo isso, como disse, Jez perder o merito a autoridade do novo 
Uotl igo ele Ensino. 

Agora nó , o Poder Legislativo, estando discutindo o Codigo, pode

mos perfeitamente melho rar as suas disposições e resolver esses pt·o

btemas, os as questões, mesmo quando o Poder Legislativo autoJ'izc 

a publicação do novo Oocligo, que terá força ele l ~i .em vista das dispo 

si<;ões existentes e ela que forem votadas. 
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Toda as desigualdades. toáas as falhas elo projecto são injus

Li l'icaveis. 

IIa muito que cotTigir, muito que allet•at·. 

Em relação ao Gymnasio, elevo ler á Camam o que disse a illuslrr 

r:ommi são Mixta, referindo-se ao projecto ele um de seus membro.·. 

o muito competente Senador Virg·iiio Damazi o (pag. 6).: 

"E' ainda pensamento elo honrado autor do peojecLo, que o nsino 

secunclal'io claclo no Gymnasio Nacional escape aos peeceitos commuus 

rslabelecidos no Codi o elo Ensino, ficando enlregue rste rstabcleci

menlo á exc lusiva regencia da sua lei interna . 

. Vüo pa!'ece 1·azouvel o alvitl'e lentbraclo. 

O Gymnasio Nacidnal, t•egiclo por lei fedel'al, tem, como todos os 

l'SLabelecimentos de ensino supel'ior, um chefe cuja aLLt·ibuições equi

Yalenm ás do uireclores claquelles institutos; uma Congregação, cujas 

J':l.culdades ão em tudo semelhantes ás das uemais corpoeaçõe docen

tes; professores, eujos dire itos e deveres são iguaes; um t• eg imen eseo

Jar que ná!o Jiversifica uo regimen seguido no outros estabeleeimentos; 

a sua polieia, emfim, de Lodo igual; além ele oult·os pontos de identi

dade no seu rcg·imen intemo. 

Si cliffereuças existem, allenta a natureza elo ensino dauo nesse 

insütuto, divcr idades similhantcs se nolam no~ estabelecimentos do 

ensino superior, os quaes encontram nos regulamentos especiaes as 

ccgra .para o que lhrs é peculiar, srm que isso imporLr a cxclnsi"w 

dellcs elo domínio elo Codigo elo l!:nsino. 

Pensa, pois, a Commissilo que a rliminaç:ão indicada não eleve srt· 
feita no Cocligo vigente." 

Como acabo dr ll'r, só ha uma grande dispat•itiade nos Yetu·i

men~os. 

Os exLinclos cut·. os annexos ás Faruldaclrs rir Dit"Pilo elo Rerifr 

e ele S. Paulo neste ponto eram equ iparados aos cursos superiot·es. 

A ora a clispariclacle não pó le ser mais manifesLa rnLre •o Gymnasio 

e os cut"sos c!r Medicina por exrmplo. 

Era o qur Linha a c!izer em l'rlação ao projeclo. 

E' possível que em 3' discussão cu volte a oecurar-me do mesmo 

assumplo ou ele outros dr que trata o novo Codigo. Não me refiro 

sc\menle á essa parlP rronomica e financeira. 
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DenJ repetir, não pleiteio melhoria de vencimentos, desejo a equi

paração de vencimentos; sejam maiores, sejam menores, deve et· rea

lizada a ig·ual dade primitiva, porque essa é a igualdade legal; mesmo 
porque c ta desigualdade não foi e tabelecida por uma lei ot·dinaria, 

foi estabelecida eventualmente, em emendas a:os orQ-amentos do In te 
rior c tendo o Co digo de Ensino de 1892 estabelecido como cx~.:e 

pção, ella j{t l'igma no novo Cocligo, como uma regra invariavcl c no 

pt•ojeclo como ·ou a que pa ou em julgado e aggravada. 
E' conl l'a esta desi-gualdade, co ntra esta iniquidacle que protesto 

em nome da ela. se a que pertenço. 
"C'::vr SR. DEPU'l'ADO: -E a qual muito hom·a. 
O SH. Jo.\o YnaHA: - Não só em nome das Faculdades de Direi lo 

como em nome elo Uymnasiu Nacional. Na conformidade dessa idéas 

Yolarri o Cot.ligo pal'a emendai-o. 
ICm outra co ndiçõe votaria pela t'ejcição do projecto. 
\'f.tn á !Vlrsa, são lidas, apoiadas e postas conjuntamente em dis-

russão a eguinlc emenda 
Emenda ao art. J o: 

J'lnlt·c as allct·ações 33" e 34" diga- e em substituição ao at·t. 333 

Jo Codi o de Ensino: 
.. Art. 333. O membro do magi te rio quando no gozo de I icença 

poderá renuncial-a a lodo tempo, ainda me mo no período da férias." 
Entre as allet·açõrs 34• e 35" (Coctigo dr Ensino, art. 346 ) diga-se: 
"Al'l. O clirectores rlos instilu!Jos ·ele ensi no superior e secun- · 

dal'io lrrão uma gt·at i fi cação corre pondenlc aos maiores vencimentos 
inbeg!'ars dos lente calhedt·atico ele cada instituto . 

. \I'L. Os vencimentos elos lentes, substituto r profe sOt'es rl c 
lodo. o~ c labrlecimenlos de en ino uperior serão os me mos respr

cti vamente, sem nenhuma outra vantagem pecuniaria a titul de !'r
viço de gabinete, lahoratorio ou qualquee que seja . 

. \rt. O lentes c profes ores elo Gymna io :'~!acionai pet·cebcrão 
l'P pcrliYamcnle o me mo vencimrntos que o lentes e pr'ofesnre 

dos in lihulo ele ensino supel'ior . 
. \ t•L. o ~ funccionarios admini tralivo ria me ma calegoe ia rlo 

lodo os in títulos de ensino super ioe e secundaria lerão t'e prcliva
mente venc imentos iguae aos maiores marcados na tabella n. 1 elo 

Emendas 
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tll·ojeeto ou na Labclla substituliva- Henriqua alies e ouLt·os- c t'
J·ig· indo-se nesta conformidad e qualqu et' cl ellas que fôt' appl'ovacla. 

Camara elos Deputados, 25 ele Oulubr·o ele 1902. ~ Joiío ril'irn . 

Onde convi er: 

AI'L. Além dos aux iilares c.le ensino ele que trata o capitu lo ·vr, 
poderão ser aclmttti'Cios, sob proposta elo len te ou professor, auxi liares 
vo luntarios gratuitos, pre.para'Ciorcs, assistentes, inlPrnos, ajudanl rs 
el e preparadores, até Lres para cada Jog-ar. 

§ A es tes auxiliat·e incumbem os mesmos devere qu e aos e J'J'c-
ctivos, e, si vi erem a pertencet· ao magisteri o, scr-lhes-ha con tado, para 
o effeilo ele jubilação, o tempo el e sel'vi ço volunlario. 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de '1902. - Henl'iiJ?t c Salles - · 
.\'e/son ele Vasco?tcellos . 

A' ta,.b ella n. 1 : Na co lumna r eferente á Esco la de Minas, acc J'Cs
. conte-se: Para preparador - Ol'clenaclo - 2: -íOO$; gmtific,ação 

1 :200$; total - 3:600$ - Para sub-bibliothecari o - ord enado 

2 :400$; g'l'alificação - 1 :200$; total - 3:600$000. 

Sala elas Sessões, 25 de Outubro de 1902. - Heni' Í(J1t e Sallcs. -
()leym·io Mcic'iel. - Xelson de \'Hs concellos. 

Ao al'L 154 : Supprirna-se o n. 4. 

Sala das Sessões, 25 el e OutubJ'O ele 1902. - Hc?u·it1ur Sulles. -
iVeison de Vas conceUos. 

Ao arL. '147: / Snppr imarn-se as palavras - c não exrrclrt·ãn o 

p1·azo ele mez e me io. 

Sala elas Sessões, 25 rir Outubro ele 1902. - H.r>miq1 t f' Sall.rs. -
Nelson de Vasconcell.os. 

ubstitua-sc o n. 2, artigo do Cocligo dos I nst ituto Off'i ciacs 
de Ensino .Superior e Secu nela r i o, approvado pelo decreto n. 3. 890, 

rl e :1901. pelo srguinte : Dec larar na r espect iva caderneta ri o au la, finda 
esta, a maleria ele que se houver occupaelo no dia. 

No art. lt7, substi tuam-se as palavras: - Ler curso par ticu lar, ou 
em instituto congenr.rr,, cl.c . - até o f im elo !lrtigo - por es-ta .: 
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pudorá leccionar particularmente áquellcs alumnos que já forem seu8 
discipu los em algum curso oificial, qualquer que seja a maLcria. 

Sa(a das Sessões, 25 ele Outubro de 1902. - He111'iqve Salles. -
Nelson de Vasconcellos. 

Fica a discus ão acliada pe la hora . 

SE,-'t:\AO D I~ 30 Dli; OUTUB llO 

O Sr. Aga pito dos Santos: - ,-·r. PresidenLc, venho Lumar paetc 
no prcscnle drbale em preoccupação tle cspccie alguma: guia-me ape
nas o intel'esse c;•Je Lem clesperLado em Lodos a mag·na quesLão que, 
ha dias, prende a alteução da Camat·a. 

DcJWJL'al·-mc-1! i pouco lcmpo na Lribuna, da qual ~ea1pre me 
appt·uximo c um cci'Lo t'cccio . .. 

O RH. HlcHIW!.\ uE P..\: - Som moLivu. 
O 8n . . 'cG.\P ITO DOS ~A:-~'ros - ... sei a lém di!'Lo quanLo o tempo nos 

1' precioso, o, poi'LanLo, limitar - nie..:hei a bt·cves c ligei 1·as ijOnsidcraçõc , 
110 in lu i Lu ele iusl.ific<U' o mPu modo ele pensar sobt·c o i mportanLe as
sumpLo que se diseutr, e l'unrlamcnLai' alg·umas emcnrlas que pl'clcm:o· 
ap1·c eutar. 

Comcç.arci JHH' rn" drelara1· franl'o c dccicliclo parLidariu ela frc
qurncia livrr. 

No PsLarln ('lll qur sr acha acLualnH'JÜP a insli'U(jçiiu pu!Jl ica, estado 
quP a muitos pai'el·r li ·ongciru, porém que a mim nunt;oa se afigul'OU 
lão (Jesanimaúnl'. s6J11rnlr rluas c.il'cumstancias, a meu vc1·, podem 
salval-a: bons mestre· r. bons cxam s. 

l•:neonLI'C a mocirlac!P rslurliosa pi·ol'rssorarlo competente, zeloso e 
·lr dirarlo :.\ cau .. a rh in lrucção; r.oconLrr:m, por sua ver., os a lun'inos 
pouco appl ieados, SPrn J)I'C quP se api'PSr llLai'rm ás bancas de examPs, 
.inizes rcctos r SP\·rros, r Pstnu certo dr que a nossa insLt·ucc:ão publica 
rrf lorrsccdt como q1 1P po1· encanto. 

Quanlo ao:; mrsLI'f'S. entendo quP dPvcmos deixai-o á cscoJlla elos 
a in mnos, r o mo par i r ma i 
impor lantr qHP cl la, mai 

i.ntrl'f'Ssacla, c rssa escolha ·eu a reputo tão 
elo que qualquer outra vantagem, influiu 
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poderosamente no meu espírito para inclinai-o em faYOl' da frequrncia 

livre. 
Em matcria de instmcção publica, Sr. Pre idenLc, sigo em li si

Laç-ões o I em ma: cn. in e quem souber, aprenda quem qu izet· c eom 

quem lh e àprouvel'. DesL'arLc nenhuma questão me parece tão ~apitai 

para aquelle que quer aprender, como a e colh a do me tre e o uiroiLo 

a· semelhante escolha só a frequencia livre o póde uar. 

Ha ainda uma cil·cumstancia poelerosa que me l'az pugnar pela 

frequencia livre c P'ara a qual não opos·so lleixar de chamar a ali cnção 

da Cam:n·a . \" iyemo num paiz summamenLc pobre. onde as fortunas 

:;ão bem t'at'as c, portanto, onde quasi Lodos aquelles que se destinam 

aos estudo suveriores lutam com mil diffiwldadcs para frequrnLar os 

cursos obrigatorios, sendo ele notar que muitos dclles se vôm mesmo 

na impossibilieladr elr fazel-o, porque na llot·as uesLi"naclas á aula 

são forçados a rmp'!'r ar-se em outros mistPt'CS donde tiram a sua sub
sistcncia. 

Bem sei que sr me poderia oppôr que o Codigo de Ensino, cuja 

rcfo1·ma L' di ente. pt·ocm·ou obviar a Lão beave rliffinuleladc, creanclo 

cluas classe ele alumnos, a elos "matriculados" e a dos ·'não matri
culados". 

Porém a lemhmnça ela creação dessas duas classes de alumnos, 

longe ele resolver a difficuldade, foi, a meu vêr, infelicíssima e com 

razão já foi condemnacla por um illustre rolleg·a que me pt'ccedcu na 
tribuna. 

Com effrito, estudando-se o Codigo elo Rns ino na pai'Lr em que eilc 

se refere ao assumpto, chega- ·c facilmente á conclusão ele que clle 

colloca os alumnos "não matriculaelo " em manifesta desigualdade dr 

condições relativamente aos matriculados, clrsig·ualdadr orliosa r q,l r 
rlr. modo alg·um se juslit'ica. 

Ocrupanrlo-se, o anno passarln, ela matcria em discussão, o illusLI' l' 
Relator fia Com missão assim se exprime: 

"O ens ino livrr, esse, nada so fft· eu. Ao lad o dos alurnnos matri

Cillados ::thi rsLão os rir curso livre com os me mos rlirr.it.os 0 as mes
mas garantias". (Annaes ria Camam dos Deputados, sessões rir Junho 
rlr. 1001.. vol. 2", pag. 88. ) 

Gomo se vfo, S. Ex. assevera prncisamrnlr o contrario rl·o qur 1•11 

acabo flr affirmar, mas vejamos dr que lado está a eazão. 
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'·HaYerá, diz o Codigo lie Ensino, duas épocas de exame nos esta

be leci men tos de ensino super iot·." (A r L 146.) 

'·Aos exames da prime ira épooa serão sómenLe aumiWlios os alu-

mnos maLr icu laüos." (Art. 150. ) 

·'. \ os exames da segunda época serão admillidos: 

·1." Os alumno;; não matricul ados . 

2." Os matriculados que duran te o ann.o houverem dado . lrinla 

!'altas, contadas Lambem as dos cursos cothp le.m enLares, scnuo o exaiT.e 

rrsLricLn ás cadeiras em que LiYerem dado as ditas falta s. 

3." Os que na pr imeira época não tiverem feito exame do armo ou 

ele alg·uma das cadeit·as qpe o oompõem. 

4 ." Os reprovados na primeira época só mente em uma das malc

t•ias do armo." (Arl. 15 1. ) 

Dahi segue-se eviLlentomente: 

1", que os a lnrn nos "não matr icu lado:; " são cxoluiclo da pr imeim 

époea de exames; 

2", que em vil'lucle ele sa exc lusão perdem o anno Loda a vez que 

por mo lestia ou outro qualquct· moL ivo, ainda m esmo jusL ifi cado, não 

I!Jrs fôt· possivrl fazer exame do anno ou de alg·uma das cadeiras .que 

o compõem, e bem as im quando forem reprovados embora em uma 

só materia do anno, casos esses em que os alumnos mall'iculados tem 

u t•rcut·so de tPntarcm novo exame na segunda época, re(jurso precio

síssi mo sem o qual lambem pam ellcs seria inevitavel a perda do anno. 

O SR. EDUARDO PDm:>~TEL: - Nesla parte tem Y. Ex. locla a razão, 

foi um dos ·pontos em que discoJ·rle i elos meus co mpanheiros de Com

lll issão. 

O SR. AGAPITO DOR SANTOS: - Do exposto forçoso é co ncluit· que 

os a lumnos elos CU I'SOS livres, uncos a quem se pódc app l icat · a exprPs

são - não maLeicu lados - Ll e que se serve o Cod i o, não gozam, como 

se quer fazrr acred i tar, rlus mesmos LlieciLo e garantias Llr que gozam 

os m::Leicu lado., :wLcs estão rm pedeita drsigualdade el e condições, 

desigualcl ade insustenlaYc l rm face da lei, qu e para ser justa, de.vc ser 

igual para t odos. 

nn fi ca ali i, Sr . .Pres icl cnlc, a desigualdade de co ndições es tahe

lpc·ida pelo Co cli go rlf' Ensino rttll 'C as duas classes el e alumnos a ·qt)e' 

me Lenho r efflr ido. 
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/ 
Assim é que, logo aclellinte, no art. ·152, se preceitúa : 

"Os exames ela primeira época compreh enderão sómente a mate.r ia 

explicada durante o anno lectivo; os da segunda abrangerão toda a 
materia elo programma e versarão uns c outros nas provas que o per

mittirem, sobre pontos formulados no acto ." 

Quer isto dizer que para os alumnos "não mat6culados" o .exame 
será sempre vago, comprehenderá toda a vasta materia dos pr-ogram
mas; para os matriculados, porém, elle se limitará tão sómente á ma

teria explicada durllinte o anno, o que facilita extraordinariamente a' 

prova. 

Bastam, Sr. Presidente, os dous casos apontados para provar a• 

veracidade ela minha asserção e demonstrar da maneira a mais evi
dente a revoltante injustiç,a da distinc('.ão que estab-elece o Codigo, 
entre alumnos matriculados e não matriculados. 

/ 

O SR. MARTINS TEIXEIRA (ao penet1'nr nestP mmnento no recintn) : 

-E V. Ex. advoga semelhante disti.ncção? 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Mas é precis·amcnte contJ·a ell a que 

me venho batendo desde o começo rlo meu discurso! 

. O SR. MARTINS 'PEIXEIRA: - Então estamos\ ele. porfrito aceôrdo. 

O SR. AGAPITO, Dos SANTOS : - Só ·parece. Sr. Presidente, qne se 

qniz estabelrcer nma pena contra ·a "não matricula". 

O SR. MARTINS 'T'ETXETRA: - Ent.retanto a iniciativa particular não 
é um crime qne sr deva punir. 

O SR. AGAPITO DOS SANTOS: - Assim rlrvia sor. mas rlr morlo con
trario pensam rertamrntr os autores rlo Corligo, pois só assim se explica 
a anomalia de privar-se m:na classe rlr alumnos rlos rxames prec-isa
mente na época normal, a do fim do anno, para facultal-os em época 
f•xcepcional. a rlo começo rlo anno, ·éom prejuízo srnsivel para os exami
nandos. como ficon demonstrado . 

Em taes condições. o r e··imen rla freqnencia livrr se impõe como 
o mais razoavel e como o nnico capaz de pôr termo a tão odiósas dis 
fincções. 

Mas tenho, Sr. PrcsidentP., 011virlo por ahi rl izr1· - sr grralmen!c qur 
v. frrquenc1a livre é a porta aberta á vadiagem . 

Antes rle tudo a af.firmação, no· termos vagos e geraes em qne 
fi rmmciada, não pócle ser verdadeira. 
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Qua:lqucr que seja o sy. Lema de ensino, ou seja o regimen da 
frequencia livre ou o da frcquencia obrig·ator ia, sempre ha ele haver 
alumno esludio~os e alumno não applicados, porque a a)ilplicação 
on inapplicação só depende elo individuo c não elo re imen escolar. 

1\Tas, quando fos r _vcnlacleit·a a allegação, quando o regimcn da 
frequencia livre facili Las se, como se diz, a vadiação, ninguem me con
testará certamente que a frequencia obrigatoria seja, a· mais da vezes, 
um disfarce, que mal occulla a incompelencia do mestre; e entre os 
clous extremos, a vadiação elo alumno c a ignorancia do pl'OfesSOI', pre
fer irei sempre aquella a esta, como a menos prejudicial. 

Com rffeiLo, Sr. Presidente. a vadiação, além ele prejudicar só
menir áquelle. que não quPI 'Cm e ludar, encontra na lei mil meios cl 

reprr ão e obicr irrr i livel nos exame , quando feito com a indi -
pensavel · seriedade; cntJ'eLanto , a incomp·etencia 'do me Lre prejudiea 
mesmo áqurllr que mais clr rjo Lêm ele aprender e contra tamanho 
mal eu não rnrontro remerlio po sivcl, ele de que o profe sor c acha 
sob a égide do direito á vitaliciedade desde a data rm que toma posse 
ria cadeira. 

Accrescc que si a fr equnncia livre dá azo, como sr ali en-a. á vadia
gem. não será por certo a obrigação dr as istir diariamente a certo 
numero de aulas que induzirá a estudar o alum:no por índole pregui
çoso r inapp)i caclo. quando , aliás, c apczar de tudo rlle conta com 
onlro::; meio. pa1·a oblcr a approvação no fim elo anno. 

Bn quizrra, r. P residentr. que sr levasse ao coração da mocictarle 
n amor ao r Lnrlo, não obri · ando-a a frrquentar rur o e escola , mas 
incutinrlo-sc-lhc 110 espiriLo o dever que tem Lodo homem el e hah ili 
lar- sc para a viela e poder assim prrstar á Palria c á Republica os ser
viços qnr ella lrm 0 clirrilo clr rsprrar rlc lodo o cidadão. 

Flrria mais profícuo o meio empreo-arJo. mais fecundo os rrsul
lados. 

Alguns haveria. é certo, que não se deixariam dominar por srnli
mrnlo. lão nobres e r levaclos: mas i Lo, não ha duvida. succederia, para 
honra ela nossa mocidade estudiosa, a bem poucos, c o legislador não sr 
rlrvr nrroccnpar muito ccrm as excepções. 

Bm todo o caso, mesmo para os mais recalcitranle . temos á mão, 
rrmerlio mais eHicaz do que a frequencia obrigatoria, de e'ffeito com
plrtamrn lc negativo : não hr itemos em empregfl.l-o. 
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Yoltemos toda a no a atlenção para as commi sões examinadora 

ponhamo Lodo o no so cu idado em prestigiai-as; afa:slemos de ll as lodos 

os elemento que lh es po sam s r nocivos, uc modo que as uas decisõPs, 

inspirando- c tão , ómcntc nos pt·incipios da mai rigot·o a ju Liça, 

exprimam rralmcnlc o mct·ceimcnto das provas perante Pi las rx li ibidas. 

E' rslc, Rr . Presidente, um ponto ~ obre que não de ixarei nunca de 

in istir. 
ConYcnr,:a-sc o alumno IIP que 110 fim do anno não pt·evalcccrão 

vct·antc as commissões de rxame os cat·Lõe de empenho c t•ccommcn

dações . . . 
O •. R.. MAR.'l'I:\S 'TEIXEIRA: - T. so é do co lumes, (; um habilo qt•e 

es tá t·ad icado pcl'fei tamcn L c entre nós. 

O SR. AGAPI~'O oos S,\N'l'OS- . . . de que alli sómenlc soeão tomadas 

em con icl cração a provas, qur realmente apee Pnlaerm, de seu apro

Yeitamento r app licação, r forçosamente cllc l1a Ir esLuclae, ou encon

lt·ará inrvitavrlmrnle fechada as podas que dão accesso ás pl'ofissões 

que ma i nobilitam o homem. 

Sei que a La1·efa ó aedua, poeque, como muito bem acaba de oppôr 

o illustee l'epresentante elo Ri o ue Janeit·o, neces aeio será aecat· contra 

habitas inveterados, contra co Lumes já enraizado ; ma, que impoela? 

São as viclot·ia difficeis que mais ennobrecem o lutador. 

O SR . .MALAQUIAS GOi'ÇALV~>S: - Além de que rsse li abilo não é 

só nos o: é do mundo inteiro. 

O SR. AGAPJTO oos SA. 'TOS: - H a ainda, , r. Pre~iuenlc, uma oh.i -

cção que se oppõr á frrqucncia livre c a c ll a se t•cferiu muito especial

mente o illustraclo Relatoe da Commissão, quando, o anno passado, rlP

fcndia nPsla Casa o Codigo de Ens ino. 

Ci larr i as palavras de S. Ex. : 

"Dominava no pa iz o ens ino livec, com todas as suas lal'guezas. 

arrancado á conclcscenclencia do imperante. As con equencias fune:;la . 

logo aclvieram. Quer o nobre Depularlo pelo Tlio Grande elo Sul (re{r'

ria-sP ao Sr. Bm·boso Lúna ) sabce o que foi a frequc ncia 1 ivre, o qtH' 

foram os exame cumulativo ? Dir ija-se ao illu lt'e rPprescnlanl r 
rio R.in rir Janeiro (alludia ao Sr. Martins Te i.vci1'ft ) e S. ·r;x., o mr;;LJ'<' 

querido ela mocidade, que tanto a seduzia pela sua palavra eloqucnle. 

como pPlo seu solirlo saber, dará o tes temunho leal c sincero do aban
dono das aulas." 
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Responderei, Sr. Presidente, com as. proprias palavras elo sabia 

professor, que, inLerpellado de modo tão solemne, pl'otcstou immcclia

Lamenle contra a insinuação nos seguintes Lern1os: 
·'Nunca me falLaram al,umnos . Tive mais do JUe os que manJava 

a lei ." 
Nem podia deixar ele ser assim. A mociclacle estudiosa é avicla de 

saber e não deixaria por certo de i r bebm· a sc iencia onde a fonte é 

mais 0rystallina e pura. 
Naturalmente o que se deu com o eximia professor, incontestavel

mente um dos mais competentes da Escola de Medicina desta Capital, 

ter-se-ha dado tambem com os outros professores, nof.aveis pelo saber 

c pela dedicação ao ensino . 
Ante a incompetcncia elos mestres comprchencle-sc, justifica-se 

mesmo -o ab.anclono elas aulas; mas clle não se dará nunca, clesclc que 
c alumno Lenha a certeza de encontrar professores competentes e escru 

pu losos no cumprimento dos arcluos deveres, que lh e impõe sua nobre 

e elevada missão. ' 
Portanto, Sr. Presidente, quando procedesse a objecção levantada 

pelo clistincto representante da Bahia, quando 'se chegasse á conclusão 

de que os institutos de nsino official não poderiam manter-se, sinãn 

á ousta ela frequencia obrig·atoria; seria o facto indicio evidente e in
conteslavel ela decadencia moral desses estabelecimentos e da nenhuma 

confiança que inspirariam e então bem avisado anelaria o Governo, 
decretando o seu fechamento immediato, com o que se evitaria o des
perdício de avultadas sommas, que pÓderiam ter mais util applicação. 

O r]uc está fóra de toda a duvida é que no estado a que chegaram 
as causas, um remeclio se impõe, energico, inadiavel, c eu, logo no 

coméço de meu disoorso, o apontei. francamente á Cama r a: meticuloso 
cscrupulo nq. esco lha dos professores, a mais absoluta sel'icuadP Pm 
maLcria de exames. 

Parece que a illusLrada Commissão, encarregada da revisão do 

Codigo, é coptraria a qualquer modificação, pois contra elle surgira~ 
reclamações ele tod·os os pon los do paiz · e quasi todas foram clesatten-
didas. -

Defendendo-o declarou neste recinto o seu illustre Relator que. 
l'csLabclcc icla a frequencia obrigatoria, haviam desapparecido os baclw
r·eü elect1'icos, ~ 'i!l'cladeá·os cm·andeir·os do direito, 
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ncalmcntc, Se. PrcsiclcnLc, desapparcccram os curandeiros do di

ecito, os bachareis electricos, fructos perniciosos, não da fr.equcne ia 

livre. mas elos exames cumulativos, fe i tos sem a devida sel'icdadc; 

GnlectanLo, estamos no domínio do reg i m~n da frequencia obrigaLol'ia 

e ainda subs istem os -bacllaecis que não sabem mesmo cscrevet' uma 
petição em bom portuguez, o que prova, ainda uma vez, até qu e pon to 

fêm dose i elo os exames entre n6s! .. . 
i são estas as vantagens que de tão "cJecantaclo ecgimen arlvic

mm para o pa,iz, não vale cm·Lamente a pena mantel-o por m~is tempo 

e com tão grande sacrifício para os cofres publicas. · Deixemol - o, po is, 
de vrz c adaptemos em hesitações o regimen da feequencia livre, com 

a qual só terá que lucrar o ensino. 
Pas arei ag·ora a tratar elas emendas que formulei e irei adcluzinclo 

ligcit·as consirlrraçõrs no intuito ele justificar cada uma clellas. 
A. primeira referc-sr ao art. I 04 elo Cocl igo ele Ensino e visa flli

minae de vez um abu o que nada justifica c que o citado artigo eviden

temente sancciona. 

O concurso, pelo menos assim me parece, é rxclusivamrnte clc.;;Li
nado a pór em ev idencia a capaciclaclr elos candirlaLos, de modo a t<et· 
escolh ido precisamente aqurllc que melhores peova cxhihil· de sua 

idoneidade. 

Nis to está o inteecssr ela Congro · ação, o elos peoprio randiclatos, 

sobt·e tudo o do ensino; c, porlanto tambem, este eleve SCI' o inte1·csso 
do Governo. 

O RR,. MALAQUJAS r:oNÇALVES: - Nem semprr. 

O SR . AGAPJTO nos SAN'T'OS: - Poe isso mesmo me servi da exprc>:

são - deve ser. 
O que cu não comprebenclo, Sr. Presidente, r a nrcessiclarlr rlc uma 

1 isl.a dup la, quando só um canclidaLo tem de :e1' nomeado e a nomeação 
deve rrca:hir precisamente sohre o mais idoueo a juizo ela: Congregação. 

A apresentação, pois, ele um candidato, em inforiorirlaclc ele concli
C:ÕP.s. mas com rlireito igual á nomeação, frustra completamente o fim 
elo conrm·so, ferr cl frente os mais elementares principias ela j~ 1 stiç-,a 

r. o qur r. mais de lamentar, prejudica incontesLavelmcnLr a c.ausa r~o 

ensino, que reclama espec iaes desvelós da parLr elos po·clet'es publicas. 

Nem e opponha que a apresentáção de uin só candidato vem limi

tar a esph era da jurisdícção elo Poder Executivo. 
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.\nLe de ludo, o Governo é obrigado a executar as leis nos Lermo 

reslriclo em que e llas são concebidas, demai a propria moralicladP 

administrativa exige que a quaesqurr oulras considerações prevalrr.;a 

sempre o interesse publico, accrescenclo qu e, no ca os ele abusos por 

pal'Le ria Congregação, ao Poclrr Executivo fica salvo o direito de !'e

pressão, annul lanclo o co ncurso, nos Lermos elo al'L. 105 do Coclig-o qur 

sr discute. 
O RR . .Y!AIWI NS TEIXEIRA: - Sendo de no lar que ncstr pat'Li cu la.· o 

C:ovrl'no não tem a compeLencia scientifica. 

O Sn . .l:IAnBOSA LLvL\: - :-lão co nvém, pot·ém, esquecer que no pl'n

vi mcnlo dos cargos não ha só tlOmpelellcia scienlifica, lia outro elemen

lo mol'ae · que é preci ·o apt•cciat'. 

0 R. , \ QAPITO DOS RA:'-ITOS: - Elemento ljUe C apreciam em face 

de uocumcntos cxltibidos no pt·oce so prévio Lle hah ililação, em o qual 

tll' l!hum candidato é aclmi lLiuo ao eoncur o. 

Creio, 'r. Pt·c irlenle, l1 a \'Cl' rxubcrantemrnlP ju. ti ficado a minha 

t· menda, que é assim concebida: 

"Substitua- e o art. 104 do Codigo do Ensino pelo . egu inlc: 

" Ar L. A CongTegação aprcsenLat'á por officio ao Govemo, p:tt'a 

que seja nomeado, o roncul'l'cnle que, lendo ohl ido maioria ah. ulula 

de votos na rclalividarlr do mci 'Pe im nto, houver iclo elas. i ficado !'m 

pi·imeiro Jogar." 

Desl.a manci1·a, lla pelo menos, a pt·c umpção moeal ele qur se1'Ú 

sPmpre nomeado o rancliclalo quP nwlhor provas liYer exhibido ele sua 

t·nmpcLrncia c id onri clade. 

Quanto á minha rgunda emenda, r lla c me afig·ura lão razoavel, 

·. ne não me será prcri o muil'O Lrmpo nem c foeço para justificai-a. 

Accre cenle - :;e, diz e! la, onde com·iee o se uinte: 

"Art. O alumnos ·'não matricularlos", a que se refere o Couig'tl 

do Ensino, gozarão dos mesmo direito. ·e da mesma g·arantias dr 
qt tc gozam o alumno maleiculados." 

Já ficou anleriot·mente clemonslrarla a manifesta de igualdarle de 

ro ncliçõrs, em que se acham a clua elas es ele alumnos, clP ·que eogila 
n novo Cocl igo. 

Essa dcsigualdacle, além de injust i ficavcl, é odiosa, pai fere ele 

f1·r nLe a libel'cladc do •ensino, não podendo deixar de see cons id erada 

<'orno uma pena impo La a lodo aquelle que aos in titulas officiaes 
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preferirem os estabel ecimen tos ele on ino pat'livular, aliás pet'milticlos 

o-J garantidos pela pt•opria Constituição. 
Como é facil ele Yorificar, a emenda reproduz fielmente as mesmas 

palavras do que se seeviu o anno passa lo o illustt'ado H.elator ua CPm

missão, quando neste t·ecinto fazia a ueclaração solemne de que com 
a promulgação do Codi o, que se di cute "nada so{{1'el·á o ensino livre, 
achando-se ao lado dos alumnos matriculados os elo cu e. o livre com os 
mesmos di.l·eitos e as mesmas gw·antias". 

Por muito que nos mereça, Sr. Presidente, a affirmação do Lalenloso 
t·epresenlante da Bahia, sua. palavras estão incontestavelmente em 

contradicção manife ta com a lettra do Codigo que reconhece, com 
crfeilo, o CUL'sos livces, mas colloca os seus alumno. em plano muit.o 
inferior relativamente aos do institutos offi.ciaes. 

Acabar de vez com tão ab urda anomalia é peeci amente o tJUC 

vi a a minha emenda; ella, portanto, não póde deixar elo sêt· appro

vacta e como corollario, que lahi decorre clirecta e necessariamenir, 
a que manda modificar o arl. 1.50 do Cocligo, onde se manda aclmitlit· 

aos exames ela 1" épvca sómente os alumnos matriculados. 
A peimeira época, coincidindo com a conclu ão do anuo lectivo, é 

não só mais conveniente, como a universalmente destinada aos exames: 
della, portanto, ninguem eleve ser excluído. 

Yem de longa data, Sr. Presidente, a minha insistencia pela erie

dade nos exames e por ella me tenho hatido ·empre, desde o mrns 
mais verdes annos, não obstante a ~,r ita inconsciente quo scmolllanLe 
modo ele proceder ela minha parte mais ele uma vez Lem provocado . 

. \inda ag·oJ'a o que mais ' me preoccupa é pecci amento anodar das 

nall(~as ele exames luclo o que possa falsgar o seu julgamento, ele modo 
que perante ellas só prevaleça o mel'ccimr.nto elas prova que clét• o aln

mno, habilit;ando-as a formar a sim juizo eguro ob J'C os seus conhe
cimentos. 

~este sentido, L nho de submetter á esclarericla apreciação da 
Cama1·a lt'OS omrnclas, elas quaes a primeira é as. im concrb irla: 

... \.ccrrscente- se nele convier: 

.\J'I. O julgamento nos exames fal'- e-ha srmpre por meio de 
notas, no lermos rio al'l. '178 elo Cocligo elo Ensino. e nunca por meio 

ele numeeos, como preceitúa o ·art. ·184 do mesmo Coei igo, pat' Lc final." 

Al ém ele uniformizar os dons artigo citados, lem a emenda por 
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fim abolir o abuso inqualificavr l I'f'SultanLe elo Nlg-amento por nu

meros. 
Com effeito, a pt'evalecer c tr, um só examinadot· inrluir·á na appt'!l

vação elo a lumoo, ass im como ele seu voto exclusivo dependerá muitas 

vezes o g-ráo ela approvação. 

Teremos, pois, a minoria levando rlc vencida a maioria, o voLo dr. 

um nu llificando o ele clous, o que é inarlmissivel. 

Figul'e-se, por exemplo, que dou examinandot·cs dão zero; bastará 

r1ue o terceiro dê 1 O, para que o alumno seja approvaclo; ou en!.ão, 

dê-se o caso em que clous examinadores dão · quatro, si o trrcciro rn

Lender que deve clar 10, Leremos plenifiearlo o alnmno; qufl por maio~·ia 

de votos deveria ser simplificado. 

Nem as hypolheses que aqui figuro são gratuitas, pelo contl'arío, 

são factos que se dão commummcntc, ele que tenho sido tesLcmunlia 

occu lar mais de uma vez e posso garantil' á Camara que é semelhante 

abuso o que mais tem con l L'ibu ido para a desmoralização elos exames. 

A outt'a emenda relativa a exames s acha assim enunciada: 

'·Accrescente-sc onde conviet' o seguinte: 

Art. Não poderão. em caso a\gum, fazer pal'Lc elas bancas exami-

nadoras, os clircctores ou profc sores ele collegios ou cursos parti

culares. 

Para raplio unico. Na mesma prohibição inconem os lentes c pro

fessores uos institutos officiaes, clcsclc que entre os examinadores 

llouvel' a lumnos rns ele ensino p·m·ticulai' ." 

O alcance da minha emenda, visive lmente, · é aned>at' elas mesas de 

exames qualquer elemento suspeito que possa influir no julgamento 

final, e ningurm ignora po1· cel'lo quanto é justificada a suspeição 
opposta. 

Ainda ha poucos dias, prssoa insuspeita c ficleuigna me as evei'Ou. 

qnc aqui mesmo nesta Capital, ha cnl'sos particulares, em que, pot· 

certa e delel'minada quantia, se garantem préviamente os exames, pc•is 

os pro Fcssot'es r! esses -cursos fazem sempre parlr rias bancas cxaml
nacloras. 

S i assim é roalmenLc, 81'. P1·rsirlrnte, nada mais triste c rlcgTa
rlanlcl . .. 

Por ah i é que deve começar qua lquer reforma da instrucç-iio pu-
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blioa, na certeza ao que, emquanto não houver moralidade nos -exames, 

srrá inulil qualquer tentativa que se fizer para melhorar o en ino. 
li:ea men intento ir mais long-e, prohibit' mesmo ao lent e ou pro

fes or publiro ensinar em cursos particulares a maLcriada ua oail c iea. 

mas t.cmi que e me aJ'g-uisse de qucrrt· com·clar a libcedaclo do ens ino 

P assim me limitei a an·eda1· rias bancas de exame, não só os profes

sores de cu rsos livres, como tambem os elos institutos offic iaes, sempre 

que na turma ele Pxaminanrlos houvct· qualquer alnmno seu de ensino 

pal'liculaJ' . 
P.c assim se fizee, Se. J)J'Psiclente, um grande passo . c ted dado 

no scnliclo de g-m·anlir-sr a moralidade elos exanH':l, sem a C)ual não 

ha reforma nenhuma que possa peocluzir beneficos c duradouros resul

t.ados. 
llcsta-nw sobre rxamcs ainrla nma rmencla, quP se acha assim 

J't'clig·ida . 
·' Acc ecsccn Le-se o nele conv i e r o seg·uinte: 

AeL. A peesença elo fiscal elo Govel'llo Federal é 

sob pena rlr nulliclaclc, em torlos os exames, mesmo os 

sureessivas, a que se referr o :ilcgulamento Especial 

\'acionai." 

ihdispensavel, 

de pt·omoções 

elo Gymnasio 

Sabe perfeitamente a Oamara que o Govemo tem junto a Lodos os 

institutos ele ensino snperior r secundaria um fiscal, a quem incumbe 

zelae pela restricla observancia elo plano ele ensino em ge1·al e dos pro

grammas especialmente aeloplados. 

01·a. não ha acto nenhum em que mai~ necessaria se faça sen tir 

a mais ri orosa fiscalização elo que nos ex·ames, que, rntreLanto, correm, 

as mais elas vezes, á revelia. 

Dahi a Lenclencia lastimosa a que têm ell es chegado, ela lti as appro

vações concecliclas, não em face das provas ele capacic!ar!c apresentada 

pelo examinando, mas em atlenção simplesmente aos cal' lõe rle recom

mcndação, ou por outros motivos ainda menos con f' essaveis. 

P.e.ia a fiscalização por parte elo Governo uma rralielade e a corru

pção nos exames enconteará um obice a que rliff'icilmen.Le poclen't 

resistü·. 

tleleve-me a Camara a insisL·encia com que mo dr.tenho sobre este 

ponto; ell e me pat·ecr ele interessr capital, merece hem a aLtenção elos 

poderes publicas. 
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A min lla emenda, pois, se impõe naturalmente; approval - a é clevoe 
de Lo do aquelle que tem em alguma conta a nossa instrucção publica, 

\'ou terminar, Sr. Presidente; a impo1·Lanc ia do assumpto levou-mr 

ma is longe do que eu desejava; antes, porém, de faze l-o, prec iso ainda 
ehama t• a aLLenção dos meu illusLl'es co ll cgas para o art. 382 do Codig·o, 

cu ja roforma se discute. 
Gomo \'. Ex. não desconllCcerá certamente, rigorosas são as condi

ções r·xigidas por le i, lJara que os institutos ele ensino, mesmo os fun
dados pelos .l!:sLaclos, possam set' equiparados aos institutos federaes. 

P I'(!UI'Il?llrna e mer ec imento elo ensino, processo dos exames, natu

I"Czrl dos p r ovas exhib·iclas, condições de admissão á matric·ula, iclonei

clade mo1·al r techn·ica .do clirect'OI' e do COI'PO docente, existencia de 

laboratol'ios e gabinetes necesscu·ios ·ao ens ino, {l'eqllenc~a do instit1tto 

e o rna is qne possa inte1·essw·, eis, a lém de o_uLras, as condições ex ig·iLlas 

para a equipal'ação ~es quaes se acham compendiadas no al't. 366 elo 
citado Cocli go . 

Pois bem, apezar ele tudo, os estabelec imentos assim equipal'aclos 

ficam na mais servi l dependencia dos estabelecimentos fecleraes, depen
dencia ocliosa, clepl' i mente, injusti l'icavel, depenclencia que se estende 

até mesmo a quanto interessa á econom ia in~ema dos rel'el'ido~ insti 
tutos. 

E para me referir tão ómenle aos estabe lecimentos fi e ensino se
cunrlal'io, leia - se com attenção o arL 382, a que mp refiro, e vôr-se-ha 

que, já sendo commum o plano geral ele ens ino, se cons idetom de riao

l'osn obse1·vancia nos esta belecimentos citados as disposições do Regu

~ornento elo Gymnas·io ÍVacional , ·J·elat'ivas ao n·umero e Sl'l"iação das clis

l'iplinas, á s1w dist1·ibuição pelos annos do cm·so, ao nnrnel'o de ho1·as 

3.r>monaes consrraraclas ao es tudo de cada rr~ateria I' ainda mais se clecla.l'o 

da excl1ts·iva competencia da Congregação elo mesmo Gyrnnasio a 01'ga 

nização dos 2J1'oararnmas de ensino! . .. 

Por qu·e, Sr. Pres itlenLe, se h a de considerar a Congregação elo 
C+ymnas io ac ionai mais co-mp etent-e do que a elos institutos que lhe 

~ão equiparados, ató mesmo para a organização rlP um programma qun 

necessariamente tem de obPclecer ao p lano geral clr ens ino préviamente 
traçado pelo Governo? · 

Negue-se a cqu iparaç,ão requer id a. s i rnLenclrr o novrrno qur o 

instituto que a pede não está em condições de merecei-a, mas conce-
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C:ida uma vez a equiparação nos termos rigorosos que a lei prescreve 
para taes concessões, tornam-se exlen iva ao estabelecimntos equi 
parados as mesmas regalias de que go a o Gymna io Nacional 

Eis porque formulei a seguinte emenda: 
"Mocli{ iqnern-se os ns. I e II elo arl. 382 rio Codig·o elo Ensino, ele 

morlo a pt·cvalccer a seguinte dispo ição: 
Nos institutos ele ensino official nos Estados c que estiverem equi

parados ao Gymnasio Nacional, ás respec tiva - congt·egaçõcs compete 
organizar annualmente os programmas de ensino, e tabelcccr o numero 
de hol'as semanaes consagTaclas ao c tudo de cada matrl'ia c fixat· 
annualmcnte o horario para a aulas. 

§ J. o Na organização elos respectivos peogt·ammas obsrrvar-sc-ha 
rigoro. amcnle o plano gcl'al clr ensino em vig·or, além da disposições 
elo art. 9" elo Regulamento Especial do Gymnasio Nacional. 

§ 2. o Os pro t•ammas a sim organizado só Lerão execução depois 
ele approvados pelao Gov r no Estadual, a quem seeão enviados." 

Creio, Sr. Presidente, que a emenda, nos Lermos em que c lá con
cebida, põe a salvo os interesses elo ensino c colloca o instituto· equi
parados em condições ele perfeita igualclaclc relativamente ao Gymna
sio Nacional, pois não se comprehenrle que não Lenha competencia para 
organizar horarios e programma de ensino a mesma Congregação ele 
lentes que têm ele executa i-os. 

Acct·csce que, sobretudo, o hOJ'aJ·io tem neces ariamenle de oÚc
decer a circumstancias méramrnLe locaes, e rm lacs condições mais 
competente para organizai-o é a Congregação de cada insLitnto elo que 
a elo Gymnasio Nacional. 

E', portanto, rio esperar qur rja Lambem approvacla a emenda que 
acabo de ju tificar; si a sim, porém, não succrdee, ficará rlla no 
Annaes como prolrslo contra o systcma de centealização, hoje greal
mente conclemnaclo, r que o Cocligo do Ensino, com tanto requinte e 
exaggcJ'O, Lenta fazer reviver. 

Como se vê, nenhuma emenda apresentei no srnliclo ele restabelecer 
a frequencia livre, porque o meu LalenLoso collega c illustre represen
tante ele Sergipe, o Sr. Rodrigues Doria, que me preccrleu na tribuna, 
tomou a si a incumbencia de fazel-o, restando-me apenas o prazer 
de subsceever daqui quanLo foi por elle apresentado no sentido de 
tornat' uma rcaliclacle a libeJ·cladc elo ensino. 
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Eis, Se. Peesidente, em eapidos c I igciro teaços, o que pretendia 

dizce á Camara sobre as umpto de LanLa magmlude. 
Com a franqueza que m e caeacleriza, denunciei o mal, apontei o 

J•rmcdio. 
As im peocrdendo, nenhum interesse ele ordem secundaria me ins

pieou; levou-me apenas o desejo de concoreer, na medida de minhas 
l'oeças, pat·a Q eena cimento do ensino, pecoccupação unica que no 
momrnto deve ter Lodo aquclle quo se intceessa realmente pelo fuLut'O 

da mociclacle, que é o futueo da Patt·ia c da H.epublica . 
.A peincipaes idéas que defendi ahi ficam consubsLanciada em 

rmcncla , mas não Lenho a in_e nuidacle ele c pceae que sejam appro

\·adas; a illusteacla Commissão, que ju Ig·ou não dever aLtcnclce ás r ecla
maÇões qu e de lodos o pontos elo paiz suegiram conlra o novo Codigo. 

não abt·ieá por ceeLo uma excepção em favor elo humilde oraclor. 
O SR. ]~DU.\HUO Pr~m)ITE:L: - Que, cnLeeLanto, Lcm toda a com

prlencia. 

O SH. AGAPITO oos R.-\:-<TOS: - Semelhante circumstancia, porém, 

não me prooccupa ele fóema alguma; julg·o Ler cumprido o meu dcvel', 

a Camara que cumpea o seu. (Jfuilo bem; muito bem. O OJ'ador é cnm

pl'i numtado.) 

Yêm á Mesa, ão liclas, apoiadas r posta con juntamente em rlis
russão, a cg11intes emendas: 

Onde convier: 

Fica rc. Labcleciclo o art. 295 elo clocrclo n. I. 150, rio 3 dr Dezrmhen 
do 1892, na parte eofcrentc aos scrJ'CLuios rias Faculrlarles de Dieeif.o, 

Pquipat·ando- c os vcncimontos rio bibliothccaeio c sub-bibliolhccario 

das mesmas Facullaclcs aos elas clr medicina. 
Sala das ossõcs, 30 de Outubeo ele 1902. - Camillo de JI.ollawla. 

Supprimam- r o n . 2", elo art. 119 c lt" elo art. 154. 

Sala ria Scssõe , 30 dr Outubro rle 1902. - Flem·iquc Sl1llcs. -
.Yclson de Yasconcellos. 

a Labcll a ubsLitutiva apresentaria pelo Sr. Deputado Hcnrif]uc 

Salles e outros, accrosccnLe-sc: -na observações, - depois ela pala

vras- anato mi a dcscripliva- as cguintcs- anatomia miceoscopica 
- (H i Lologj.ca). 

Emendas 
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Sala das Ses ões, 30 d·e Outubro de 1902. - .Yelson de \'ascon

cellos. 

Na Labe lla ubsliluliva apresentada pelo Depulauo Hemiqur Sallrs 

r oulros, onde diz:- auxiliat· de ensino- rm lo ~ ar de ordenac..lo, I :!100. ' 

c gTaLificação, GOO$, uiga- se: - ordenado, I :GOO$, grapl'icaçiio 800$; 

J.olal, 2:400$000. 

'a la das Sessões, 30 de Ou l.u l1J'o de 1902. - 1Yelson dr• Vasron

ccllos. 

· Suh íiLua- se o arL. 104 do Corlig-o ele En ino pelo seguinte: 
ArL. A Congregação apt'C cnl.ará por officio ao Governo, para qu r 

seja nomeado, o concurrente que, Lendo obLiclo maioda absoluta c..le votos 
na relativic..lade do merecimenLo. houver sido classificado Ptn pt·imeit'o 
Jogar. 

Sala elas Sessões, 30 de OuLubt'O ele 1902. - Ayopilo dos Srmtos . 

Si não fôt' aclopLado o reg·imcn ela livre frcquenoia, accrc cenLe-;;c, 

onde convier, o seguinte : 
Art. Os alumnos "não matriculados" a que se refere o Cod1g·o 

de Ensino gozarão os mesmos elireil.os c das mrsmas garantia ele qu e 
gozam os alumnos matriculados. 

Sala elas Sessões, 30 ele Outubro de 1902. - Aga.pilo dos Sanlos. 

No art. 150 elo Cocligo ele Ensino, substitua-se a palavra- matri
cu lados - pelas seguintes: que para o mesmo J im Livcrcm ecquericln 
inscr ipção. 

Sala das Sessões, 30 ele Outubro ele J 902. - Agnp-ito dos Santos . 

Accrescente-se o seguinte: 

Arl. O julgamento nos exame far-se-ha srmpre por meio rle nota ~. 

nos Lermos do art. 178 do Coel igo de Ensino e nunca por meio ele nu
mero, como manda o art. 184 elo mesmo Coeligo. 

Sala rias SessõPs, 30 de Outubro rle 1902. Agap'ilo dos Santos. 

J\.ccrescen te- sc, onrle convier, ·o srguint.c : 

Ar L. Não poderão, em caso alg'um, fazer pal'le das h ancas exam i-
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nadoras os directore · ou pt'ofessorcs elos co lleg·ios ou cul'sos pal'Li

culat·cs. 
Parag-rapbo un ico. Na mesma prohibição incoercm os lentes c pro

J'cssorcs ri os institutos oi'fic iaes, desde que entre os exam inandos hou
ver alumno seu ele ens ino particular. 

Sala elas Sessões, 30 ele Outubro de 1902. - Agapil o elos Santos. 

Modifiquem - se os ns. I e II elo art. 382 elo Codi _o ele Ensino, de 

modo a prevalecer a seguinte cl ispos içãQ : 
Nos insliLutos ele ensino official nos Estados e que estiverem equi 

parados ao Gymnasio acionai, ás respectivas congreg·açõcs compete or

ganizar annualmentc os programrnas ele ensino, gstabelecer o numero 
rlc horas scmanacs, consagTaclas ao estudo de cada materia e fixar 

annualmcntc o hOl'ario para as aulas. 
§ J. o Na organização desses programmas observar- se- h a r igoro

samente o p lano g-eral elo ens ino em v ig·or, aléni das disposições do 
al'L. go do Regu lamento Especial elo Gymnasio J acionai. 

§ 2. o Os pro rammas assim organizados só Lerão execução dcpc is 
dr approvaclos pelo Governo Estadual, a quem serão enviados. 

Sala elas Sessões, 30 de OuLubl'o de 1902. - Aaa.p'ilo dos antas. 

Acct·rsC'rnlc-sc, onde convier, o scg·uinte : 

:\.d . ,\. prrscnça elo fisca l rio Governo Federal é indispcn ·ave!, 
~n h pPna dP nullirladc, rm tortos os exames, me mo os de promoções 
succ rssivas, a que sr J'cferr o Regu lam ento Especial elo Gymnasio Na
l'io nal. 

Sala das Sessões, 30 lic Outubt·o de 1902. - Aaupilo elos Santos. 

A' Lahr ll:l de venc imentos; cl ig·a - se : 

Os prrpaJ·adorrs das cadc ir"as de anatomia dcscriptiva, anatomia c 
pliysiologia paLhologicas, anatom ia mcdico-cirurgica, operaçõPs e appa
rr lhos c anatomia unicroscop icas (histo lo_ ia ) perceberão mai · a grati 
J'icação Pspccial de l OO!l)OOO mcnsacs. 

Sa la elas Scssõrs, 30 dr Outubt'O de 1902. - Henriq1w Lagdcn. 
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SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO 

O Sr. Eduardo Pimentel: - Sr. Presidente, venho dar as razõc 
que me determinaram, com gTancle Pyzar. meu, a assignar com reslt'i

cções o projecto ela Commissão 1ixla de que Lenho a homa ele faz er 

parte. 
Dou testemunho á Camara elos Deputados, como já lambem aqui 

o affirmou o meu illustre collega, illuslrc Deputado pela Ba l1ia, Sr. Au
gusto ele Freitas, ele que essa Commissão trabalhou com a maior since

liclade, com o maior esforço, procurando unicamente melhorat· o ensino 
publico e dotar o paiz de um Coclig·o que reg·ulasse o ensino do melhor 

modo que nos fosse possível. ' 

Houve, infelizmente, Sr. Presidente, algum Llesaccõrdo entre os 
membros da Commissã.o sobre pontos de grande imporlancia. 

Entre estes o que provocou maior discussão no se io Lia Commíssão 
foi a liberdade de frGquencia. E te assumpLo dividiu a Commissão ao 

meio; meLado ele seus membros se pronunc.iaram pela obrigaLorieclacle 
ela frequoncia e oulra metade pela liborcladc elo frequencia. Enll"C estes 

me ach ei. 1\loLivo muito ser ias c ponderosos determinaram a co llocar-me 

entre aquc llos que sustentam a 1 iberdad e de frequcncia. ou Lambem 
professor ha mais de 20 annos, tenho alguma pratica ele cn ino e tcnll o 

verificado por essa pratica de ensino que não é a presença obrigaLori a 
do alumno perante o professor quo lhe dá l'esulLaclo no ensino, qu e 
o leva a aprender de um mo"tlo proJi cuo c vantajoso. 

Muitas vezes u alumno estú com os olho fitos no pt•ol'cs ot·, n1a:; 

com o peusamenlo em ou Lra par L e, não percebendo na ela elo que c1 iz o 
professor, não tirando o mínimo pt·oveito da aula á que está present e. 

Houve tambem Llivcrg·encia na Commissão a t•espcilo dos dit·ciLos 
dos professores se .tl'ansf"erirem ele uma cadeira para outra, ouvida a 
Gongregação e para pedirem provimenlo quando houvesse cadeira vag-a. 
Neste ponto Lambem Li v e a in [elicidacle ele divee_ i e Llo i Ilustrado 
H.elator. 

Pensa S. Ex. que só se devi' pcrmilLie o rlit·eilo ele requcrr t· Ll ·ans
feJ'Gnc ia aos lentes c pro.ressorcs da mesma secç,ão. Acho que rssr rlil'riLo 
rJrJv ser cxlen ·ivo a Lodos os professores. 
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Outro assumpto em que não me foi possível co ncoedar com os 
meus illustres coll egas da Commissão foi o que se l'efere á policia aca
clemica, ou melhor á disciplina escolar. 

E' n1inha opinião que o Codigo actual é excess ivamente rigot·oso, 
contém disposições que offendem o melindee e os brios dos moços e 
por isso propuz modificações, que não foram acceitas pela Commissão. 

J~m consequencia das minhas cliverg·encias terei de apresentar á 
consideração da Camara algumas emendas, que concretizam o meu pen
samento e o meu modo de vêt' esta quest(io. 

A primeit·a elas minhas emendas supprime da 8" alteração elo pro
jccto, no segundo período, as palaveas: ... "quando pertencente á mesma 
secção". 

Refere-se isto ao artigo elo Cocligo que dá aos professores o direito 
de peemutarem entee s i as cadeiras, ouvida a Congregação, que se peo
nunci a sobee a conveniencia dessa permuta e sobre a conveniencia da 
teansferencia para outra cadeiea que esteJa vaga. 

O meu illustre co ll ega, .illustre representante pela Bahia, o Se. Au
~ usto de Freitas, entende que só se pócle dar a teansferencia quando 
ns lentes sejam da mesma secção e tenham paea ella feito concurso. 
Dá assim S . Ex. um valor absoluto ao concurso; mas eu não penso 
ass im. Para mim o concueso é, sem duvida, um meio de vet·ificar.ão 
da capacidade; mas não é um meio ele um valoe tão absoluto como se 
tem sustentado no coreer clesla discussão. A Allemanha, um dos paizes 
mais adeanLaclos em questões de en ino, e que é tomado como um mo
drlo pelos ouLeos paizes, não admiLte o concurso para provimento das 
cadeiras. Alli ha um systema ele professores particulares que não ex isle 
1'111 outros paizes. Não podemos adoptar o sysLcma allemão, porque niio 
Irmos ai nela os pl'ival-docentrm, ele entr·e os quaes se podem Li r ar os 
peofessores! 

A Hal ia Lambrm não aclm i tte o sys tema rl e concurso de um modo 
al:Jsolu Lo . Alli a Congeegação pó ele propô r a nomeação claquelle que c lia 
.iu lg·ar por si competente pat·a a regencia de qualquer cadeiea. O propl'io 
Ch efe da Nação, por proposta rio Ministro da Instrucção Publica, póde 
nomeai' por s i, ele autorirlade propria, o professor que julgar compe
tente para a cadeira. 

Em uma obra recenlissima, um publicista f1·ancez , Gustave Lebon. 
nffirma ,qu n concu l'so é a causa elos dr.feif.os que se nota,m n0 ensino 
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em França, c que não Lem o valor absoluto que muita g·cnLc ll1e 

quer elat'. 
O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Não h a cousa alguma que Lenha valer 

absolulo; Lodos têm valor relativo. (Ha outtos a1Ja1'les. ) 

o SR. EDUARDO PIMENTEl": - Diz o illusLraclo publicisLa na sua 

rccenlc obt•a Ps?.;choloaie ele l'Education: 

"Pwr anivcr á êLre professeur il leur a faliu appeenelre ele choscs 

compliqués et subti lcs. 
Ce sont les mêmes choses compliquées eL subtilcs qu'ils répéteront 

Llevant leurs éleves. 
En Allemagne, ou l'oel ieuse institution eles concours n'exisle pas, 

on jugo les professeurs par leurs oravaux personnels ct par leurs 

suoces elans r cnseig·ncment libre, pat• leque! ils eloivent !e plus souvenl 

clébuter. 
En France, on les jugo par !'amas eles choses qu'ils pouvent réciLcr 

clans uu concours . 
EL, comme l e nombrc eles canclielats cst tres granel, alot·s que lc 

nombt·c eles places est pcLiL, on raffine encore en ce sons, pout' cn éli

miner elavantage ... " 
Em outras passagens elo livro diz ainda o mesmo publicisLa, fal

lanelo elos concursos : 
"'C'est en grand partio que le ystcme ele rccrutemcnt eles pl'ofes

seurs est en Allemagnc absolumont clifferonL elu nôtrc, que l'ensci ; nc
mcnt à tous les clcgrés y csL si supér ieur. " 

Em outra passagem do livro, diz cllc, aincJa fallando do·s con
cursos: 

"Co no sont pas sculcmonL d'aillom~s los qualilés de eai'acLci'l' qur 
los concours sonL incapablcs ele révélor à aucun elegré. ll s. no révclt>nl 
)as davanlage los qualilés ele l'inLclligenco. Les Allemancls l'ont com

pris elopuis longtemps, et pour toutcs les fonctions importantes, cellcs 
de professeur ele Facu!Lé, par cxcmp le, ce n'cst pas par eles examens 
cju'ils jugcnL leurs cand ielats, mais pat· lcurs lravaux personel . 

C'csL ainsi qu'ils ont pu créer mi coeps de profcsseurs qui csl 

assurément lo premiei' du monde, aloes que l'C nôlrc se mainLienL 
à un niveau fort bas. 

I' t lI I t t tI I • I I l 't t to I ' ' OI t' I' I' f o I o I • f o I o o I o o o o • o • 1 o t , o, o 1, , ,,, 
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"La méLllocle allemamle façonne eles avanLs capables rlr l'aire avan

cer la science, la méthocle française ne fabrique que de peaoqueLs." 

O SR. 1.\RTJNS TEIXEIRA: - Não é verdade. A frança não Lem só 

papagaios, tem tido muitos genios. 

O SR. EDUARDO PIMENTEL: - Já vê a Camara que o concurso não 

tem tanto valor como lhe querem attribuir os meus collegas. 

O SR. MAR'f!NS TEIXEIRA: - Mas sempre tem mais clõ\que o não 

concurso. 

O SR. EDUARDO PIMENTEL: - Peço desculpa ao illustrado professor 

da Faculd-ade de Medicina para discordar da sua opinião. 

O SR. MALAQUJAS GONÇALVES: - Si pudessemos adaptar o sysLema 

allen1ão srria muito melhor. (Ha out1·os apartes.) 

0 SR. EDUARDO PIMENTEL: - Em quanto não podemos adoplar O 

systema allemão, que é o melhor, precisamos fazer alguma cousa j•á, 

nrsse sentido; emquant,0 não podemos chegar á situação ela Allemanlla. 

precisamos ao menos, fazer algumas concessões, como, por exemplo, a 

rrspeilo do processo dr provimento de cadeiras e da permuta .. . 

O SR. MALAQUJAS GONÇALVES: - Que deve ser na mesma secção. 

O SR. EDUARDO PIMENTEL ----' ... dessas cadeiras. mesmo quando 

de secções diffrrcnles, por isso que muitas vezes um professor prrsLa 

concurso para uma carleira que não constitue a sua esperialidaclr, não 

se Lendo clecli cado a ella tanto como a outras elo cm·so. 

Haverá muito maior vantagem para o ensino, em poder ser con

rrrlida a transferrncia ou prrmuta, qualquer que seja a secção, de·<!<> 

que a Congregação da Acarlenüa ou Faculdade a ·que a cade ira pertenC"r, 

se pronuncie a favor ela capacidade elo professor que pretende a Lrans
ferencia. 

E' por isso, Sr. Presiclente, que apresento esta cmrncla uppriminrlo 
as palavras "quanrlo pertrncentes á mesma secção". 

Demais, Sr. Presiclrnte, ~~o proprio parecer do mrn ill ustl'e co! ir' ·n. 

lt·atando do a su mpto, h a verclacleira contraclicção entre partes do pat·e

r er e algumas disposições elo artigo a que me refit'O. 

Diz o arLig·o do projecto: 

"E' I i cito aos lentes permuLal'cm entre si as suas cadril·as, uma 

wz que o requeiram e a Congregação, moLivando o seu parecet', abonr 

na pcrmuLa vantagem real ·para o ensino. 
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E' igualmente pet·mittitla ao lenle a ua transfet·encia para a ca

drira vag·a, QUANDO PER'I'ENCENTE }, l\1ES::vTA SECÇÃO . 
• • • • • • o •••••••••• o. o. o •• • ••••••• o • • •••••• • • 

"§ 1.0 Si a carteira vaga 1Je1·trnce1· a ontra secção . . . " 
V·m·ifica-se que h a conL1·ad icção entre as partes do artigo que 

acabo de Jêr. Ahi se diz: "quando pertencentes á mesma secção" e 

abaixo se diz: " i a cadeira vaga perLencer a outra ecção, a transfe
rcncia só será permiLticla quando estiver vago o Jogar ele substituto. 

Volto á questão ela obrigatoriedade ela frequencia. 

O outro motivo por que não pos o acceitar essa obrigatoriedade da 

frequencia nos termos rm que está estabelecida no Cocligo, é que 'não 

me parece justa a penalidade ahi esLabelcida para o alumno que Lenha 
dado 40 ou mai fa!La . E"sa pena consiste em er o alumno transferido 

para os exames ele Março. 

O SR.. MAJ"AQUIAS <GoNÇALVES: - V. Ex., que adapta o systema 

allemão, devia querer lucia isto. 

O SR. EDUARDO PI:VTE:\''l'EL: - Ainda não estamos com o syslema 

allemão adaptado. Portanto, não podemos adaptar as re ?r as que esse 
syslcma deveria trazer como conscquencia elo seu eslabelccimcnlo 

entre nós. 

"Existindo na .\ llemanha os p1·ivat-docentcm. os alumno Lêm totla 

a I iherclaclc na escolha rios professoees c alé na escolha do plano de 
estudo , c não rslão. ujeilo a r>xamrs dÔ fim elo anno. 

Demais, cu ~1ão contesto, Sr. Presidente, que seja conveniente a 
frcqurncia elos alumno nas aulas. ACJho que é até da maiot• necessidade 
que o alumno frequente a aulas. 

O SR. i\IAH'I'txs TETXEIR.\: - E faça excecicios. 

O Sn. EouAHDO Pt:.\IEi\"TEL: -Do que discoeclo é 'Cla ubrigaLoricdadc 
ele, La ft·rqucncia .. \ frcqucncia r convenienlr quantia o alumno se con

Ycnce rlc que a lli aprendee, quando o professor Jlhe insr ira confiança, 
quando a capacidade elo profe so1· r reconhec ida por todo os alumnos. 

Portanto, não combato a conveniencia dos alumnos frequentarem 
a· aulas; com o que não concoedo é com a pena que cslahelcc o pro
.ir.f'Lo para o a lumuo quo nã.o fr cqucn Lar ass icl uamonLe a au la ou o:uc 
dli 110 ou mai faltas, poequr muitas vezes o alumno que clá 40 ou mais 

faltas é o que mais empenho tem em illustrat· o seu espírito. 
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Que justifica, Sr. Presidente, que passe para o exame de ;\-laf!lu o 
alumno que deu L10 ou mais fa ltas? 

Não compl'chendo o motivo que determina uma tal penalidade. 
E' por isso que proponho, caso ·cja approvaclo o regimcn da fre

quencia obrigatoria, o que é bem provavel, altentas as manifestações 
g·eraes dos meus co llcgas, que em vez de ser o exame do alumno que 
deu 40 ou mais faltas transferido para Março, lhe seja permittit.lo 
fazel-o em Dezembro com os matricu lados, á parte, po1·quc, dest.le que 
não frequentou o curso , o professor não póde julgar elo seu apeovci
tamento LimanLe o anno só pelo exame elo ponto. 

O SR. lVLAR'J'INS TEIXEIRA: - Mais minucioso, talvez; mais rig·oroso, 
nunca. 

O R. EouAHDO PLYI.ENTEL : - Mais minucioso. 
O Sn. MALAQU!AS GONÇALVES: - Mais vcrificaclot·. 
O SR. EDUARDO PtME)I'fEL: -Mais vceificador, accciLo ainda, com

tanto que o alumno, apezar de não Let• podido frequcnlae a aula, posea 
fazer exame, embora pague uma taxa t.lc inscripção dupla, do que pag·n 
o matriculado. 

O SR. MARTINS TEJXEIFlA: - E' uma pena, e por isso, não aclmitto. 
O SR. EouAnDo Pr:vi.K)I'I'EL: - ~ão sou contrario á frequcncia, mas 

acho que o alumno que não l'l'cquenta o curso deve pagar um pouco 
mais que o matriculado. 

Desde que o profe!ôsor, no cotTer do anno, não póclc vcrificae os 
eunliecimcntos elo al·umno durante as aulas, justamente para que cllc 
possa fazel -o é que t.lcve Ler o LlireiLo de inLcnogal-o sobt·e o ponlu 
c :;obre a materia elo anno em geral c é pot· isso que deve haver exame 
vago. 

O SR. MA!l'l'INS TioJXEIRA: - No eeg·imen acLual é isso mesmo. 
O SR. EDUAHDO P IJ\-u;;, 'l'EL: - Yê Y . Ex. que nessa parte o qu<' 

proponho não aug·menta o rig·or. 
Aclmitto Lambem, pol' meio de uma cmrmla, que faça exame no 

fim elo anno qualquer pessoa, cles rl c que pague o duplo da taxa de 
insct·ipção para o examr e qur se sujeite a um exame mais ri oroso, 
mais verificador, como dizem os meus nobers collegas. 

Para eYiLar que os exames se peolo ugucm clemasiatlamenLe, apt·e
SCJllo uma rnwncla propondo que possam ser nomeadas cluas ou mni" 
t:ommissõcs para pt•occllel'CllJ a cs cs exames, 
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O Sn .. .:V[Alt'l'INS 'J'ETXlclRA: - I sso t eeá inconvenientes na p t·al. ica. 

Ao com mi sõcs nunca têm a mesma bii.ola. Os alu mnos começarão a 

cl ispu tar esta ou aquella banca ele exames, conforme os pr ofesSO l'CS se , 
mostrarem mais ou menos benevolos. 

O SR. EDUARDO P IMEN1'EL: - E' justamente o qu e es tabeleço, uma 
nova bito la, islo é, uma commissão para os alumnos matriculados c 

outra para os não matriculados. Ainda é estimulo para a freq uencia. 
O SR. MAR'I'INS TEIXEIRA: - Só h a uma idéa ·que esteve em pratica 

c não sei por que foi abo lida - o Governo destaca e ela taxa que o 
a lumno pa asse uma certa quantia para pagar os professores que o 

examinassem depois ele terminados os trwbal'l1os elo d ia. 
Desse modo os trabalhos não se interromperiam e o alu mno pode

ria fazer exames uma ou mais vezes por anno. 
O Sn. EDUARDO PIMENTEL : - O illustrc Relator responderá a Y. Ex. 

sobre esse ponto . 
Por oulra emenda Lambem estabeleço que podem ser aclmi tl idos 

a prestar exames os alumnos que tiverem sido cxcluiclos da matricula 

por terem dado 40 ou mais faltas, suj eitando- se Lambem ao dup lo ela 

taxa. 
Outro pon to em que, como já disse, não me foi possivc l estar ele 

accôrdo com a h onracla Comm issão é o que se- refere á el isc ipl i na oscu 
lar, á policia acadcmica, como no Codigo é denominada. 

Ac ho ·que ha d isposições excessivamente rigorosas que provocam 

o alumno á desot·clem em vez de servü·em para man ter a ordem. 
Entre estas dispos ições, que me parecem oHcnsivas aos melindres 

!los moços. encontra- se esta : - em um elos casos em que um .moç.o, 

ch amado á secre taria para SOL' admoestado, se d iz que essa admoestação 
será foi La perante dons empecg·aclos. 

Proponho, em omrnrla qur apresento. que sr, s uppt·ima estas pa la 

\Tas - perante clous empregados. 1ão vejo nccessielauc t.la p t· cscnç~a 

clrsscs empregados. 

O SR. MAR'I' INS TmxEJRA: - Si precisar mos ch cg·ae a esse ponLo, 
ai ! ela mocidade. 

O SR. E DUARDO P 11vm. 'I'EL : - Pl'oponh o Lambem ·em emenda fl UO 

:;e uhsti tua u m arLig-o qu e autoriza até o empreg-o ela pOli cia para leval' 
n al u mno á presença elo len te e que se su ppri ma o § 1• elo art. 18. Es l. as 

~ão disposições que estabelecem a exclusão indefinida . elo alumno de 
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qualqurr estabelecimento publico ou dos equiparado .. Supprimn-as pr•r 

mr parecerem contrarias á Con liLuição. 
A Constituição não c tabclccc penalidade por lrmpo i ntl e I' in ido, 

sendo a maior de prisão por 30 annos. 
O ::iH. MARTINS TEIXIUHA: - Depois. tratando-se de moço::;, c> dP

ma iado. 
0 SH. EDUAHDO Pll\'lEN'l'EL: - .\ cho que a pena que lá C ·[.ú esLalle

Jpcida de suspensão de Llous a quatro anno , já é mais que su l'fic·ipn!e 

para castigo c é até excess ivamente cvera. 
Apt·escnto Lambem emenda auditiva dando permissão aos alumnos 

até trcs mezes anLcs elos exames, para requm·ct·cm transfPl'rncia ele um 

estabelecimento para outro. 
Muita vezes por molestia do propt·io alumno ou de qualqucl' pessoa 

da l'amilia ou por qualquct· conYenicncia da familia tol'lla-se JH'c·Pssa,·;a 

a lran ferencia do moço uc uma loca l idade para outra. 
Por que é que se !la de impedir e sa tran fct·encia? 

Apre ento ainda uma emenda adclitiva, tornando extensiYa ao 

<lymna io Nacional e a ouLt'OS e tabelccimentos de insll'llcção regulados 
pelo Codigo, as di posiçõe elo mesmo Cocligo relativas a dit·ciLos, van 
tagens, graLi ficação, jubilação e, no que forem applicaYeis as t·et'erenLe

ao pt·ovimento ele cadeira·. tran ferencia . peemula , commi -;;õc~ c 
premias escolares. 

Ainda ha poucos dia a Cama1·a appl'ovou, até sem di cnssão a.l 

guma, um projccto ue reforma do Instituto Nacional de i\Iusica, que 
tem uma disposição concedendo áquellr in tituLo torras es a YanlagC'ns 
a que acabo de me referir. 

E' ju Lo. portanto. que clf'scle já fiquf'm f'llas consignada no Cndigo. 

Proponho Lambem uma outra emenda allel'anclo o projeú'to no ::eu 
n. 28, o qual determina que o· exames terminem sempre em 3 l de 
Dezembro. 

Acho que is o não deve ficar eslabelecido em lei porque muitas 
vezes o Governo cria obrig·aclo a infringir a lei por haver grancle nu

mero ele examinando ou enlão estes ficariam privado do dieeito de 
fazer os exames. 

A emenda diz que Lem1inarão os exames quando c"tivcrem conciui
dos os de t.oclo os examinandos insct·ipLos, matriculados ou nno. 

Deixei Llc apresentar emenda a re. peito llr liberdade de frequcncia 
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pot·quc o meu illustre collcga, Dr. H.ocleigues Doria, já apresentou uma 

no sentido o mais amplo. 
O SH. LEONEL .FJLHO: - E clle é muito compcLenln em malet·ia 

de ensino. 
O Sn. EouAHDO PcvmNTEL: - S. Ex., como diz o meu illu·trc cul

lug·a, é muilo competente, é lenlc de duas :faculdades e aqu i declarou 

que já exerceu o magisterio durante os clous rcgimcns, quer o ela obri

galoricclade, quer o da frequcncia livre, e que não achou nenhuma 

Yantagem em que a frequencia rossc obrigatoria,. pois que, durante o 

tL•mpo da ft•equencia livre, nunca lhe faiLaram alumnos. 

Das emendas de S. Ex. acccito Lambem a que é ecl'ceente á geali

ficação aclclicional. Parece-me justo que sejam contadas, paea o au

gmcnto dessa geatiJicação, as épocas que S. Ex. enumerou na cmencla. 

Apecscnto ainda uma ou Lt·a emenda rc!"ct·cnLe aos vencimentos elos 

professores. A tabclla apresentada pelo meu illustre co ll cg·a, Deputado 

rJela Bahia, estabeleceu para os professores de J.<;sco las de Medicina, 

PolyLeohn ica c ele Minas a taxa ele 25 '/c elo augmcnto, c para os outeos 
professores uma taxa infcrioe. 

Neste ponto peço desculpa ao meu illustre collega por cliveegir 

ele S. Ex .. \elmittinelo que cea justa a tabella antrriormenlr rxisLenlc 

c reconhecendo a necessirlacle clrslc ang·mcnto ele vencimentos, entendo 

que cllc eleve see frito igualn1Pnte e assim os mesmos 25 .% que foram 

cslabelcciclos para uns cu os torno extensivos a todos os lentes, pro
fessores e auxiliares ele ensino. 

Estabeleço tambcm o aug·mento fie t5 o/n para o pessoal aclministra
t.ivo elos corpos clocenles. 

E' natural que essas iabcllas ejam ubmetticlas á consideração 

àa Commissão ele Orçamento; ella veriHcará si as rendas publicas 

actualmcnte pcrmittem ou não esse augmento ele 25 o/~, c então proporá 
aquillo que o seu patriotismo aconselhar. 

'T'rnho assim fiado ligeieamentr os motivos que me levaram com 

gTanclc pezar a di cordar elos meus illustees companheieos ele Com
missão ... 

O SR. RODRIGUI!:S DORIA: - E' muito louvavcl que S. Ex. mantcn l1a 
as suas idéas. 

O SR. EDUARDO PIMimTEr_, - ... c pedindo descul pa á Camar'a de 

ter tomado o seu precioso tempo, eu me sento .entregando á sua con. i-
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rieração as emendas, que tenho a honra de enviar á Mesa. (Mtâ to bem; 

muito bem. O orado1· é f'el'icitarlo .) 

1\a s· alteração supprimam-se elo 2• período as palavras: "quando 

perLcncen~e á mesma secção". 

Accrescentc-sc depois ela 25" ai ~m·ação : 

Art. Os exames de i" época serão ·prestados em duas Lnrmas, 

a dos matriculados e a dos não matriculados. 

§ A' inscripção da i' turma só pollcrão ser admiLLidos para 
prestar exames os alumnos que na época legal se tiverem matriculado 

com os requisilos legaes. 
§ A' inscripção da 2" turma serão admiLlidas a pessoas que 

o requererem, provando ler os rel]uisiLos legaes pal'a a maLrieula du 
1 • anno, ou apresentando certidão lle Lerem sido approvauas nas mate
rias do anno antecellentc, quando se tratar do seg·undo em deante. 

§ A pessoa que, não sendo alumnos matriculados, requererem 
exames, pag·arão préviamente o duplo da taxa daljuellcs. 

Art. Os exames dos não matrieulauos poderão ser fei Los perante 
commissões examinadoras especia!ils, simultaneamente com os llos ma
Lri.culaclos, ou succe ~ivammüe, depois claquelles, conforme o numero 
uos inscriptos, c vet·sarão sobre o ponto sorteai.lo e obee a materia 
Llo anno em geral, de modo a avaliar-se a aptidão para a matricula no 
anno subscquenLc ou a ilabililação paea receber o diploma competente . 

. \.r L. A' 2". turma serão Lambem admittidos a prestar exames n~ 
primeira época os alumnos f]ue tiverem sido el iminados da matricula 
POt' Lerem dado maiu de 40 faltas, pa_antlu ellcs préviamenlc o duplo 
da taxa de exame para os matriculados. 

Art. Serão admiLlidos aos exames da segunda época os alumnos 
matriculados que por moleslia ou oulra causa justificada não os tive~ 

rem podido fazer na primeira época, e Lambem os que tiverem ido 
reprovados em alg·umas materias, ma não na maioria das cto anno 
que cursarem, pag·ando estes o duplo da taxa de inscripção para ex:ame. 

Art. São extensivas ao Gymnasio Nacional e a outros estabeleci
mentos de instrucção regidos por esle Cocli~·o disposições relativas a 
direitos, vantagens, jubilação, gratificações extraorclinarias, etc., e no 
que forem applicaveis a referentes a provimento ele cadeiras, trans-

Emendas 
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ferencias c permutas, commi sões em bcncLicio do ensino u vrcmio 

escolar. 
Na 23" alleração, dig·a-se, em vez ele em 3 1 üe D c.-:.cmbJ'O 

qllanliu cs livcrem conclui dos os ele Lodos os examinandos i nscripLns, 

maLricu laclos ou não. 
(O nele convier, substituindo arlig·os correspondcn Les elo Co li igo. ) 

Art. O alum11o que perturbar o s il enc io, causar desordem den

tro lia aula, ou nella proceder mal , sc l'á. admoestado pelo lenLc ou 

proJessor. 

Si não se contiver, o lente ou professo 1· o co nvHiará a retirar-se 

rio recinto. 

Si o lente ou professor não fôr obecleciuo, suspcncle l·á· a li ção e 

daeá ao clieector parle escripLa elo occonido. 

§ llccebiua a commun icação elo incidente, o dit·cclot· Jará vir 
á sua presença o cu lpado ou os culpados, c, lendo a pal'Lc dada pelo 

lente ou peoJessor, convocará a CongTegação para deliberar sobre o 

occorrido. 

A Congregação, depois el e ouvir o delinquenLe c o depoimento de 

lestcmunhas, .imporá por votação nominal a pena de suspensão Jc 
es tudos por clous mczes a um a1mo, em qualquer csLabclccimcnto .fed eral 

ou a clle equiparado, tendo-se em consid eração a mcnot· ou maior gra
vidade do delicto. 

Su·pprimam-se no art. 309 elo _Coei ig·o v ig·ente as palavras: "dous 
cmpre.,aclos ". 

i:iupprima-se Lambem o § 1 • elo al'L. 118 (exclusão incleiinicla) . 
Bubstüua- se o art. 322 elo Cocli go vigente, pelo seguinte: "O alumno 

ctuc, uhamado pelo dir ecLor não compárecer, será privado do clireiLo el e 
Jrcquenlar o estabelecimento ou outro equiparado, por um mcz a um 

anno, e, conforme a gravidade do ·caso, ficará ainda sujeito a ser pro
cessado nos termos elo Cocligo Penal. 

Substitua-se o artigo referente á Lab ella pelo seguinte: 

ArL Os vencimentos tios lentes, professores e auxiliares elo ensino 

são os es tab elecidos na tabella em vigor com o augmento ue v inl.c e 
cinco por cento . 

Art. Os vencimentos elo pessoal administrativo são tambem os ela 
tahclla em vigor cpm o augmcnto ele 15 %. 
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Colloque-su onde com im·: 
Art.. O. ouvinte ó Lerão t..lirciLo dP as. isLir á:; aulas pt•aLicas 

dr. gabin Les c l·aboralorios, si pagat·em a taxas de matl'icula do re ' IJC

cli \'O armo . 
. \ l'l. O al um no maLl' iculado, a Lé lres mezcs antes dos exame:>, 

podcrú obtel' g·uia ele tl'ansfercncia do estabelecimento em que csLudat' 

para ouli'O congcnerc, si se pt'OYat· pel'antc o ~lini lro do Interior que 

essa tl'ansfet·cnéia é pedida pot' motivo de moleslia do lJt'Oprio alumno 

t•u de pes o a tlc sua famil ia, ou por conveniencia de mudança de domi

cilio ou t·csidrncia de sua família. 

§ I ." :\c ·se caso, obtida a LransJ'erencia, o a lumno requererá as notas 

Jas aula.· e a dPclat·ação do numero de faltas, com a informação sobre 
) 

o sc·n pt·ocedct· dr alumno, pal'a eom cllas podct' requerer a sua admis-

são ao outl'o estabelecimento. 

§ 2 . o E a licença fical'á de ncnh um eJfei to, i o a lumno não come

\\Ut' a fl' cquentar o outro estabelecimento dentro ele vinte dias contados 

da data Pm que o direclot' lhe tiver dado as notas. 

Sala da: ~cssÕPS, - Ed11w·do J:>im.enlel. 

:\ ecrrscente- e onde convier: 

Al'l. As disposições cleslc Coclig·o são applicavcis á Esco la Nacional 

de Bella .-\ rles, cujo membros do COI'PO docente percebeeão os mesmos 
vencimentos que o:; lentes do Gymnasio l'iacional. 

Sa la elas Se sõcs, 3 1 ele Outubro de 1002. - A{j'onso Gosto . 

. \ n art. 280- ub-emenda: 

Drpo is ela . pala\Tas - · rirscic qur Lenha mais de 1 O annos no Jogar 

accJ'cscenlr - ' r não podrndo ser prejurlicado, rle fórma al urna, o 
rlii·ci Lo já aclqu i ri elo elo actual bedel. 

Rala rias Rr õr , 3 1 ele Outubro cir J 902. - ll·inett .linchado. 

STYSSÃO DF. 'L o DE NOVEMBRO 

O Sr. Felix Gaspar (signaes rle atten.ção ) : - Sr. Presidente, a 

notavel assembléa qu e. com Lanla honra para a intelligencia o 0 patrio

tismo rio bra ilniro , desobrigou - se da incumbencia que a . 'ação lhe 
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déra de organizar sua Constituição polilica, inspimndo-se nos prin
cipias vicloriosos de sciencia, cedendo patrioticamente ás injuncções 
das necessidades e das a pirações do povo brasileiro, deconentes uma 
das naluraes condições do paiz, manifc tadas outras, de modo incon
trastavel, em Lodo o desemolar de no a historia, desde os mais impor
tante m.ovimentos revolucional'io ' até á promulgação do Aclo Aclúicio
nal, sempre del'endiuas pela propag·ancla elevada c Lalentosa elo Pat·tido 
Liberal, que Joaquim ::\'abuco denominou, menos acertadamente, ''cor
dilheira ele vulcões exlinclos", pot·que -o fulgor de sua palavra leve o 
poder, nos ultimas l mpos do lmpet•io, úe fazer teiumphar nos e:;pieitos 
o regimen federal; aquclla assembléa, obediente ao impulso de lae:; 
inspirações e ele accórclo com os veedadeieos princípios democeaLicos, 
deixou na Constilu ição de 24. ele Fevereit·o ele J 891 fundado o eegimen 
federal, que, por et·ro na apreciação das causas dos nossos males, uma 
coreenlc opposta, desue que a Constituição começou a ser executada, 
procura por todos os meios conteuiar, ora propondo com lealdade, 
franqueza e desassombro, a revi ão const.itucional, Ol'a sophismando, 
por meio de leis valadas precipi Ladamente e decreLos abusivamente 
pt·omulgados, o peecei los federalista do Pacto F undamcntal. 

Relativamente á que tão do ensino publico esta tendencia tem se 
manifestado insislenLe e quasi sempre victoriosa, entre os que gover
nam, desde os primeiros dias da Ilepublica até hoje, em consequencia 
talvez da completa centralização que dominava no lmp crio. 

E' tão firme a minha convicção ele que os poderes publico federaes 
têm, nesta materia de ensino, usurpaúo allribuiçõe ft·ancamente oulot·
ga_das, pela Constituição, aos Estados ... 

O SR. BARBOSA LIMA: -Apoiado. 
O SR. FELIX GASPAR - ... tão poderosos ão os motivos ele minha 

convicção, as razões em que ella se funda, que tiveram até a força de 
vencer a resistencia opposta pelo con ii ecimcnlo que Lenho ela minh ::o 
iHcompelencia (não apoiados) para tomar parte neste debate, illustrado 
até agora pelos homens mais idoneos desta Casa, glorias ela tribuna par
lamentar e honra do magisLerio elo meu paiz, dentre os quaes é justo 
destacar, pelos relevantes serviços prestados á instt·ucção publica, o 
meu distinctissimo companh eii·n de bancada, Relator do projecto em 
discussão, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. ;i,Jgusto de 
Freitas. 
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:llintendo, senhores, t:umo jú .se póde concluir elo modo por· que vou 
me enunciando, que tem ha\'ido u urpação por parte do Governo 
Federal em relação á comJJeLencia para leoislar a respeito do ensino 
superior c secundaria na llepublica Brasileil'a, com l'lagraÚ.le violação 

Jo Estatulo Constitucional. 
Como, 110rém, a quesLilu Ju wmpeLencia paea leg·islar sobre ens.inu 

superi·or abrange a questão de liberdaue de ensino, considerado e:;te 
oonceito no seu maü; elevado alcance, e como a questão de liberclaue 
de ensino está envolvida na questão elos gráos, o que quer dizer Lia 
liberdade )Jrol'issional, cu preciso, não discutir esta maLeria em Lodos 
o:; seus aspectos, porque pal'a i lo é pouco o tempo de que clisponbo 
- mas expôt• ligeiramente as razões pelas quaes entendo que a liber

dade profissional, gat·anlida pela nossa Constituição, não é tão ampla 
que dispense o exame da questão de saber a quem pertence legislat' sobre 
ensino superior. Com effei Lo, si a liberdade profisional estivesse fóra 
do alcance de presuripçõe da lei orclinaria, como desejam alguns espí
r itos radicaes, entendendo alé que ella foi assim estabelecida pelos 
nossos constituintes; si fosse licito, e estivesse effectivamenle declarado 
11a ConsLi Luição, que todos podem. exercer qualquel' pt•ofissão liberal 
neste paiz, independentemente ela exhibição do diploma scientificu. 
tollüto· qttest i o com l'elação á compeLencia para legislat' sobre o ensino 
.s uper·ior. 

A inversa, no emtanto, não é verdadeira; porque póde haver plena 
liberdade de ensino, Hberdade decretada e garantida pelos poderes com

petentes para legislar a respei lo, sem que, ·não obstante, a liberdade 
profissional deixe de estar sujeita a certas 'regras. 

E' pot• isso que preciso examinar· este assumpto, embora rapida
mente, porque elle não constitue o ob jecto principal de minhas despre
tenciosas ponderações. 

Dá-nos o melhor, o mais esclarecedor elemento para vel'iJicat· qu<ú 
J'o i o intuito elo legislador constituinte, decl'etando no art. 72 § 24 
"é garantido o livre exel'cicio de qualquer profissão mol'al, intelleclual 
e inrJustrial ", o exame do que e passou no Congresso Constituinte a 
respeilo dest.a importanlissima questão, o que aliás não me dispensa 
do commentario de quanto .depois se tem dito e se tem feito até hoje, 
e das interpretações dadas ao citado texto. 

\ 
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.\. Camara conhece, c não devo Lomat' tempo relendo-a·, u ex.Lnwt·

dinariu nulllero de emenda apt'C' entadas á "\. sembléa Consliluinlr, 

proponJo ampla liberdad e pl'ofissional, independente da cxllibição de 

qualquC't' diploma; ,, é pt'C'Ci o dizct·, sem pôr em duYida o e l vaolo 

n1!:'t'ilu de ..rande nu mero de memht·o daquella corporação, que os 

s ignatarios elas alludiclas emenrla faziam paelc da fina l'làr elo Con-

g'l'C ' SO. 

J ~nt t·cLanLo, todas rssas emendas foeam t•cjriladas, não em unta 

só nllação,' mas en1 votações cliffcl'enLe., Lrnclo s ido en lpt·egaclos, para 

ta;~,er lriumphanl.e o seu ohjccLivo, não só o pt·esligio ele palavra e lo

quente, como lodos c os mai llahci~ t'Pcut·sus pal'lamenlarcs c I'Pgi

mcntaes. 
:'\ão clr cançaram, porém, ahi, os pt•opugnadore da t•aclical iclr'a. 

H3pcllicla pela ConsliluinLe - e o pt·ocedimeulo a que vou tnP 

rrfertr impol'la uma conJ' is ãu disto por parte rio s mais convictos 

pt•opaganclislas - alguns itlusLrrs pal'iamenLat·es. antoees, naquelle 

CongTe o. de rnwndas contendo a iiléa da ampla libreolade peofissioual, 

apt·e enLavant ao Congrc ··o :'\acionai. na Camara do,s Deputados, un 

IG ele Julho ele 1891. um projecLo, garantindo o exet·ci c iu elas peof'is

.::;ü<·s d3 qualqurr ordem. moeal, inlellecLual r indu lt'ial, inclepcnden

Lementc ria obtenção ou rxh ibiçào ele qualquer LiLulo ou diploma. 

E Le projerlo LeYe pat·rcre conlt'al·io da Commis-ão de Con LiLuiçãu, 

Leg-islação 'c Ju sl iça destaCa a; a idtla ficou, si não condemnada, amea

çada de foemal condcmnação pela Camara, conclemnação qur Yeiu a Ler 

depois, quando, na essrw de 15 c!<' Oulubt·o de 1896 fui aqui t·cjeitarta, 

r; oe exl t'aoetlinaeia maioria de 9.\. \'Olo conlea 28, uma emenda, apt·e

&entada ao Oeçamenlo -ela Heceila. emenda gat·anlindo o rxcrc ic io dr 

qua!quer profissão, inclcpenclenlc da ex lt ibição do Li lu lo. 

Mas não foi só o Podet· Legislativo que desla manrira entendeu 

ü preceito do§ 24 elo art. 72 ela Con liluiç·ão Frdet·al; o l)oder Juoliciat'io 

do mesmo modo o tem inlerprclarlo. P, cnlt·r onlt·o , póde- ~ e ciLal' 11 

accordão do Supremo Tribunal Fedrt·al rle I O de Fr crf' ieo rie 18911 (c 

cito esle porque é ex11'e sono seus lPt'mos ) ,-ju lganclo que c lá em vigot• 

n art. 25 c~o Itegnlamenlo de J5 ele ~!aio ele 18'12, pelo qual .. as minutas 

de aggTavo elevem rr assig-nadas prll' advogado rxclusivamrnLr". 

Yem ele Jongr o pensamenlo elos compel.cntc>s a respeito. 

Não pócle ser !'uspeito rir conseJ't'anlismo, pelo contrario Ha um 
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I'Sp.ir i to muiLo r ad ical, o l\ Ii n isl l'O que referendou o decreto n . 1 G9, 

dr 18 de Janeiro de 1890; entretanto este decreto (a data está inclicando 

q11r foi do primeiros dias ela Republica) pl'escreveu, no art. lt3 e se

gu inlrs, formalidades pat·a o exercício ela profissão mr.clica. 

Demai , conheerm-sc Yario parecerrs elo Insti luto da 0l'Clem elos 

.\dV'O - aclos, illustranclo a malcria e ha pareceres no mesmo sentido da 

liommissão de Constitu ição. Legislação e Justiça da Camara. 

O SR. BARBOSA LL\rA:- Do Inslituto dos Advogados? 

O SR. l"Eu x GASP.\R : - 8im, senhor; conheço pareceres do Insti 

tuto da Oedem dos Advogados, pareceres illustraclos aliá , leixando fóra 

de que tão, polos motivos que estou expondo á Casa, que o legislador 

C'Onsl i tuinte não decretou a liberdade profi sional em completo, incle

prnclenle da exhibição de titulo. 

O SH. BAHBOSA LnvrA: - Parecer firmado pr. lo Sr. Isaías de Mell o, 

mas ha parrceres firmado pelos D1· . Souza Pinto e Ubalrlino do Ama

J'al, suffraganrlo a no sa doutrina. Quanto aos pronunciamentos elo Poder 

.Tudiciario. ha constantes ,ju lgados rio Dr. Viveiros de Castro. 

O SH. FELIX GMlPAH: - As opiniões a que acaba rle referir- se o 

illustre representanlr pelo Rio Gr.anclr do Sul são, sem duvida, muito 

"aliosas; mas, em primriro Jogar. devo declarar que clrsconheço as 

1·azõcs que funclamrntam o parecr.r dos illuslres advogados, membros . . 
rio Instituto, a quP S. Ex. alhlCic. 

Referi-mr a rlou . parPcPl'PS qur conheço, longos. illustmdos, um 

•1" 189!5 c otlLl'O de 1897, conlrnclo a conclusão qup defendo, approvados 

unanimemrntr pela do11la corpol'ação. Quanto .aos julgados elo Dr. Yiwi

ro» rln Castro. r. lou areorr!P rm rrconhr ·rr· r proclamar o incontestavel 

:: ahrr e LalrnLo do rcswita,·rJ magistrado; mas, em se teatando de aqui

!alar o valoe ria clrei ·õr. rlo Porlr1' Juriiriarin. relativamentr á intel

li)!rncia de uma clau ula constiLucional, o modo de vêr de um Juiz, poe 

mais illustrado c probo que srja, não pór!P srr r·nn[J'::tposlo eom van 

tag-Pm a decisi'irs rio oegão suprrmo. incumbido pela Constituição ele 
in!Pl'prrtal' os pontos oh cm·os rir sPus dispositivos. 

O Sa. BARBOSA Lr.'\ rA: - .Julganrlo rm especie. 

O 8n. Fgr..rx GASPAR : - .Julg·anclo Pm especie. não ha duvida, ma. 

servem rlc fundamen to pam a decisão em rspcc ie, pr·i ncipios, motivos 

geraes. que set'ão, por i ual, applicar!os, toda vez que l'eclamações emr-
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lhanLes, amparadas pelas pelas mesmas razões, forem proposta:> o agi

tadas pelos meios regulares. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Perfeitamenté. 
O SR. FELIX GASPAR: - Demais, Sr. Presidente, quer me parecer 

que o legislador constituinte, nesta maLeria, como ·em quasi ludo, resol

veu com sabedoria e criterio, porque seria uma novidade - não duvido 
que algum dia admissivel, mas em todo caso um pouco ousada para 

nós, um povo de ignorantes e desacautelados- admiltirmos a liberdade 
profissional, independenLe ela apresentação de um titulo qualquer. Assim 

ella só existe no animo, nas aspirações e nos livros de alguns espíritos 
liberaes; mas, praticada como peeceito legal, garantida em lei f\lnda
mental de alguma nação, ceeiv qu e não existe em paete alguq1a do 
mundo civilizado. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Na Inglaterra. 

O SR. FELIX GASPAR: - Na Inglaterra não se póde exercer a medi

cina, por exemplo, sem exhib ição do titulo, e, no emtanto, na Inglaterra 
o ensino superior não está sujeito ó. fiscalização do poder publico. O 
mesmo se dá na Belgica, onde o ensino superior está entregue á inicia
tiva illustracla daquellas corporações respeitabilíssimas, mas onde os 
exames têm cunho official. 

Mais ai nela: · na terra da liberdade, naquella onde fomos copiar o 

no:so Estatutc Fun lamenta'. 1:a America do Norte. S. Rx. n sabe mr!l•ne 

rio q·Jo eu, P.m quas1 todos o,; Estados é ncccssaria a oxhihi ção do titul o 
ou oxamr. perante uma commissão especial, para se pvclcr obter li cenç.a 
de .Axereer a profissão rnPcl ica.. 

Comecei, Sr. Prrsirlrille,. dcclara.nclo faltar-me compeLcncia. c tempo 
11ara rJ iscutir esta questão. 

O Sn. BARBOSA LD·fA: - Tcmvo pócle ser; compelcncia r qup nã o. 
O Sn. FEL IX GASPAR: - Não desejo consumir Lcmpo

0 
de que preci so 

pua a discussão da thcsc principal ... 

O SR. BARBOSA LJ:.\'tA: - V. Ex. mo trc na Consti Luição ;"-lol'tP-Ame
T'icana prr.ceit.o semelhante ao art. 72 § 2'L 

O Sn. FELIX GASPAI1: - Eu não comparei prece i Los rlc nossa Con
slituiç:ão co m qualquer dispositivo ria Constituiç:iio elos Estados Unir!Cti . 

Depois ele dar os motivos rle minha convicção, rle que o legislaclor ()Onsti 
tuinte não quiz ampla liberclacle profissional, como a desejam r querpm 
e piri Los, aliás illustrados ... 
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O SR. BARBOf:lA LIMA: - E c-omo se faz quand m e me na pralir.a. 

O SR. FEL IX GASPAR - ... accrescentei que o nosso le_, islador tinha 

deliberado com acer to, imitando neste particular os povos -civilizados, 
pois em nenhuma pat·te do mundo :llaYia a almejada liberdade profis

sio nal ampla; e então, citando exemp los ele outras nações, com as quaes 

pocliamos aprende!', apontei os E Lados Unidos; mas não accrescentei 

que, a I'espeílo, na Consti Luição Amel'icana, houvesse um dispositivo 
iden tico ao que estou examinando da nossa lei fundamental. 

Na sábia Allemanha, em virtude do art. /1" da Consliluição Federal, 

o Poder Legislativo nacional regula o exercício das profissões; c na 

rlemoct·ati ca Suissa, o arl. 33 ela Co nstituição clá UJOS poderes cstaduacs 

e federae · o direi Lo ele exigirem prova· de capacidade dos que querem 

c> xercer profissões liberaes. 

Do mesmo modo que em todas as nações civi lizadas, o exercício 

das profissões está entre nós sujeito a regras e preceito . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Evitem as quéclas de pavilhões, como os 

do Sr. Morales de los Rios, que é professor de architeclura em um esta
bclecimenlo official. 

O SR. FELIX GASPAR: - A decretação destes preceitos é funcção do· 
J•Oderes publiros, con tilucionalmente competentes para legislarem 

sobre ens in o superior. Mas a Conslituição não deu ao poder publico 
simplesmente o direito de legi lar sobre ensino superior e para o méro 

~ffeito de estabelecer, como em outros paizc , regTas, condiç.õcs da vali

dade elos titulus com os quaes se pretendam exercer as profissões libe
raes ... 

O R. BARBOSA LIMA: - Entretanto, apezar disso, Governadores de 
Estados ha qu e nomeiam para promotores publicas de comarcas da 
maior imp-ortancia leigos, sem exame de especie alguma. 

O Sn. FEL!X GASPAR: - Talvez devido <'i falta de bachareis em 
dirrito. 

0 R. AUGUSTO DE FREITAS (ao Sr. Burbosa Lima) : - Pela legis
lação dossrs mesmos Estados só podem er nomeados leigos em falla 
de bachareis. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Em lodo o caso são nomeados. 

O SR. FELIX GASPAR: - E' recurso ele que lanyam mão os guYernos 
quando f11Ham diplomados, 
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O SR. BARBOSA LJ:MA: - De modo que a questão não é de gaeantia 

para o interesse publi co, é ele garantia paea o monopo lio . 

O SR. FELIX GASPAR: -Si o facto a que se refere o no bt·e Deputado 

pelo Rio Geancle elo Sul é um mal, c cu não o contesto, mal ma ioe s~rá 

a ampla 1 iberc!acle pro fi sional ; porque em hypotli ese como a figurada 

por S. Ex. é preciso procuear a lgum peetexlo p·ara j us t i fi car u abuso, 

pelo menos, o rle não havce bacbaeel que qucil'a acccitar o cargo. 

O SR. BARBOSA L IMA: - Todo o mundo sabe que a t•azão não 

é essa. 

O SR. FELTX C:ASPAH: -As con ven iencias [>O litica não conse uem, 

em regra, que isto se faça. Lembro-mr que na Bahia mesmo. quando 

comece i a cstucla.t', ainda. havia em comarcas elo inteJ'ior promotores 

leigos. Hojr este facto não se dá, pois não ha mais carrncia clr bucha

reis em direito. 1\ s leis neste particu lar são "'eralme n te oh. rrvail as, não 

lrnc!o chegado até á sua inf1·acção neste ponto, que ru saiha, o clesem

h~J'aço elos governos. 

O SR. l3AHBOS.\ LTMA:- V. Ex. acha que é desembaraço? 

O SR. iFJ>LIX GASPAR : - Ac·ho que é. não havrmlo fa lia ele bachare i<; 

em direito. Si a !r i dispõe que clevrm SCJ' prrfrriclos os clip lomarlos em 

scir.ncias .iuricl icas, é preciso alg·um clesembaeaço paea nomear quem não 

é bacharel. 

De i. •S1'. PreRirlcntr. as mzõeS' pelas quars rntrndo que no ·nosso 

Estatuto Constitucional não ostá consignada a ampla librrrlarlr pro
fissional. 

O SR. BARBOSA LIJ\J.\ : -Eu já ronviclri a Commissão ele .Justiça a 
sr pronunciar. 

O Rn. FELTX GASPAR: - E ll a já se trm pronunciado. 

O SR. BARBOSA LTMA : -Não sA PI'Onunciou; lá f'sLão as nossas con
su l tas. 

O SR. FRLTX f:ASPAR: - Dou noticia a Y. Bx. rlc vae ios parecerrs 
a signados por homens ele muito valor. 

O SR. R\R.BORA LIMA: - Eu r o Sr. Alfredo Varrlla provocamos 
:J r.ommissão agora. 

O RR. FRLTx f:ASPAR: - Homrns qur representam rl ifferrntrs f('i

çi5rs int,..llcctuars, rlrsdr cspiritos os mais conset'varloros até os mais 

rarliram;, firmaram, sem eesi.J•icçõcs, essos pareceres. franra 0 intcil'a

mcnte contrarias á liberdadr pro fiss ional, como v . Ex. a f] Ue;. Rão 
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sig·naLat· ios de um clellcs, daLaclo de 22 de Ag·osLo de 1891, peofcrido a 

respeito do projecto a que allucli em começo, apt·csenlaclo pe lo em i ncnLc 

representante elo llio Grande do Sul c por ouLr·os dignos Deputados. 

os Ses . Gonçalves Chaves, Fnnça Caevalho, (~ l ycerio, Chag·as Lobalo, 

ArísLiclcs Lobo, ·r...eovigi ldo Filgueiras e Angelo Pinheiro. 

Assignaram .. outro parecer, sob n. 142, no mesmo senLiJo, os Depu

lados Amphi lophio, PresitlcnLc; .\.ristides Lobo, Glycerio, Leovi ilclo 

Filg·ucims, Chag·as Loba Lo c França Carvalho; c ainda posso indic.ae, 

contendo a mesma doutrina, tct'cci r o parecer, ele 18 ele Junho Li e 1896. 

firmado pelos St·s. Vaz Mello, 1-'rcsiclente; .\.clolpho Gordo, llclaLor; .'li lo 

Pcç:anha, F . TolenLino c Pau l ino ele Souza Juni or·. 

"Em Lodos !'SLá expresso o pensamento da Commissão de Cuns Li

Luição, Legislação c JnsLiça da Cam~u·a, c~1ja opinião o nobt·e Deputado 

pede, como digna llL· atLenc;ão l' sufficil'nLc pal'a dirimir a contro

\'Cl'sia. 

O SR. BAH JlllSA LIMA: - 1,; t011 me refPI'indo ás pt'o\·ueaçõ cs t'Ct'l'n 

tcmenlc feita. por pt•ojecLos c indicações que não logmram pal'ece t· . 

0 projeclo do St· . . \.l frrd o \'at·clla c a imlicaçào ft1rmulada put· mim 

em que a questão l'i ca\·a dcfinili\·a)llente t'esolvida. 

O Sn. FEL I:'\ C.iASPMt: - 1-'enso ilaYCI' dcmonstrâd11 qut' o lcgislarlor 

constituinte não quiz conscnli1·. não consentiu ampla lihcnlade profis

s ional; D r·xe t·eicio ela profissõl's liberaes cslá suj e itos ús t'CgTas r [11' <' 
c.ritos da !ri. 

1\ ntes r! c Pxam ina.1· a qurm compell' decretar Laes regl'as r prrcr i Los. 

is Lo é, quem Lrm a pt·rrog·ativa dr co nfrril' gl'áos Yaliclos, quacs os orgã,ls 

incumbido;; prla sociprlacle, no Pacto FundamenLal , ele legislar a res

p e ito dr r.nsino suprrio1·, scja-n1c pCJ'mitlirlo salirnla1', c:onLinuando 

considPração inieiacla. que os podrrr public.n~ I em nn Hnsil, . alf'm 

de rompelencia para legislar sohl'r ensino supPrior· r secundaria, a 

incun th rm ·ia, o rlcYPI' riP pt'o\·r;rrm a r.slr impol'lantissimo ;;r,·viço, mais 

qur qualqnr.r onf.ro inrlisprnsavrl á nossa c ivili zação. 

Evitou sabiamcn[p o legi lador, consti lu i nu o o PSLaclo hrasi IP i r o. 

0 ar·anharlo concr.iln dr: Humbo lcll, qur restringe a acção elos podere~ 

publ icas á defesa, no exter ior, ela inclr.pcnclencia nacional, c ;í manulf'n

cão da ordem no in Lct'ior; distanciou-se, llOI' ignal, dos economista· 

psys ioCJ'atas, qu a limitam "á consr!'vação ela paz enLrr os cirlac.lãos, 
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a ·sim como á sua seguranç-.a", a respeito dos quaes, diz Laboulaye, 

r e _ ateiam aLLribuições, á autoridade; e ainda f icou longe de Stuarl Mill. 

que, apenas em cel'tos paizes e determinadas circumstaucia:s, consente 
r'm encarl'egar-se o Estado de estabelecimentos ele instl'ucção, benefi

cencia c outras empl'czas ele utilidade publica, como si laes assumptos 
não se co ntivessem semp1·c na ot·bila de accão dos podcl'cs publicas, 
mesmo entre ·os povos superiores pelo pl'OgTesso ou pela opulencia. 

por isso que representam intel'esses collectivos da sociedade, bastante 

aptos para justifical'cm a intervenção do Estado com o clispendio dos 

'J(nhciros provenientes das contl'ibuições de todos os cidadãos. Feliz
mente. mais longe ainda ficamos rio extremo opposLo, elo Estado LutoJ', 

que Emílio de Girarclin vcrberou severa, embot•a espil'iluosamente, com 

relaç-.ão á F1•ança, onde o Estado, no seu conceito, quer ser, ao mesmo 

l.empo - '·protcctor, beml'eilor, civilizador, mediador, colonizador, ccm

qnislador, manufaclureit·o, padre, juiz, carcereiro, carrasco, agente de 

cambio. notaria. advogado, meil'inho, c;asamenteiro, professot·, reitor, 
negoc iante ele tabacos, fabricante de porcelanas e tapetes, construclOJ' 

ele navios, archiLecLo, administrador ele museus, emprezario uc cafés
concerto, visitaclor sanitario de casa de tolerancia, etc., ele." 

O Sn. BARBOSA LJMA: - ,\a França o Estado é tudo; no Brasil 

lambem. 

O Sn. FELL\ GASPAR: - 1ão : no Brasil não é a ·sim; estamos long" 

dos extremos; nã.o lemos o Estauo, .simples manlcnedor da ordem e da 

independencia, fazendo o individuo tudo quanto entender; mas Lambem 

não fizemos da sociedade um pris ioneiro do carcere - Estado -, cujo 

carcereiro - a administração - tem cem olhos e cem mãos para fisca

lizar, :-egular, restringir e manietar os movimentQs de l iberdade hu
mana. 

O Sn. BA!lBOSA LIMA: - No Brasil lemos o ilospital da JurujulJa, 
que é o carcere ele atacados de peste bubonica. 

O SR. FELIX GASPAR: - O nosso legi lador collucou-se em s.abio 
meio termo, inspirado pela natureza social, ponclo-:e ele accôrclo com 

o cril.erio dos publicistas que, como Lastarria, legitimam a intervenção 

do Estado empre que "Jôr condição, meio inclispensavel ele satisfazer 

nrna das necessidade da coll eclividade social. necessicla.fle que po6sa 

:;e r salisfeita, sem lesão de direi to algum, quer indivicual, qu er social. " 
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:'\ão basta, 'com eff~i.to, a generalidade do interesse para justificar 

aquella interven~ão; é indispensavrl que cllc seja caracterizado pelo 

so li claricdadc ele Lodo.· os cidadãos no empenho de o satisfazer. 

E' pt·eci u que :c tmtc de condição cs cncial ao desenvolvimento 

do homem e ela ocicdad pa1·a justificar- e o gasto do· dinhcii'OS com 

que conlt·ibuem todos para o ct·ar io. 

Concilia-se o peincipio social - indepeudencia fundamental elas 
sciencias- com o principio político que estabelece o- inlerc se col

Jeclivo - eomo critet·io para justif icar o gasto dos dinheiro pub licas, 

garantindo o E ·taclo a maiti ampla libet·clade de ensino, c mantendo 

estabelecimento. que sii'v·am de modelo, de peetem o estimulo c a 

emulac:-ão do· in~lilulos oeiunéos reJa inicial.i\'a particular, e assegurilm 
a indepcndenria, a maiot' amplitude c a cle\'ação do nível intcllectual 

elo ensino. 

Tão a llo ob,jcctivo ó um inlci'cssc cuja satisfação apro\'eila a lodos 
os cidadão , inclu h.-e aos que não tiram, por não frequenLaeem cu esos, 

resultados dieect.os do ensino; e em nada contraria, anle facilita c auxi

lia a acção da iniciatiYa individual no cxereicio ela librecladc de ensinar. 

Examinarri agora, Sr. Pr.esiclcnLe, a quem incumbr c compele entre 

nós, em ,face ela Gon Liluic:-ão, pt·ovet· c regular o ensino sccundal'io c 

suprrior. 

Não ha duvida quanto á Capital da l\ rpublica, r·m \'ista da dispo

sição expressa do arl. 34 § 30: 

"Compe!P privativamente ao Congt·es o Nacional legislar sobre a 

organização municipal do Districlo FPdcral, bem como sobre a policia, 
o ensino supcrioe r os demais SPI'viços que na Capital forem rcscevados 
para o Governo da Unão." 

A quem está attribuida Psla r·ornpelencia nos l~stados'? O a1·t. 6!1, 

n. 2, da Con li Lu ição diz: 

"E' facultado aos E Lados em gPraJ lodo e qualquer podee ou cliecito 
que ll1es não fô r negado poe clau sula cxpres. a ou implicitamente con

tida nas clau. ulas expees a da Constituição." 

Bastava lt'I' o lcg·isladoi' con ti Luinlc dect·eta:do o n. 2 do art. 65 
c não te e dado. Pm clausula cxpt'C a, ao Congrrs o Nacional a atf ri

buição de lc·gislai' privativarnente, em todo o paiz, :o!Jre o ensino supe
rior L' ccundai'io, pa1·a que caiba aos Estados e ta prcrogat!va. 
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O SH. BARBOSA Lil\!A: - :VIas em clausu la implicitamente contida 

em claus la expressa? L eg- islar sobt·e cl ieei to subs tantivo? 

O SR. FELIX GASPAH: - Eu rcspondrrei mais lanlr ao apal'Le Llo 

nobt·e Deputado c mo tral'ci que não tem fundamcn lo. 

Desde qur ~· elo art. 65 , 11. 2, ·cl·a ConsLitu icão "é facu!Lallo aos Es tados 

Lodo poder ou direiLo que Ih s não fàt· neg-ado por clau ula r:xp t·essa 

ou impli citamente conti<.la nas elau ulas experssas"; desde que nãn 

.ha em clausula expressa da Constituição cousa alg·uma que li(• ao Con

gresso Fcdet·a l atleibuicão para leg-is lar privat ivamente nos Estados 

sobre o assumpto, esta prrl'og·aLiva não lhes póde et· co nlcslacla . 

Estes pod em tudo quanto não lhes é pro h ib ido: esta r a regra r! r 

intet·preLação exposta por Lodos os constitucionalislas clr clii'P iLo feclernl. 

O •SR. BARBOSA LrMA :· -E o arl. 35 da Const ituição? 

O SR. FEL IX GASPAR: - Perd ão. En irei ao art. 35. 

As melhores rr · ras de inL01·pretação sobre o assumpto estão. 

pódc-se dizer. condensadas em um pequeno trecho ele Coo ley, sobre 

o modo ele entrncler a emrncla 10• ela Constiluição :\ mrricana, fonte rio 

allucliclo art. 65, n. 2: 

"E' regra ele intm·vrrLação consagTada qur os limites impostos aos 

porleres elos governos apenas visam o Governo na União, excepto quando 

os Estados estão expeessamen te mencionados." 

'T'emo, tambrm Pm casa muilo bôa prata. 

BscripLor brasileiro rxpoz, com sábia concisão P claeeza, <ll.S regras 
de interpretação do texto que ·discuto. 

E ereveu o illi.1stre Si·. João Barbalho, Pm sua apreciavel obra, re
crntementr publicada: 

"A disposição rleslr art. 65, § 2•; pócle-se consirlrrae a chave mest1·a 

da F'ccl eeação. E' a rrgra aurea ela r!L cri'minação rias competencias ... " 

"Não pQirlcm as autorirlarlP frrlrraes , preLenclr.r aLtri hu ições que não 

sr filiem clirecta ou inrlirectamcnLr a alguma elas di!'posiçõr ela Const i

t,uiç·ão Fedrral. B11as não têm poderes fóra dos que são tracaclos nrsl a 
f:rmstiLuição . 

. Outro. não lhrs são conferidos: a Nação sómontr c srs Jhrs ou
l.or,gou. 

O contrario ôi-se rom os ~sLa.dos; nessa partilha foram e11 es aqui 

nhoados com torlo o rrmanscente rlo acervo rle poderes elo Govrrno. 
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Elll summa: "A t.;nitw nada pócle { ót·a da Constilllição. Os E·twlos 

~ú não podem o rt~re fór contra a Constilu ição ... 

01·a , a Go nsl i Lu ição prrcr i lúa: "O Estado têm Lodo n poder uu 

J i rei lo que não llws fót• expt'PSsamrnle nrg·auo ., ; logo, aos EsLndos r·o1 n

pPlc lC'gi lar . oht·r o en i no superior r ccunrlario. 

O ::)R. ~l.\1,.\(.J U IAS t :o:-: r,:.\L \'ES: Pratica - se jusl.amenLe o t;Oll -

lral·iu. 
O ._'R. FELIX (:.,sP.\R: - ~l a · não L; isso ó. 1;; ago ra YOU ao ponto 

para que me d1amou o uoh1·r DPpulado prlo Rio <:1·andc. do ul, an 
al'L. 35 ela Const itui ção, qu e 1'111 "uas clau ·ulas deixa .bem claro ser Lia 
t;Ol11 J)('lencia dos ! •~,; lad os lrgis lar o;o hrr• n r1tsino ,;upl'l'iol' r sccunL!ario. 

Diz o arL. 35 : 

'· Jncumbc, Ottlt•o,· im, ao GongTc so, mas não ))J'i vatit•umellle : 

§ 2." Animar no paiz o drs r nvolvimento das let l.ras, a1·tcs c sciencia , 
IIem eomo a imn1igTação r o ~Oll1 11 H' I'Cio, sem pt•i1•ilegios (ftte lolhom a 

ucçrío do · gvvenws locacs. 

§ 3 ." Ct·eal' insliluiçõrs de ensino super ior c secunl.lario nos 

J<:slados.'' 

~ão, pois, maleria · da rsphcra legi lal.int da l 'n ião, mas o · ão, do 
me. mo modo, dos l~ lados, purqur. não r qurçamo , o a1·L 3:-i prescreve: 

"I ncumbe ao Con I' PSSO, mus niio privativamente .. , 

:\'ão ei C'm qual di posil i\'o L·on liLueional c ll·m fundado o Ex(; 
t;UI. ivo e Legislativo federa para rcg-u lat· o as umplo. eom pt·etet·ição 
dos podere e· ladtlar , cujo.· i1rlilulos dr rn ·ino uboedinam a t•cgt·a· 

e á i'i t;alização cJ,> ernl ro, quP eada di a avança na indebila inva ão. 

l\' o Codig·o de J89 ~. ai nda os itrliLulos d ensino, ereaclo e man
tidos pe los Estadns. e lavan1 rm ·pgundo plano enlt'c os in tiluLos 

frdemcs e o c. Labe lecimenlus part iculares; no Coclig-o actual não é 

a s im: nos Estado fecl emclo. ela llt'publica, que lem "Lodos os poderes 
ou direito que lltes não foram negados Pm clau ula rxprc a li a C6n Li
luição'·. os in . titulo c Labelrci(IO. por leis sua· r tão rquiparados aos 
manLirl o pm· qualqu r indi,·iclno. com pe.{Hcnas clifferenças, por 

exemvl o : a el e não prec isarrm consL iLuie palrimonio, po1·q ne o eu pa
ll·imonio é o Th e. Otll'O elo Eslarlo qur o ct•cou e mantém, ma. ujritos 
6 me ·ma snbonlinação, c. como ainda h ontem me fazia notar illuslrado 
co llro-a, co m o m smo horario para l\Ianáos, Pará. Ri o Grande ou ~Iinas. 
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O SR. BARBOSA LIMA: - A chave mestra deu nisso. 
O SR. FELIX GASPArt : - A chave com que tem aberto as porLas o 

Execu tivo para Laos abusos é falsa. 
Disse o Duque <Cic :\oail le, , no seu bcllo csLuuo sobre o regimen 

federal no~ Estados Cniclos, que os govcmos, quando c vêem em situa
ções cr!lica~. ele qu e não podem sahir por uma porl.a legal, . altam as 

janellas. 
Entre nós os g-oY et·nos lançam mão ele chaYc falsa. . . (\ menos 

arriscado. 
ScniiOI'es, não ha duv ida alguma, não ha contestação . él'ia po ·sivel 

:í c.ompetencia elos goYcrnos e taduaes, tão ampla como a competcnci a 
federal, para lr.gislarrm obec ensino superioe c secundaria. 

O SR . .EDUARDO PIMENTEL: - Como é que o Congl'csso tem legislado 
sobre o t'cconhccimcnto de inst itutos Ct'caclos no · Estados? 

O SR. FELIX GASPAH: - E' contra isto que reclamo, entendendo 
que os por.lci'es publicas fecleraes têm usurpado atlribuição estadual, 
porque nada h a na Constituição autorizando os poderes fccl et·aes a le · ir::
lar privativamente ·obre o ensino superior e secunclaeio, sinão na Capi
tal da Republica: fóra clahi a competcncia é cumu lativa. 

O Sn. BARBOSA LI:-.·rA: - E o diploma cxpccliclo por uma Faculdade 
assim conslituir.la rm um Estado ·dá o direito ao exci'C icio da profissão 
l'espectiva? 

O SR. FErJJx GASPAR: - Por que não? 
O SR. BARBOSA LIMA: - Então temos o Estado legi,slartdo em mate

ria ele direito privado. 

O Sn.. FELJX GASPAR: - Como negar vigor a tit,u los conferidos poe 
Faculclaclcs elos governos esf.aduaes, si estes têm autOI'idade pat·a legislar 
sobre ensino superior? 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Então está ele accôi'clo com o que o Hio 
Grande tem feito. 

O Sn.. FELJX GASPAR: - Não tendo medo da logica nem dos prin
ripios, eu não I'Ccúo cleante elas consequencias que aquella .deduz destes. 

0 S!L THOMAZ CAVALCANTI: - V. Ex. acha que OS formados nos 
Estados podem exercer a profissão em qualquer par i e? 

O Sn.. FELJX GASPAR: - Até certo ponto, sim srnhor. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI : -Então está ahi a liberdade das pro
fissões. 
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O SR. FEL IX GASPA.Il: - Uma cousa não importa a outra. 
As asscmbléa · c taduaes têm o 'direi Lo de legislar sobt·c o cn:>i !ltl 

superior. 
Ora, si tôm este direi to, é para que as suas leis a t·e peito tenham 

algum valoe; n fim clellas não pódc sc t• augmcnlar os volumes ele leg is
lação; devem Lct· efficacia e procluzit' et"feiLo praticas; não foi paea. que 
seus diplomas const ituissem mét'O ornamento que o CongTesso Consti
tuinté lh es deu a attribuioão

1 
de legis lar sobre esta matel'ia. Frequen

temente se at'gumenta: os Estados não podem legislar soi;Jre direito 
substantivo. Mas os Estados no Brasil legislam ou não, rm cliYet•sos 
assumptos, sobrr> dit·ri lo nbstantivo, f. c accôrdo com prece i Los const i

tucionaes? 
PeefcitamrnLc, assim como o Congresso Feclrral legisla so i)J'e dit·cito 

adjectivo. 
A rc~ ra g ral é a União leg·islar' sob t·e o clieeito substantivo e os 

Est!!Jdos sobre direito -adjectivo; mas ha cxcepoões dentro ·da propria 
Constituição, c ningncn1 as conhece mrlltor do que o llclator rio pt·ojcclo 
que discutimos. 

0 SH. AUGUSTO DE FHE!'I'AS: - E' pO!' conhecei-as que SOU adver
sario dessa clout.rina que \'. Ex. sustenta. 

O SR. FELIX GASPAR: ma das mais impol'Lantes allribuições 
elos Estados no Bt·asil em malrt·ia ele lrgislação, constituindo cxccpçúo 
na regra gr.ral elas nações qu e vivrm sob o regimen federativo, é a dr. 
lr.gislat·em soht'C Le i g·raphos, c rsla não a desconh ece o hom·acl0 e 
talentoso Rclalot·, pot·que sabe ser clla rlcvicla á iniciativa ele nm elos 
rsp iritos mais federalistas elo Congt·csso Constituinte. 

Ella foi proposta pelo t' . Dt'. Augusto ele Freitas. 
·O SR. Auouwro DE FREITAS: - Perclõe-me; V. Ex. pocler·á tê:· a 

atlribuição clacla aos Estados ele rt•rat' linhas Lrlcg-rap.hicas, lendo a 
Uniíio o clirciLo de desapropriação. 

O SR. FELIX GASPAR: - Leio nos Annnes a aLtribuiçi'io de legis lar 
sobre correios e telegraphos. 

O SR. Ar~GUSTO DE FREI'I'AS: - Tendo o direito a UnÜí.o clr desapt·o
pr·iar, sempre que assim entenclee, não é

1 legislar. 

O Srt . . FELIX GASPAR; - Havia no projccto ele Constitu ição um 
paragTapho, conferindo ao Congresso a aLtribu ição ele legislar sobe e cor-
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reio c Lclegt'aphus, e houY c um D cpuLado lJU C pt'O lJOZ se emenda:;se u 

1~ a l'a l'apllo, acc r csce n ta ndo ás p alavras - cutTCios c Lelcgrap hos - a 

l;a la\Ta - l'cdcraes . 
. \ emenda roi appl'ovaüa e a:;sim esLá t· euigido o§ 15 du arL. 34 da 

ConsLituição. 
"\ u nião encontrava um limite nu seu podce de I gi lar obre cor

rc ins c lrlrgraplws; isto é, além do Congresso Feclceal, ha no Bras il 

alg·um t'Cp t· r;;cnlantr da vonLaclc pop~tlar que lcg·is la so br o assumpto. 

(Jtt Pm offpt·cc u esta emenda, r csl l'ingindo o p ocle t· elo Governo F ederal ? 

quanto á leg islarão sob t·e co rr e ios c tc lcgTa:ph os? Grc io tJUC \". Ex. 

O Sn. . . \ UGUS'l'O uc: b't{EJ 'rAs : - :'i ão fui cu . 

O ôH. FEL IX UASt>.\t{: - P e lo menos csla limi tação é uma co nSL'

qnrnc ia da e menda, cuja paLCI'niclacle Cl' e io que \". Ex. não n eg·a. 

O SR. AuGUSTO DE J;'REIT.\i:l: - Y. Ex. al'l'it·ma com LanLa seg ul'ança, 

mas r u affirmo que não apt·cscnl ei . 

u SH. FELIX C:ASP:Ht: - São Len il o os Amwcs aqui, mas su ppon!to 

qur a cn1C'nda eelali \·a a cOt't'C' ios e Lelegraphos. restri ngind o a co mp c

Lencia ela Un ião, foi apresentada por \ '.Ex. 

0 SR. AUGUSTO 08 FREITAS : -.\ em end a dá atlribuição ao l~s laclo 

pal'a ct'Cat' linha te lrgl'aph icas dentro do seu pt·oprio tet't' itot· io. Lendo 

a l'n ião o direito ele cl esap ropial-as . 

O SR. FELIX GASP:IH: - .i\Ias, diz ia eu, uma r conscquenc ia da 

ou 1.1·a ; a t'CSlricção da compelc nc ia lrg islaliva ela 1' n ião aos l clegl'aph os 

fedl'eaes é um J'esu llado rla outra emenda dr \'. R'l: .. qu e deu ot·ig-em 

ao § ~" elo arl. goela Co nsLilui ção: 

·'Fica salvo aos Estados o cliL·e ito dr rslabc lrcrt·c m linhas tele ra

phicas cnlt'r os divrt' os pontos rio sru tetTitot.· io. r rnl.rr ns les r os de 

O'lltros Eslaclo -. qne ·r não achaL'rm serv idos pot· linhas l'rilrrar·s: 

porlenrlo a Pnião dl'saproprial-as, qu ando l'ôt· rlc in lrl'rsse geea l. " 

O argumento lrm paea mim tanto mais valot· quanto é grande a 

minh a admiração prlo s ignalario rl aqurl las rmen ilas. um rlo s h omens 

mai s rm i·nenl.rs ela Consliluinlr, o meu illu Lt·e co ll rga" amigo. 

O Sn .. \ üGl.'STO o c: FRtm'AS: - •Contra is to proLr. Lo. 

O Sn. BAHBOSA LTMA: - E nó qu e fomos co mpanheiro ele V. Ex. 
nunca rn·olrslúmos. 

O SR. FGLIX G.-\SPAH: - O qu e está na leltra rla Constitui ção estava 
no espir it o ele nosso legislador . 
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A competencia dos Es lat.los para legislarem sobre ensino supenoi· 
não ó simplesmente uma opinião oriunda do exame dos textos consli 
tucionaes; é sim, a vontade dos autot·es da Lei Magna, declarada exp li 
citamente; e, si assim é ou não, vejamos nos Annaes, registrando desde 
já que nelles nada vi em contrario á Lh ese que venho sustentando. 

Comecemos pelo Sr·. Campos Salles. 

A' quali,dacle ele congressista reun ia S. Ex. a de membro do Governo 
Provis_orio, como rJ.inislro ela Justiça no tempo em que a Constituinte 
funccionava; o, pelo facto el e se ter dedicado com ardor á propaganda 
da Hepublica, era elos qu e melhor conheciam, na época, o regimen 

federal. 
O Sr. Campos ali es disse em discurso naquoll e Congeesso, na sessão 

ele 7 de Janeiro de 1891 : 
"Aparto-me elas subLilezas que acompanham as definições. escolas

ticas para dizer que a soberania é a indepenclencia, é a ausencia de 
subordinação. A soberania consiste, portanto, no direito que tem o 
Estado, como personalidade política, ele exercer livremente a sua acção 
nos dom i nios ele sua co mp eLencia. (Muito bf'm; muito bem.) 

"Eis o que Lenho por uma sober-ania. 

"O Poder Legislativo local ou do Estado exerce a sua acção sobe
I'ana em Luclo aqui llo que não está reservado á privativa competencia 
do l'ocler L rg islativo ela União." 

Póde- sP objectar que o Sr. Campos Salles representava e c:efendia 
idóas ultra-federali s tas, que nem sempre o Congresso acceitou? 

Mas, o Sr. José Hy,)no, que naquelle Congresso era um dos vultos 
mais salientes da corrente con traria, isto é, da reacção unitaria, foi 
mais longe talvez do qu e o Sr. Carmpos Salles em relação á materia 
em debate. 

--- Na sessão de 5 de Janeiro ele 189'1, S. Ex. disse: 

"Sendo a Federação uma fórma intermediaria entre a Confederação 
e o Estado uno e simples, é claro que a Federação póde apresentar os 
mais diversos grá:os ele concentração polWca, quanto aos inter esses e 
fins internos da communhão. 

Tudo quanto a sciencia pócle dizer a p1·io1'i é que se devem consi
derar como nacionaes aquelles interesses que, por sua natureza, são 
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indivisíveis ou pedem uma regulamentação uniforme a bem da con
servaçã:o da commun hão, ou como condição do commercio social. Enl!'am 
nesLe numero os negocias externos, o exerci to, as financas f~deraC;s, 
a moeda, o pesos e medidas, o servico postal e Lambem a justiça." 

E a j t<stiça, ao que o meu illustre collega, Sr. Augusto el e F1·eiL:ls, 

deu tã:o bt·ill;ante combate. 
N~nhuma palavra a respeito elo ensino super·ior e secunuario como 

materia da alçada privativa do centro . Temos, porém, mel.hor. · 
Em outro discur so proferido naquelle Congresso, em '18 de Dezem

bro de 1890, S. Ex. havia dito: 
"Em materia ele instrucção os Estados podem legislar sobre a su

;;>erior ; o Governo pócle crear faculdades, academias e outros es tab e! e
cimentds de ens.ino superior, mas esse facto não annulla as leis dos 

. Estados com referencia ao mesmo assumpto." 
A opinião elo Sr. José Hygino é muito valiosa, não só pela alta auto

ridade scienLifica do emerilo professor ele direito, como porque S. Ex. 
era um dos corypheus da corrente contraria áquella ele qu e faziam parte 
os Srs. Campos •Salles, Bulhões e Augusto de Freitas. 

Ig·ua lmente centraliz-aclor fo i considerado, no Congresso Consti
tuint e, o r . Amphilophio, meu particular amigo, ornamento claqucll a 
assernbléa, como foi Li es ta Camara ... 

O SR. BARBOSA LIMA E OUTROS Srts. DEPlYJ'ADOS: - Apoiado. 

O Srt. FELIX GA PAR- . .. honra da magistratura pelo talento e peJo 
caracter. (Apoiados .) 

O Sr. Amphilophio, que na ConstiLuinte não se manifestou espe
eialmenle sobre este assumpto, proferiu mais tarde, nesta Casa, notaYel 
cl iscurso, demonstrando a necessidade de ser r evista a Cons tituição. 
E um dos pontos que S. Ex. entendia deviam ser moi.lificaclos era eslc, 
porque S. Ex. obedecia ainda áquella cor rente contraria, e, em relaçiín 
ao ensino, peclia que na reforma, que se tivesse de faz er da Constitui ção. 
fos e clacla aos poderes fecl eraes a attribuição ele fi scalizar o exer.oici o 
dessa faculdad e elos Estados. Si tal prerogativa el e fiscali zar tivesse a 
união actualmente, o emerito jurisconsulto não pediria que pela r e
\ i são lhe f(!sse ell a conferida. E' bem claro. 

Portanto, não estou .só com a opinião de radicaes; estou tornando 
conhecido o pensamento ela Constituinte até com as opin iões ele homens 
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que na illustre assembléa representavam a corrente contraria, cenLra

lizadora. 
Si, pois, foi intuito manifesto do legislador constituinte,- que não 

se póde contestar, examinando -se, como acabo de fazer, trechos de dis
cursos noLavcis de i llustrados membros daquella assemb léa, - dar, 
cumulativamente, á nião e aos ;E Lados, o poder e o dever ele legisla
rem, sem qualquer depenclencia, sobre ensino superior e secundaria, 
aquelle in L ui to não tem sido neg·.a.d·o e esta attribuição c-os Estados só 
foi até agora clsconhecicla pelos que têm collaborado nos textos leg·aes 
usurpadores da allucli:da prerogativa constiLucional. 

Vou exhibir prova valiosa, elemento ele alLo prestigio para demon
strar que é a geral, a unica verdadeira, a interpretação que sus Lento; 
e este documento, além ele fortalecer tal intelligencia, responde á obje
cção contida no aparle com que me honrou o nobre Deputado pelo Rio 
Grande elo Sul, fundada no poder ela União ele legislar sobre o dire~to 
substantivo. E' o accorclão do Supremo Tribunal Federal, ele 24 de Abril 
de 1897: 

"Combinado o numero 2 deste arl. 65 com os aets. 7• n. 4, ~ 1•, 

9" § 1 •, 13, 3LI ns. 6, 8, 15, 18, 20 e 29, 35•, ns. 2, 3 c 4, 63, 64 e 72, 

§ 17, se evidencia - que cada um .dos Esta.dos Unidos do Brasil póde 
crear e extinguir qissemell1antemente direi tos, obrig·ações, privilegias 
c isenções, exercendo normalmente sua acção legislativa sobre os gra
víssimos assumptos de sua ·competencia constituci·onal, como sejam -
co rreios, linhas Lelegraphicas ou telephonicas, estrada e viação ferrea, 
naveg·ação .fluvial interna, banco de credito real e a _ricola, minas,· 
Lonas devolutas, milicia cívica, ob.ras publicas, desapropriações da 
propriedade particular por . utilidade estadual ou municip·al, hygiene, 
ensino primaria livre ou obrigatorio, ensino secundm·io e supe1·io1', 
desenvolvimento elas letLras, artes e ciencias, catechese e i~1migração, 
agricultura, industria ·e commercio." 

Não é só o Poder Jucliciario, é o Poder Legislativo tambem. 
A ·Camara dos Deputados, pela sua Commissão de Constituição, 

Legislação e Justiça disse, em parecer ele 18 ele Junho de 1896, "que 
as leis ·e regulamentos sobre -o exercicio ela ·advocacia aos não diplo 
mados ou provisionados são da competencia exclusiva dos Estados". 

Este, senhores, é o pensamento geral, e outro m-odo de entender 
P.ão encontra assento nos textos, nos Annaes, nem na dou.trina. 



- 230 -

Só não têm pensado assim o Poder Executivo e o Poder LegislatiYo, 
quando têm resolvido a respeito sem o exame necessario . 

Approva-sc um Co digo ele Ensino, approvam-sc, ás vezes, . sem dis
cussão, leis conLemlo invasão federal em aLLribuiçõcs dos Estados, ncsla 

como em muitas outras materias. 
Quando, porém, se exami na cleLidamente o assumplo, ver.ifica-se, 

como estamos vendo, a competencia inconLestavel do Estados. 
Da Rcpublica Argentina, onde, ai i ás, o Congresso Nacional Lcm, 

pelo arL. 67, n. 16 ela ConsLiLuição, a faculclacle ele provee ao progTesso 
inLclleclual "diclando plano ele insLnwção geral e univers itaria", pre
ceito não adoptaclo pela Constituinte Brasileira, que, ao contrario 
(art. 35 § z•) , deu ao CongTesso "mas não pl'ivativarnente, a incum
bencia de animar o progresso elas leLLras c scicncias, sem 2J1'ivi legios 

que tolham a acção dos aovenws loc ies" , ela Argentina, diz o eloquent.c 
e erucliLo professor Estrada: ·'Não ha na Constituição clau ula alguma 
pela qual se prohiba ás províncias ou á ação exercer simultaneamente 
sua acção em beneficio elo ensino . Nisto não ha interesses encontrados." 

E accrescenLa, em outra de suas excellentes li ções : 
"O Congresso só tem direito para dictar regulamentos geraes, appl i

caveis unicamente aos estabelecimentos que a N.acão func~a e custeia. 
De. outro mo.clo violaria clirectamentc a liberdade de ensino . Deve, de
mai , exercer tal faculdade sem impedir nem embaraçar que as pro
víncias tornem eJfectivas as attribuições que, concurrentemente com 
ell e, têm a esLe re peito, porque é um principio que as províncias 
gozam elos direi los garantidos pela Constituição (art. 5• ) ." 

1 a Allemanha, a Constituição Federal não privou os governos cios 
Estados cio direito ele legislarem sobre o ensino superior. 

Na Suissa, do mesrrio modo; os estabelecimentos ele ensino estão 
a cat·g·o elos cantões, só havendo uma faculdade federal - a Escola 
Polyteohnica ele Z~rich . 

Dos Estados Unidos fa ll e um elos mais provectos e apreciados com
mentadores ela respectiva Constituição, Carlier: 

"Tudo qufl imporla á regulamentação da educação publica Jaz 
essencialm ente parte do governo civi l e domestico retido pelos Estados. 
As autoridades ela União seriam impotentes para intervit' nesta maLC' 
r·ias. Tem-se qucsLionaclo sobre a fundação de uma Univer.sicla_.de nacio
nal. . \Vashington já tinha La! projecto. O Congresso póde concedet' a 
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uma U ni vers iu aüc o Litulo de naeional, mas ouLra cousa não lh e póde 
dar; não lhe pó de conferir S'tl1JJ'enwc t:a relat ivamen te a i nsti lu içõc::; 

semelbantes ex istentes nos E Lados, nem aLLrlbuir a seus dip lomados 
qualquer privilegio comparativamente aos ~:raduaclos da universidades 

dos Estados." 
Corrcluindo a resposta que devo ao nob1'e Deputado pelo Rio 

nranclc do Su l, chamo sua i llustrada al.Lcnção para o proprio Codigo 

Penal. D.iz o art. 6° do Coclig·o: 
"Este Codig·o não comprehende: .. . 
"C: os crim não especificados nelle contra a po licia e economia 

admin istrativa dos Estados, os quaes serão punidos ele conformidade 

eom as leis peculiares ele cada um". 
Eis ahi os Estados legislando sol5eranamenLe sobre direito penal. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Existem ainda os arts. 156 e 158, que 

dizem respeito ao exercicio illegal ela medicina e até ela profissão 

ele centista. 
O SR. FEL IX GASPAR: - ConLra estes artig·os eu não me revolto. 

B' preciso, sim, que ellcs sejam entendidos de accôrclo com o preceito 

constitucional. As penalidades ah i estabelecidas não poderão ser appli 
caclas aos que exercerem uma profiss.ão para que se mostram habilitados 

com títulos confel'iclos por fculcla,des mantidas pelos governos dos Esta

dos, competente para legis lar obre ensino u·pet'ÍOL'. 
S1·. Pre idcnte, o Congres o ConsLituintc, muito deliberadamente, 

quiz que, nas mate1' ias de compctencia cumulativa. os Estados e a União 
lrgislasscm como cnleclcssem, sem subordinação claquelles ao CongTes~o 
Nacional. 

O o nobre Depu Lado pela Bahia, assim como o nobre Deputado pelo 
n i o Grande do Sul, membros Pl'Orminentes claquella corporação, hão 

rle se lembrar elo celebre art. 11 elo projccLo elo Governo, que ao mesmo 

lrmpo fazia e desfazia; reconhecia attribuição ele legislar sobre certos 
assumptos e annu ll ava esta perm issão ao mesmo tempo. 

O art. ·J 'l elo project-o ele Constituição offereciclo pelo Governo dis 
punha: 

"Nos assumpto que pcrtcncrm concurrrnl:emente ao Govcmo da 

Fnião c aos govemos elos Estados, o exercício ela au toridade pelo pri

me iro obsta a acção elos segu n 'os c annu l!a ele então em c!eante as leis 
n disposições clella emanadas." 
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o .Sr. José Hygino, aliás propnso ás idéas centrali zadoras, prestou 
á no.ssa Federação relevante serviço, deixando bem cl(,!,rO quaes seriam 
as consequencias do texto c i taclo, e, por isso, o Con2resso, ouvindo 
razões poderosas apresentadas pelo illustre parlamentar, reieitou o 

ar t. 11. 
S. Ex. o commentou nestes termos, no di scurso a que· me r frl'i: 
"Esta disposição, do modo por que es tá concebida, envolve um 

contrasenso · affirma .a competencia cumulativamente da União e dus 
' . 

Estados, .e ao mesmo tempo nega essa competencia. 
Pelo facto do Governo Federal exer cer actos differentes nesta 

maleria, o exercício ela autoriclacle do primeiro obsta a acção elo se

g·unclo." 
Mais acleanlc accrescenlou es tas preciosas palavras: 
"Mas, si o exercício é cumulativo, a acção de um não devia núl

lificar a elo outro . 
Em mateeia ele ins tru cção os Estados podem legislar sobre a snpe

rior ; o Governo pó ele crear faculdades, academias e ouLros cslabelcci
rr.entos ele ensino superior, mas esse facto não annulla as lei elos 
Estados com referencia ao mesmo assumpto." 

E não se objectc com possíveis confl ictos, que ahi está .instiLu ido 
o poder competente para os dirimir. As palavras seguintes são el o 
citado discurso elo Ministro cla.Justiça do Governo Provi orio, o Sr. Cam
pos Salles : 

"O S1·. Carnpos Salles : - Suppondo mesmo que o poder -local invada 
a competencia federal, nem mesmo nessa hypothese pod erá intervir 
o Congresso da União. 

"O S1·. Jos é Hygino: -Mas quem é quere 0lve o confli cto? 
"O S1·. Carnpos Salles: -E' a justiça federal. 
"O Sr . Jos é Hygino: - Portanto, é a União, porque essa jusLi ~a 

é orgão da União. 

"O Sr. Carnpos Salles: - Perdão, é orgão da União, como é dos 
Estados. Este é o papel destinado a esta justiça, como logo mostrarei. 
E' senti-nella entre as duas soberanias." 

Não me furto ao prazer de lêr ·algumas palavrns do emi nen tr 
Sr. Estrada, quando se occupa ela subordinação ele direito elas provín
cias á Constituição Federal, perieiLamenLe app licaveis ao Brasil: 

"A Constituição estabeleceu meios de prover ás difÍiculcla;des prove-



- 233 -c- . . 

nienLes de taes confliclos, conferindo á Suprema Corte de Justiça Nacio
nal as facu ldades necessarias l}ara definir, esclarecer, inteepretar c 
conservar permanente c inalleravel a supremacia da Constituicão na

cional." 
E' difficil commentar melhor a lcttra c, n. '1, e o § ·1 o lettra a, elo 

ar L. 50 c 6 arl. 60, lcttea a ela Constituição Brasileira: 
"Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete : 
1. Processar e julgar originaria e pl'ivaLivamenLe : 
c) as causas e conflictos entre a União e os Estacas, ou entre estes, 

uns com os outros. 
§ '1. o Das sentenças das just iças dos Estados em ultima instancia 

!Javerá recurso para o Supremo Tribunal Fedeeal: 
a) quando se questionar sobre a validade ou a applicação ele tra

tados e leis fecleraes, e a decisão elo Tribunal elo Estado fôr contra ella. 
Aet. 60. Compete aos juizes ou tribunaes fecleraes processar e 

julgar: 
a ) as causa em que alguma elas partes fundar a acção, ou a defesa, 

em disposição ela Constituição F ecleeal. " 
Não conheço, Sr. Presid ente, objecção valiosa á competencia con

stitucional elos Estados para legisla_rem sobre ensino superior e secun
daria, sem subol'Clinação ao Poder Le.: islaLivo Federal; e elevo declarar 
que sustento es tas idéas com a mais firme das convicções. 

Desde que a r espeito ouvi a palavra ;autorizada .do nobre repres~r. 

tantc do Rio Grande, ornamento des ta Casa, o Sr. Barbosa Lima, e tiv;e 
conhecimento ·do projec to apresentado por S. Ex. em Setembro de 1897, 
eestituindo aos E tados esta prerog·ativa que a União lhes tem usurpado, 
es te assumpto de pertou minha attenção, e, quanto mais sobre ali e 
J'CflicLo, tanto mai me convenço ela justiça da reivindicação, que, por 
minha vez, peovoco com a emenda que vou mandar á Mesa, que é a 
seguinte: 

"Ao projeeto n. '188, de '1902: 
Inclua-se entre as - Disposições Geraes - rlo Codig·o ele Ensino: 
Art. Os estabelecimentos de ens ino superior ou secundaria crea

dos e mantidos pelo governos elos Estados gozam dos mesmos direitos 
e privi legias elos intitutos fedcracs congeneres, sem clepenclencia destes 
ou elo Governo da União." 

Sr. Pres idente, tive occasião ele dizer: não lenho medo elos prin-
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ctplOs nem das consequencias dos princípios. Argumenta-se, e o nobre 
Deputado pelo Ceará perguntou- me: "O diplomado por uma Fa~u lclade 

estadua·l póde exercer sua profissão em qualquer parte?" 

Não ha duvida que, quando se tratar ele funcções publicas, ou que 
tenham relações com a publica administração, os Estados e a União 
podem sujeitar a condições determinadas os graduados. 

A controversia, porém, tem outro aspecto, e eu, por minha v P.z, 
pergunto: O medico diplomado por uma Faculdade estadual é um 
criminoso, porque receita fóra elo Estado em que recebeu o gráo? Esta 
é .a questão pratica mais importante, e eu não recúo deante ela conse
quencia, C:essde que ella resulta de preceitos constitucionaes. 

Em primeiro logar está na Constituição qu e a lei é igual para 
todos. E si os Estados fazem leis, exercendo uma prerogaLiva consti
tucional, sobre en ino superior, elles as fazem para serem executadas 
e obedecidas; c, si é em virtude ele uma lei que aquell e cidadão brasi
leiro recebeu o dip loma ele medico, este mcd i co não commetLc criine. 
porque, no exel'cicio el e sua profissão, tran põe o 'limite ele um E ·ta elo 
para outro . 

Não pódc haver vielas mais preciosas aqui elo que alli, perante O$ 

poderes nacionacs ; todas merecem o mesmo apl'eço, e, ainda por isso 
mesmo, o diploma el e medico, conferido por uma autoriuane con Litu
cionalmente competente, eleve ter, Lcm vigor em toda a H.cpublica. 

Figure-se a hypothese ele um medico litulaclo pol' uma Acaúemié~ ele 
Pernambuco, que es tá clinicando em PeLrolina, e, por conveniencia de 
doente seu, manda-o mudar el e ares em Joazciro, que é defron te, sepa
radas, como são, as duas cidades pelo rio S. Francisco. 

Ora este medico, que tem o direito ele clinica t' em PeLrolina, vindo 
visitar no outro dia o doente em Joazciro, manda uma receita para a 
pharmacia desta cidade. 

Para os que entendem que os gl'áos conl'et·idos p elas Facnlclar'rs 
do Estados só valem dentro elo respec tivo teni torio, aqucll c medico 
passa a ser, rocei tando fóra de Pernambuco, um cl'iminoso!! 

Não está dentro ela Constituição, c muito menos me parece 0s t~r 
clenlro ela logica e da justiça. 

Isso me faz lembrar um facto que me referiu um amig·o: quri
xava-se um inqivicl:uo frequentemente & ccr~a au~ori.claçle ele que o 



-235-

provocavam, injuriavam, obrigando-o quasi todos os dias a lutas com 

os visinhos. 
A autoridade, em dia de máo humor, disse ao queixoso só lhe 

restar um meio para garanlil-o contra os que tanto o incommodavam 
- era guardai-o na cadêa, onde ficaria ao abrig·o ele aggresões. E '· a 
nos a hypotll e e : a União, querendo se c ar ao .litígio inter v; c
lação contraria á que sustento, vem a g·arantir a atLribuição consti 
tucional elos Estados de legislar sobre o ensino superior, portanto, ele 
conferir g-ráos, mettendo na cadêa os meclicos diplomados pelas Facul

dades estaduaes!!! 
Ao terminar, Sr. Pres idente, direi que a verdad e é que, Llcpois 

de feita a F ederação, Lendo sua sábia organização constitucional sabido 
do cerebro illus Lraclo elo meu digno co ll ega pela Bahia e el e tanlos 
outros homens eminentes, começa-se a tomar medo do que se fez; e 
hoje, levando - se á co nta elo r eg imen f ederativo males deconentcs de 
'i cios ele fun cc ionarncnLo - elo mccani mo constiLucional, uns pedem 
lealmente a revi são c outros querem voltar atraz, sophismanclo prece itos 
consli lucio naes. 

Baldado intento. 
Imposta pelas condi ções naturacs uo paiz, sa ti sfação de neecssi

dades imp eriosas e de co nstantes asp iraçõ s inelulavcis, a F ederação 
no Brasil é indestructivel ; não poder íamos continuar um todo unido e 
forte, si a revisão ou o sophisma conseguissem deturpai-a. 

O talen to o esce iptoe argenlino Barraquero repdc o co nce ito de 
Carlos Magno: "E' imposs ível a um governo crntral sup erintend er os 
nrgoc ios ele uma exten a co mmunhão. " 

Com a conci'ão cloqucnte do sabio, melhor exprimiu esta verdade 
o immortal Monte quieu, asseverando que, si uma Republica é pequena, 
é cl esLruida por uma força extranha ; si é grande, destroe- sc por um 
vicio interior. O de potismo - monuchia absoluta - seria a con e
qt trmcia, si não se tivesse inventado uma maneiea de constituição que 
{em todas as vanlagans internas do governo republicano e a força 
ex{rr ior do monaechi co - Hepublica Federativa. 

Este r cgim cn, no co nceito, entre oul.eos, ele Calhoun, Geink r Las
lania, indispen ave! nos E lado Un idos para manter a união elas 
co lonias independentes, não é menos necessario onde quer que hl1-ja 
9overnos demoçraLicos; porque em toda parte exi~tem interesses locaes1 
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e estes 'não adquirem a qualidade de interesses domesticas, exigindo a 
superintendencia ele um governo proximo, em consequencia elo reg·imcn 
federal; este, pelo con trario, é que é resultado claquellcs interesses. 

Nem tudo as alluviões destroem. Quando as grandes aguas perio
dicas descem do céo, cobrem o alveo elos rios, alagam as margens, 
atting·em as collinas proximas e invadem as campinas . lon_; inquas. 
Beneficas ou calamitosas, trazem aqui a fecuncliclacle e a viela, levam 
alli a destruição e a morte. 

Ha. porém, alguma causa que reside sobranceira e firme á pode
rosa corrente- os penedos gTaniticos, que só uma alteração soffreram : 
estão mais limpos, graça ás ultimas aguas, immunes de impurezas. 

Ha phenomenos semelhantes no mundo moral. 
Quacsqucr que scj am as aventuras a que nos leve a i mpaciencia 

dos homens, impcllida pelas paixões ou in pirad~ pelo patriotismo, 
emquanto esta Nação quizcr ser grande para ser forte, ha ele ser federa 
tiva. Só neste regimen, observado fielmente o Pacto Fundamental, pode
remos progredir c gozar a liberdade dentro ela ordem. Fóra ela Federação 
- a·anarchia ou o esphacelamento. Sttb lege Ube1·tas. (Muito bem; 

mtúto bem~ O o1·actor é cump1·imentaclo e abmçacto .) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e p sLa conjuntamente em cliscus ão 
a seguinte emenda : 

"Ao projecto n. 188, ele 1902 : 
Inclua-se entre as -Disposições Geraes - do Cocl igo de Ensino: 
Art. Os estabelecimentos ele ensino superior ou secundaria crca

clos e mantidos pelos governos dos Estado gozam dos mesmos direitos 
e privi leg·ios dos institutos fcderaes congeneres, sem dependencia des tes 
ou elo Governo ela União. " 

Sala das • essões, 1 ele Novembro de 1902. - Feli,c Oaspal'. 

8ES. 'ÃO DE 6 DE NOVEMBRO 

O Sr. José Bonifacio: - Ycm fazer mode Las observações sobre o 
Pl'ojecLo n. 188, em clabate, af.firmanclo que outra preoccupacão não tem 
sinão a ele tornar expresso o seu modo ele pensar c mostrar a orientação 
do seu espírito ' em reJa ão · a asFJ.umpto ele tão alta magnitude. 
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Jão prec isa encarecer a impor tanc ia ele Lão seria a umpto; o que 
convém fazer é consicle~·ar o 

4

ensino debaixo ele um ponto de vista emi
nentemente superiot', deixando ele lado doutrinas e seita , de modo 
que tudo que se fizer a seu rcspei to eleva e r attendenclo ás neces idades 

elo paiz. 
Não ele conhece os esforço tio Goveeno Pt·ovt or lo, dando os pri 

meit·os pas o para a organização .elo en ino na Repub lica. Foi a grande 
capacidade de Benjamin Con tant que procurou sy Lematizar as ua 
idéas com relação á instrucção, appl ican lo-a ao paiz, no decreto ele 8 
ele 1ovembro ele 1890. 

O plano clestr glor ioso patriota foi, porém, logo conteariaclo : me
giram protestos c reclamaçõc , SUL' iram a reforma c, ele La época 
até o pt·c·enle, o que se lem vislu ó c te pemiclo -de reformas que tanto 
tem peejudicado o ensino, tomando Lodos os p lanos de uma insLabiliC:ade 
pecju,dicialissi ma. 

i alguma causa e tem !feito, os re ulLaclos têm ido nullos. ou 
ant , funesto c altamenlc prejuclieiae , porque o a sumpto precisa de 
uma organização muito fiemc c gura para qu e pos a produzir Loclas 
a ua vantagens. 

Reconhece perante a Camara proclama, o patriotismo la i llus t.re 
Commi são Kpccial e, principalmente, do seu notavel Relator, o 
Sr. Dr. Augu Lo ele Freitas, pela intelligencia e tenacidade com que se 
t m batido em prol ele bons e salutare principias. (Apoiados. ) 

Lamenta, porém, que a Commissão não Lenha procurado remodelar 
todo o ensino tia Republica, internando-se pelo estudo do regu lamento 
c pcciacs. 

l'ac pa ar rapidamente um golpe ele vista pelo ensino ecundaeio, 
paPa clepoi Lealar elo superiot· c estudar alg·umas das dispo ições do 
projecto. 

Pergunta quae o re u!Laclos alcançados quamu ao ens ino secun
clario c diz que a incerteza cl um plano perfeitamente ·y tematizado 
e a constantes reformas têm impedido a experiencia de uma orga
nização. 

Lembt·a qur., mal comcc;ou a L r execução u decreto ele Hcnjamin 
Constant, dando nova oeganização ao en ino ecundario, desenvolvendo 
o G~'mnasio Nacional e melhoeando a in trucção primaria, surgiram 
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log·o reclamações e appareceu o projec.to que foi dil'ig·ido pelo ConscUto 
Superior de Tnstrucção, constante ele um officio que o orador lê :i 

Camara. 

Mostra o orador que as differenLes leis de- '189 J, de 1893 e 1898, 

esta acertadamente rejeitada pe la Camara, que tinham por fim extin
guir e restabelecer o Internato elo Gymnasio Nacional, produziram uma 
situação cheia de incertezas e vacillaçõcs, ·que não podia ceixar de com
prometter de um modo rravissimo a Lodo o ens ino secundaria da 
Republica. 

Ainda em 1898 o Governo deu nova organização ao ensino secun
daria, estabelecendo o curso simultaneo, o curso propecleutico e o curso 
humanista. 

Não estava ainda em plena execução essa reforma e já na lei é 

autorizado o Governo a dar nova organização ao ensino pelo Regula
mento de 1899. Fez então o Governo as alterações que julgou c-onve
nientes. l .,.,--.~·T.,..- ~~r 

E' depois publicado o Cocligo elo Ensino de 1901 com os respectivos 
regulamentos cspeciaes. 

Seria possível obter resultados profícuos com tal diversidade ele 
legislação e regu lamentos? Não dirá o orador que sim. 

Diz que o decreto ele 1890 estabeleceu o regimcn do exame de 
madurr-za, mas que as concessões para exames parcellados se foram 
rep etindo, de Ió1·ma a impedir a inteira execução desse plano, sem o 
qual não lhe parece possível o ensino secundaria seria e regular. 

Salienta a desmoralização a que attingir·am os exames de prcpara
tol'ios, onde se deram escandalosas approvações, que levaram moços 
insufficientemcnte preparados aos cursos superiores. 

O orador quer o exame ele madureza, exame já adaptado em muitos 
paizcs civilizados c ·acceito na Allemanha como base so lida do estudo. 
Sem essa unidade não se terá o ensino secundaria regular, de mo~lo 
a servir de alicerce seguro aos cursos superiores e sente o orador que 
até Hl04 não se possa tel-a. 

'Si nessa data, porém, ainrla se quizcr adiar o começo elos exames 
rlc madure~a, pensa que os membros da Commissão Especial devem 
influi r com o seu prestigio para que a Camara rejeite mais uma am
pliação de prazo, . 
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Passa a en0aear o ensino superioe, a cujo proposito podem ser de

batidas interessantes questões. 
Tambem em relação a este ensino não tem havido estabi lidade, 

por causa das reformas que se succedem. Além do Codi.go de 11nsino 
de 1892, além dos regulamenlos especiaes, ha a lei de 1895 que deter 
minou a feequencia obrig·aLoria e o período ammal forçado nas Facul
dades ele Di L'eilo. I-I a ele um lado as facu ldades officiaes e elo outro as · 

livres. 
Anlcs de 1895, o regimen escolar era o da mais ampla libercla:dc 

ele frequcncia; depois foi votada a lei estabelecendo a frequencia obri
gatoria. Atravessou então o ensino superior C:-a Republica um período 

gTave que J':fzia receiar até o seu anniquillamento. 
Snegc a esse proposito a qu es tão el e abee si convém manter as 

faculdades officiaes. Alguns entendem que ao Estado não cabe prover 
o ensino uperior. Esta idéa appareceu no Parlamento Nacional. 

Uma emen da apresentada ao Orçamento ele 1898 por um illustre 
collega seu, lembrou qu e as facu ldades superiores deviam ficar auto
rizadas a converterem-se em socieclacles ele ensino livre e leig·o. Isso 
seria a morte c a ruina do ensino superior {la Republica, diz o orador. 

Lendo a opinião de varios homens notaveis, affirma o orador que 
se ai istaeá nas fil eiras elos que combatem contra a desofficialização 

do ensino. 
As IJal::i-\'l'as Cj ue leu, cl iz o orador, encerram grande verdade, são 

a expr·cs ·ão gcnu ina do que affirmara. 
Neste sentido ainda poderia evocar as palavras do eminente 

Sr. Lauro Soclré, que, no Senado, criticando o Coclig·o, assim se ex
prime. (L ê.) 

A tenclencia de seu espirüo é essa; está nas fil eiras dos que patrio
ticamente combatem a dolorosa realidade observada em nosso ensino. 

Estudada essa face ela questão, deve referir-se a outro ponto igual
mente inconveniente. Refer- se á emenda apresentada ao Orcamento 
do I nterior, Lran ferindo o ensino superior aos Estados. 

Essa transfeeencia é prejudicial e não póde ser acceita em face 
da conveniencia do ensino, das vantag·ens economicas e elas di posiçêí0s 
cons l itueionaes, como o orador vae demonstrar. 

O art. 35 da Constituição dá á União a competencia para crear 
e manter i nst.i tu tos de ensino superior nos Estados. Como se combina-
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ria a di posição desse al'Ligo oda •Constituição com a .disposição daquella 

emenC:a ? 
O oradoe não vó como se o possa fazer c dcslróe uma a uma as 

objecções que podiam ser levantadas. 
Em face ela conveniencia do ensino o que se vê é que essa lrans

ferencia quebraria mais um élo ela cadeia que vincula os Estados á 
União, é uma medida coutl'ari a á F ederação. 

Com essa transferencia iria certamente a faculdade elos Estados 
legislarem sobre o ensino superior e póde-se vêr -por ahi quere ultados 
de astrosos ella traria á organização do ensino elo paiz, cleslruinclo-1 h e 
a unidade. 

Demais, cumpre examinar qual é, na questão, a Lcndencia do povos 
mais civilizados. A tendencia para a unidade é o que se vê na Ingla
terra, na França, na Suissa e até nos Estados Unidos. 

Na França, o orador mosll'a o que se. tem passado cÔntra a infeliz 
reforma de Napoleão, em 1808, desde a reacção de Guizot em 1836 até 
a victoria do projecto do Governo em 1895. 

Conhecido esse modo ele vêr, o orador vae encarar o projeclo e o 
Cod igo sob outro aspecto, para demonstear como um e outeo consignam 
a doutrina mais liberal em ensino. 

O Co di_ o reconhece D ensino livre ao lado do ensino official; dá 
direi to a Lodo aquelle que o requerer para abrir curso particular do 
ensino secundaria e superior. 

Esses preceitos são os mais liberaes e, percorrendo-se a historia do 
ens ino na França, se vê que neste paiz não se · conseguiu cousa _igual. 

Para provai-o basta comparai-os com a lei de 1875, a mais liberal 
da França. 

O Co digo não attenta contra a liberdade do ensino; ir além do que 
ellc concede é querer a anarch ia. 

A respeito lembra palavras do illustre Senador Ruy Barbosa, com
batendo a allegação que se faz do Codigo não ser liberal por estabelecer 
a frequencia obrigatoria - uma questão puramente pedagog·ica. 

Neste ponto, o orador acceita não o que está no Codigo, mas o 
crue manda a emenda apresentada pelo glorioso representante do Estado 
do Rio, Sr. Martins Teixeira. 

Allega-se e o 10rador nega, defendendo neste ponto convictamente 
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o Codigo, que o decreto de 1879 é que consigna a verdadeira liberdade 

do ensino. 
Contra essas allegaçõcs existem diversas disposições elo decreto, 

que o orador cita. 
Vae Ler a honra de apresentar e justificar diversas emendas. 
Elias se referem ao art. 2° ns. 3 e 9, aos arts . 15, 47, 52 e outros. 
Ag·ora vae encarar e mostrar a necessidade ele nem tudo se faciliLat· 

na equiparação dos institutos livre aos estabelecimentos officiaes. 
Para terminar suas considerações precisa antes referir- se á emcnJa 

apresentada por seu inLelligenLe e emerito colleva Sr. Fel-ix Gaspar, 
cumpr indo-lhe dar as razões por que não está ele accôrdo com ella. 

Temendo a subordinação dos Estados á União, S. Ex. quer dema
siada independencia para aquelle . 

Termina salientando a neccssiclacle ela educação civica ser LrataJa 
com todo o carinho, pois que só por este meio o Brasil poderá impri
mir o patriotismo nos seus jovens fi lhos, patriotismo que os faça oppôr 
uma barreira inexpugnavel á terrível politica de expansão, que ameaça 
tragar os paizes fracos. 

Este será o meio melhor e mais util elo Brasil tornar-se respeitado, 
quiçá invencível. (Mu:ito bem; muito bem. O oraclo1· é c·umpTimentaclo 
e ab1·açaclo po1· seus collegas.) 

Yêm á Mesa, são lida , apoiadas c postas conjuntamente em dis
cus"iio as seguintes emendas : 

Ao art. 2° - ubstitua-se a primeira parte pelo seguinte: 

Cala estabelecimento terá um director e· um v i-ce - director, nomea
dos pelo Governo, dentre os lentes catheclraticos elo mesmo estabele
cimento. 

Ao art. 3°, n. 9 - Redija-se assim: 

Executar c fazer executar as decisões da Congregação, podendo 
suspendel-as, si lhe parec·erem contrarias á lei, levando tudo ao conhe
cimento do Governo. 

Ao ar L 15: 

O cl irector terá, além de seu voto como lente, o de qualidade. 

Ao art. 47 . Nenhum lente ou professor poderá leccionar particular
mente ou em outro instituto a materia que professar no estabelecimento 
official. 

Emendas 



242 

§ Si leccionar outra materia, o lente ou professor não poderá servir 

na respeuliva mesa de exame. 
Ao art. 52 -Substitua-se pelo seguinte: 
O preench imento das vag·as de substituto ou de professor se fará 

por concurso, salvo nos seguintes casos : 
1 o, quando se inscrever um uni co candidato que já t enha sido 

ilabili taclo em concurso ela mesma secção no mesmo es tabelec imento, 
pot· clous terços ele votos pelo meno ; 

2", quando o unico candidato inscripto apresentar trabalhos por 
ell e publicados, os quaes sejam julg-ados pela Congreg·ação como revela
<.lot'es C.e sufficiente prc·paro theo rico e pratico em todas as materias 
ela secção . 

Ao paragrapho uni co - Supprima-se. 
Aos arts . 53 e 51! - Supprimam-se. 
Ao art. 112 ...,...- Substitua- se. 
O ensino superior é compl etamente livre, podendo cada um apren

der com quem quizer, sem que clahi lh e provenham maiores clifficul 
dacles, quanto ás provas ele exames. 

Ao art. 11 3 - Substitua-se pelo seguinte: 
·São alumnos dos e tabelecimentos officiaes sómente os que se 

tiverem matriculado e se su jeitarem ao r egimen nelles es tabelecido, 
tomando parte nos exercícios escrip tos, oraes e praticas. 

Paragrapho unico. As notas obtidas pelos alumnos em tae exer-
cícios serão levadas em conta por occas ião dos exames. 

Aos arts. 11 4 a 131 - Supprimam-se. 
Ao art. 290 - Di _a-se : 

Poderá fazer cursos livres no recinto dos es tabelecimentos. Lodo o 
individuo, nacional ou estrangeiro, que o requerer e fôr attendido pela 
Congregação. 

Ao art. 292 - Accrescente-se: 

Não o sendo, poderá recorrer para o Governo, o qual exigirá da 
Congregação as razões de seu acto, e r-esolver-á como entender. 

Ao art. 309, 1• parte: 

Neste caso a reprehensão será feita na aula a que o es tudante 
pertencer, presentes o lente ou o professor e os outros estu dantes da 
mesma aula. 

Aos §§ 1 o e 2° do art. 318 - Supprimam-se. 



Ao arL. 320 - Supprimam- se no segundo periodo, as palavras 

m~ a de excl'Usão. 

Ao -art. 321 - Substitua-se pelo seguinte: 
o es tudante qu e, chamado pelo director, não comparecer, será pri

vado do direito ele frequentar o estabelecimento ou outro equiparado, 
por um mez a um anuo. 

Ao art. 362, § 1 o: 
Aos institutos ele ensino superior e secundaria cr eados e custeados 

pelo Governo elos Estados e do Districto Federal não se estendem as 
obrigações constantes elos ns. I e II. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Aos alumnos elos estabelecimentos suspensos ou privados 

ela equiparação, e fechaçlos temporariamente por motivo de epidemia, 
poderá ser concedida pelo Governo em qualquer época a transferencia 
para outro estabelecimento congenere. 

Onde convier: 
Art. São extensivas ao Gymnasio Nacional as disposições relativas 

a direitos, vantagens, jubilação, gratificações e no que forem applica
veis as referentes a provimentos de cadeiras, transferencias e permutas 
c commissões em beneficio do ensi~o. 

Sala das Sessões, 4 de Novembro ele 1902. - José Boni{acio . 

SESSÃO DE 7 DE NOVEMBRO 

O Sr. Ne.lson de Vasconcellos diz que se vê obrigado a vir á tri
buna para defender as emendas que apresentou conjuntamente com 
outros collegas. 

O ensino livre foi uma das mais bellas conquistas do Imperio. Com 
o advento da Republica, .essa idéa de liberdade de instrucção, que já 

estava enraizada no espírito publico, foi pouco a pouGo soffrendo re
acções contrarias e assim é que foi levantada a bandeira da frequencia 
obrigatoria. 

Quando o Governo Provisorio tratou ode resolver o grande problema 
da nossa instrucção publica, creando um Ministerio especial, Benjamin 
Cons.tant, o seu primeiro Ministro, embebido nas melhores icléas teve 



logo a preo.ccupação de or~ anizar o ensino, de accôrdo com os melhoees 

;>rocessos pedagogicos modernos. 
Nesta Camara, foi o nome deste benemm'ito proclamado pela pala

vta do illusLre Deputado Josó Honifacio, e o orador rende homenagem 
ao preito que S. Ex. tão justamente presLou ao grande republicano. 

Aquelle Ministro, antes que as dissenções o afastassem do Govenw, 
pode deixar traços em que firmava a idéa de que a insLrucção publiua 

é o meio de elevar um povo. 
O orador não quer a todo o ranse a officialização do ensino, mas 

crê que como á creança se deve dar orientação aos primeiros brotos 

do e pirilo. 
Lembra que Napoleão, depois C:o retalhamento de toda a Europa, 

e ele volta á patria, cuidou logo da insLrucção e delle foi a idéa das uni

yersic!ades que ainda perduram. 
Todos os paizes imitaram a França e o nosso inclusive. 
O ensino obrig·atorio t.em sido aqui combaLido rigorosamente pelos 

que preferem o regimen inglez. 
Mas iá hoje na Inglaterra se trata ela creação de um Ministerio 

da lnstrucção, o que importa submelter o ensino á ofJicialização. 
O ensino obrigatorio ou a obrigatoriedade de fr equencia tem sido 

aqui combalida até por membros da propria Commissão. 
O Sr. E., Pimentel veiu declarar-se em opposição a ella, allegando 

que sendo professor ha mais de 20 annos, não sentiu os máos effeitos 
ela frequencia livre. Como S. Ex. outros, no numero dos quaes o 
Sr. Martins Teixeira, professor da Faculdade de Medicina desta Capital. 

O orador é pelo ensino livre. Professor de uma escola militar 
uão pócle lá defender este principio. E, por ter frequentado escolas livres 
e por ter aproveitado seus bons effeitos, vem apresentar uma solução 
que talvez concili e as opiniões, nas quaes parece que ha exaggero. 

O i'llustre Relator, Sr. Augusto ele Freitas, é pouco partidario do 
ensino obrigatorio, e no relatorio cita exemplos dos bons resultados 
qbLidos no ensino pela intervenção do Governo, depois do decreto de 
1895, nas escolas de direito, e clahi conclue S. Ex. pela sua extensão 
a todas as outras escolas. 

Parece ao orador que o mal, o vicio elo nosso ensino está no espirito 
de reformar, na ball;mrdia elas reformas, o que tem feito com que 
todos os Ministros queiram ter a vaidade de fazer uma reforma. 
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o Sr. José Bonifacio fez o historico do que tem sido o ensino 
entre nós e mostrou a érie de reformas, que feitas, após a sabida de 
Benjam in Constant, e que constituíram como que uma reacção á obra 
uo geande mestre. Felizmente veiu o .codigo éle 1892, o qual, não 
obstante ser um meio de organização, tem sido todavia interpretado 

uiversamente. Ahi é que está o mal. 
O orador não pensa que uma lei eleva ser um marco mi ll iario, mas 

Lambem não se deve permiltir que leis: que dizem respeito a certas 
instituições, possam ser modificadas a todo instante e a arb'itrio dos 
Ministros. E' por · isto que defende o Codigo de Ensino com as modifi

cações necessarias. 
Para mostrar que leis desta natureza devem Ler cerla estabil idadé, 

cita o exemplo da Allemanha, onde a lei relativa á instrucção superior 
persistiu por espaço ele mais ele 40 annos e só foi modificada ha poucos 
annos, sob o influxo de Wirchow e outros grandes mestres. 

Entre nós é o contrario; e o orador refere - se á Escola Naval, que 
no .periodo de um anno teve trcs regulamentos. 

Pretende sobre e te assumpto uma emenda em 3" discussão, pela 
qual fica determinado um prazo no qual não poderá ser o Cocligo emen .:. 
dado, poclenelo, entretanto, dentro clell e, ser feitos ao Governo ou ao 
Congresso, pelas respectivas cong1;egaçõcs elos estabelecimentos ele en
sino, os rr paros c obset'V::'.(Õcs que livrrrm, no sentido ele melhorar o 
('llSino. 

Passando a justificar as outra que vem offerecer nesta discussão, 
começa pela que diz respeito ao § g• elo art. 3•, no sentido ele tornar 
mais synthetico o seu d ispos itivo; supprime o § 20 do mesmo artigo, 
estabelecendo uma outra norma ele fiscalização do trabalho escolar, 
adeantar aos estabelecimentos militares, nos quaes os lentes, após a 
au la no I ivro respectivo, escrevem um summario da lição. >Satisfaz a 
fiscalização e é uma resalva para o professor. 

Passa em seguida a fundamentar varias outras emendas, entre ellas 
ao .art. 1• e seu paragrapho unico, ao art. 13, paragrapho u nico, ao 
n. 5 do art. 23, aos arts . 27 e 28 que supprime. 

Defende a emenda ao n. 4 do art. 34, mandando contar como tempo 
de serviço o de interno de clinica; supprime muitos ou tros artigos por 
desnecessarios e em opposição ás idéas consignadas em . suas emendas . 

Defende tambem emendas subscriptas pelo Sr. H. Salles, sendo 
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uma clellas relativa á creação ele auxiliares ou voluntarios gratuilos 
de ensino elos laboratorios e clinicas, mandando contar, para o effeiLo 
i:le jubi lação, este tempo ele serviço . Mo~tra que tal instHuiçào existe 
na Allemanha c na lLalia, na Academia ele F lorença, ele Genova e varias 

outeas similares. 
Mostra a razão por que foi levado com aquelle seu collega a for

mular uma tabella substitutiva á ela Commissão; foi o espírito ele equi
cladc que g·uiou os signatarios, e basta citar um caso para resaltar a 
necessidade da medida : na tabella ela Commissão os porteiros das esco
las ele direito e medicina e ele Minas perceberão 2 :700$, ao passo que o 
da Escola Polyteclmica perceberá 3 :300$000. 

Em r-elação aos lentes diz que não ha razão para desigualdade de 
vencimentos, perante o Codigo, visto que toc'.os têm. os mesmos direitos, 
bonra!:i e tratamento" para C:ig·niclade ela propria funcção, excepLuando 
o .caso especial do serviço nos amphitheatros de anatomia . 

.Alonga-se em outras considerações em relação á remuneração de
vida ao magisterio e compara a situação dos professores no Brasil com 
a dos de outros paizes, entre estes a Allemanha e a França, mostrando 
qu.e naquelles um pr ofessor wmo Waldeyer ·que, além de morar em 
sumptuosa casa, fornecida pelo Governo, tem de subsidio annual 40.000 
marcos e outras gratificações especiaes e reservadas, que o Governo 
lhe dá, como meio ele garantir a sua permanencia no professorado. 

Acha que o Governo deve olhar para este assumpto, afim C.e evita~ 
que professores mal remunerados procurem empregar sua actividade 
-em outro ramo, aifim de provêr a sua subsistencia, prejundicando assim 
o inter.esse do ensino. Aqui, poderia ser adaptada a pratica das facu lda
des Jrancezas e de outros paizes, subsidiando os .professores pelos servi
ços extraordinarios que prestassem, por exemplo, no s,erviço de clinicas, 
·que devia ser subdividido, de modo a permittir que fosse uma reali
dade este ensino, tão necessari.o ao medico. 

Depois el e Yarias considerações sobre este assumpto, mos.tra a 
necessi·clade ela creação ele institutos de ·ens ino profissional, a exemplo 
c:o qu'é se peatica na Ing·Iaterra ·e America do Norte. 

Deve o Governo cuidar principalmente nó ensino pratico. 

E' neccssario que concorra para que a população encontre na scien
oia o apoio para sua •actividade pratica. 
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Dá por isso o seu voto para o estai:Yelecimcnto de institutos profis
úonaes. E' o exemplo das •nações que cu idam elo seu futuro cconomiLO. 

Pede, portanto, o e~ tu.cJ o .ela Camara para este aspecto elo pro

blema. 

Conclu•e, soli citando da digna Commissão, atterwão para as suas 
emendas que resumem o pensamento que o trouxe á tribuna, isto é, 
offerecer meios conci liatorios entre os dous campos em qu·e se acha 
ainda a illustrada Commissão. (Mui to bern; nwilo bern. ) 

Vêm á Mesa, são ·lidas, apoiadas e postas conjuntamente em dis .. 
cussão, as seguintes •emendas: 

Art. 2.0 Diga-se: Cada estabelecimento será administrado por um 
director, ·de livre escolha do Governo, sempre que fôr possível, ·entre 
os respectivos ").entes, e um vice-director tirado entre ·estes. No impe
dimento de ambos, exercerá a directoria o lente mais antigo. 

Art. 3.0 No § 9, diga-se: Executar e fazer executar as .decisões C.a 
Congregação, excepto quando contrariar a lei, do que dará immediato 
conhecimento ao Governo para resolução fina l. 

o § 18, diga- se: Conceder a todos os funccionari-os, inclusive mem
bros do corpo docent'e, até 15 dias ele li cença, sem prejuízo elo respe
ctivo ordenado, dentro de um anno: 

§ 20. - Supprima-se. 
Art. 7. 0 Diga- se: A Congregação compõe-se C:os lentes ou de quem, 

substituindo-os, estiver no !exercício elas cadeiras. 
Paragrav·ho. - Supprima-se. 
Art. 13. Diga- se : Finda a ·discussão el e cada objecto, o clirector 

sujeitará á votação, que, quando nominal, principiará pelo lente mais 
moderno, votando, porém, antes delle c na mesma ordem os subsitutos 
em exercício, effectivos e interinos. 

Paragrapho. - Supprima-se. 
Art. 23. No n. 5, diga-se: TnfoÚnar o Governo ácerca do merito 

elos pro,fissionaes, que e houverem de contratar ou nomear interina
mente para a funcção c·e lente. 

Art. 27. •Supprima-se o § 2°. 
ArL. 28. Supprima-se o § 1°. 

Art. 31. § 2", diga-se: Para o accrescimo ele vencimentos dá direito 
o tempo de e:x<erc icio intercurrente em commissões scientificas ou dis
ponibilidade por determinação da lei. 

Emendas 
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Art. 34. Sup·prima- se a phrase: excepto o ·de interno de clinica. 
Anl. 37. Supprimam-se os §§ 2• e 3• do proj•ecto da Commissão. 
Art. 53. Diga-se: A vaga de pro fes o r serão preenchida mediante 

~>oncur o ou nas concicõc do art. 52. 
Art. 54. Supprima- se . 
. \.rt. 108. Diga- e: Consid ram-se auxiliares do en i no o pre.para

·dores, assistenle (effcctivos ou em commi são- voluntario), os pro
fi ionaes incumbid os do ensino de clinica odontologica, os internos de 
clínica, monitores ele laboratorios e as parteiras. 

Art. 14. Diga-se: O alumnos não matriculados poderão frequentar 
os cursos officiaes th eoricos e pra!Licos, só sendo, entretanto, •admittidos 
propriamente no exercícios de laboratorio, dcpoi ele attenCido todo.; 
o matriculados, e quando •ele facto não resulte, a juizo do lente da 
cadeira, inconvenientr alg·um para a rcgu larid8Jcle dos trabalhos . 

. \t•L. HL Rupprima- e o pct•iodo final do arligo. 
Art. 142. Diga- c : O dircclor providenciará. para que o . nbstituto-; 

auxiliem, 'em cursos complementares, o en ino da cac'.eiras, con forme 
pedido dos respectivo lentes c a approvação da Congrerracã . 

. \ ccre cente- e: §:Os cut·so, a que c refer<e e-Le artigo, ó erão 
institu i·dos quando se puderem realizar, a juizo da Congregação, srm 
accumulo para os trabalhos do alumno , devendo nclle er ·então 
ob ervado, relativamente a es es alumnos, o me mo rcgimen dos cur os 
c·os lentes cathiedraticos. 

Art. 1!19. Diga- e : .Si pelo crescido num•ero c'.e alumnos fôr in uf
ficiente o prazo indicado nos artigos precedentes, mais de uma turma 
·PO·derá ser examinada por dia, de accõrclo com a respectiva banca jul
g8Jdora : ou constituídas bancas suppllementares, conforme o di posto 
no art. 164, con ultacla a respeito a ConO'regacão. 

Art. 152. Adapte-se o projecto ela Commissão parlamentar, porérr. 
upprimido o segun o prrioclo. 

A.rt. 164. Accrescente- c á emenda da Commisão parlamentar: 
Ouvir, a respeito, a Congregação. 

Art. 176. Accrescente-se: 

§ Para a realização desta prova erá concedido o lrmpo ele uma 
c meia 11ora. 

Art. 226. AdopLr-sc. a rmcnda ela Gommissão dizlendo, porém : "Po
de.1'á ser dispensado" e accre cente-se' na emenda ela Comnü ão par la-
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montar: - quando no R.egulamento de taes institutos se consigne igual 
concessão aos diplomados pelas Faculdades c Escolas bra ileiras . 

.clrL. 277. Suppr ima- e o n. 7. 

ArL. 290. AdopLc- sc o proj ccto ela Commi são par lamentar, aucres 
ucntando, porém : desde qulo de modo alg·um venham perturbat· a regu
laridade do ens ino official. 

E accrescentem-se : 

§ A realização destes cursos se fará em local e hot'as determinados 
pela dircctoria, de accôrdo eom os interessados e fóra dos laboratorios. 

§ Quando os cursos livres C.epcndam de installações e material 
só exiStente nos laboratorios dos in titutos officiaes de ensino, a con
cessão para a respectiva utili zação só' po.derá sct' dada aos aux ili al'cs 
do ensino ·e a titulo excepcional, pela directoria, ouvido o lente da ca 
deira relativa. 

§ Na hypoth ese consideeada no precedente p aragrapho, · O len te 
da cadeira, a que pertencerem o laboratorio ou material aproveitado 
nos cursos livres, será o principal arbitro para a permanencia de quaes 
quer favMes em taes condições dispensados a esses cursos, devendo 
elle requisitar ·da d irectoria a immediata revogação das permissões 
outorgadas, desde que observe irr'egularidacles ou inconveniencias po
dendo affectar os trabalho e ensino a seu cargo. 

Art. 337. Dig·a-se : A presença co membros do corpo docente será 
y erificacla pela sua assignat~1ra nas cadernetas das aulas e nos acLos da 
Congregação . A do auxiliares elo en ino verificada na caderneta d1s 

aulas 'e com a rubrica elo lente. 
Paragrápho tmico. A p1·cscnça dos empregados co serviço alminis

ll'ativo, excepto os conservadores, será verificada pela assignatura no 
livro de •ponto ela Secretaria. A dos con erva,dor.es ver if icada pela assi 
gnatura em livro, Ílo laboralorio, rubricado diariamente pelo ·lente. 

Art. 1'1 3. Accresc·ente- se: 

§ As notas obtidas p -los alum nos nas arg·uições, a que se refere 
este artigo, e no cl sempcnh o 'dado aos trabal11os praticas, serão pre
senLJ~ no aclo dos exames c deverão ter o maior valor no julgamento 

cle l'initivo . 

§ Para o as. entamcnto destas notas os lentes disporão de cadt>r-
ncla3 oHiciacs, que deverão f-icar sob a guarda exclusiva de cada um. 
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No capitulo X do Codigo c:e Ensino, substituam-se ou modifi
quem-se os arts. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 e 153, dizendo-se: 

Art. Haverá duas épocas de exame nos estabelecimentos de ensino 

superior, no fim e no com:eço do anno. 
Art. As inscripções para os exames se farão: a C:·a 1• época nos 

ultimas 15 .dias do curso lectivo começando os actos no .segundo dia 
util, depois do encerramento das aulas; a da 2• época, nos ultimoç; oito 
dias das férias escolares, começando os actos no dia s·eguinte ao da aber

tura dos trabalhos. 
§ ·Em qualquer .cJas épocas as inscripções poderão ser feitas para 

exame C:e todas ·as cadeiras da série ou sómente para o daquellas que 
os candidtos .pretendam prestar. ' 

§ O exame parcellado por cadeiras obriga de cada vez ao paga-
mento de taxa integral de exame, como si elle se fosse realizar ·em Lodtts 

as da série. 
Art. Quer em uma, quer em outra época, os •exarries serão reali-

zados no mais curto prazo poss:ivcl, acloptaclas, quando preciso, as pro
videncias dos artigos seguinte e 164. 

· Art. :Sendo elevado o numero de alumnos de J1odo a prolonga!' 
demasiado a época dos exameB, se .poderá examinar mais de uma turma 
por ·dia, constituídas commissões julgadoras supplementares, conforme 
o disposto no art. 164 e em approvacão da Congregação. ('Supprima-sr> 
neste art. 164 o accrescimo proposto pela Commissão parlamentar: 
"cidadãos titulados por estabel•ecimentos nacionaes congeneres".) 

Art. Aos exames de qualquer das épocas serão admittidos os al!:
mnos matriculados e os não matriculados, que, preenchenc?.o as formal i
dades legaes e venham requerer, só ctevenclo estes ultimas, entretanto, 
ser chamados depois de sgotada a lista dos primiros. 

Art. Para os alumnos matriculados os exames se farão por ordem 
de matricula; para os não matriculados, por ordem ele inscripção. 

Art. Nos exames da 2• época não poderão rep•ertir provas os aln
mnos reprovados na 1•, excepto si a nota se ref.erir sómente a uma 
cadeira ca série. 

Art. 183. Diga-se : Terminados os ·exames, a commissão julgadora, 
tendo presente as provas escrip tas e a$ nota$ de aprovei;(,amento obtic;lae 
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pelos alumnos durante o anno paea. os effeüos precisos do § 1" do 
at't. 113, proC'ederá ao julgamento de ca;da um por votação nominal e 
separadamente sobre caC.:a cadeida ou aula. 

Substitua-se a emenda ao art. 47, assignada pelos Drs. Henrique 
Salles c Nelson, pela seguinte: 

Ao art. 47, accrescen'te- se : 

§ E' a todos entretanto peTmittido ta;es cursos e sobre qualquer 
materia, fóra ou ou dentro dos estabelecimentos, sem prejuízo do ensino 
official, quando elles se destin'em a profiss ionaes j'á diplomados ou es tu
dantes que já não forem seus discípulos no curso official. 

Fique assim redigida a emenda dos Srs. Henrique Salles e Ne.lson: 

Onde eonvier: 

Art. Além dos auxiliares de ensin0 ce que .trata o capitulo VI 
poderão ser aclmittidos, nos laboratori os e clinicas, sob propo ta do 
lente ou profes or, auxiliare voluntarios geatuitos, preparadores, 
assi ·tente,' inlcmos, ajudantes de preparadores, até o numero ele tres 
par:1 cacla cadeira. 

§ A estes auxiliares incumbe os mesmos deveres que aos cfl' cc ti
vos, e, si viierem a pertencer ao magisterio, scr-lhes-ha conta;clo, pal'a 
effeito de jub ilação, o tempo de erviço voluntario. 

Sala das Sessões, 7 de Novembro c:e 1902. -Nelson de Vas concellos 
Alrneido. 

Fica a cli~ç,ussão wdiada pela hora. 

Art. Para a rcgencia de aulâs supplcmentares elo Gymnasio Na-
cional, estabelecidas por conveniencia ele ·ensino, serão sempre pr·eferi 
dos os bacb areis em leLLt·a , dip lomados por este mesmo es tabeJ.eci
mento. 

Art. No péee-nchimenLo por concurso elas cadeiras vagas do 
C:ymnasio Nacional, serão sempre preferidos, em ig·ualdad e de condições 
de h abili L ação, os bachareis em lettras diplomados por es te mesmo ·esta
belecimento. 

Sala elas Sesõcs, 7 de NovPmhro ·de 1902. - Martins Teixeil'a . -
Uliveim Fiyu eúedo. - Lou1·enço Baptista. - Jocio Baptista. - Valois 
çl~ ast1·o. - Hcm'ique Lar;den. • 
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A's disposições transitarias accresc•enbe-se: 
Art. As cadeiras e secções actualmentc vagas crão providas me

diante proposta do director do estabelecimento de- ensino. 
Sala das Sessões, 7 ele Novembro de 1902. - Hen·riqne Salles. 

SESoSÃO DE 8 DE NOVEM-BRO 

O Sr. August o de Freitas (mov·imento ele attenção ) : - Si a v ieLa
na de uma causa devesse ser antevista pela força elo combate e pelo 
vigor das icéas contrapostas, com justa razão, Sr. Pr·esidente, no posto 
de Relator da Commissão incumbida de revêr a legislação do ensino, 
me desvaneceria· a victoria da reforma, que trazemos ao voto do Con
gresso Nacional. 

E' que batem já em retirada os pregoeiros do ensino liClencioso, 
factor do abatimento ela instrucção, orig·em fecunda da decaclencia na
cional; é que se recolh em já aos s·eus quarteis ele inverno, impelliC:os 
pelo sentimento elos males que prégavam, scientes ela ausencia elo sy:;
tema nas suas crenças esses mesmos que nos .apontavam á opinião como 
os cultores de um eero, que, sob o governo republicano, traria fatal
~ente o sacrificio da liberdade, que, dizem, nos )1egara a Monarchia. 

·Como é doloroso, ·Sr. Presidente, o peso Q.e uma injustiça! 
Vem de longe a nossa luta; mercê de Deus chegaremos ao cabo da 

nossa tarefa. 
Não nos preoccupam. a nós C:a Commissão, os louvores dos homens, 

sinão o interesse elas instituições. (Muito b r~rn.) 

A somma de esforços despendidos por largos mezes á noticia de 
poucos chegou. 

Mas a justiça virá com a reacção já iniciada nesta Casa pelo bri
.lhante discurso do nobre Deputa'(]o por Mi nas Geraes, o Sr. José Boni
fac io, em quem, senhores, não sei o que mais admirarei, si a belleza da 
palavra, si a segt;rança das i·déas, si a elevação dos conceitos. 

Ha, Sr. Pres idente, ·dous polos entre os· quaes gyra a vic',a consti
tucional de uma Nação: a instrucção e a justiça (rntii t o bem); a instru
cção, ·engrandecendo a Nação pelas conquistas scientificas, levando o 
nome nacio·nal ao estrangeiro, beneficiando a humanidade pelos grandes 
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descobrimentos; a justiça, garantindo os dil' eitos pela certeza dos prin
cipias universaes, que a dominam. 

Si vos descurarcles por momentos de uma ou de outra, tereis, tal
vez, senhores, a Nação enriquecida pelo des·envolvim ento industrial, 
tereis a bonança na vida; mas sagrareis a selvageria da igno t'ancia ou 
a selvag·eria do dcsresp·eito ao direito; sacrificareis a ordem social ou 
annullarei a sciencia!! 

Senhores, por que chega· até nós a noticia desses povos, que tãú 
remotos estão? Porventura Roma, grande por seus monumentos, não 
foi maior pela sua sc iencia? No terreno do Direi·to , onde a fonte fecunda 
ouc buscaes, todos que quereis vos instruir no conhecimento cas leis? 
.\ grande InglaLcera dos nos os dias não scl'á menor pela sua riqueza 
do que pela culllll'a de suas leltras e p•ela superioridade de sua justiça? ! 

Quiz a fatalidade, senhores, que o meu humilde nome viesse ligado 
a essas duas g-randes qu•estõcs sociaes, pesando sobre os meus b ombros 
a responsabilidade, que se I'l1e attribue, pela organização ca justiça no 
rr.g im en republicano c tambcm da in trucç:ão superior. 

Con u!Lo, enli"etanto, a minha conscienc ia c nP ila não penetrou ainda 
o arrependimento do pouco que fiz pela justiça, do na!Cla que tenho feito 
pelo ensino. 

Clamae contra a dualidad e da justiça no rcgimen repub licano c, 
sempre que o fazc is, é o meu nome apontado como o propugnador desse 
grande mal. 

Senhores, s i quizerdes ser cridos nas vossas affirmações, conquistar 
aceptos para as vossas doutrinas, não busqu eis no sys tema a causa dos 
erros dos hom ens. 

Não culpeis as idéas pelos ·de vi os dos que têm concorrido para esses 
males. (Apoiados; mtlito bem.) 

Por que, senhores, crin1i"naes a dualidade ela justiça, unico systema 
compatível com o regimen federativo? 

Por que elo abatirnento ·da justiça nos Estados concluis contra o sys
terna constitucional? 

Passemos em revis ta esses malPs e, com a nossa sinceridade e dedi
cação á causa publi ca, façamos acto d e consciencia. 

Acaso culpaes a dualidade da justiça pelos erros dos governos, qu e 
arrastaram os Estados ela Rr.publica á miseria extrema em que s·e 
debatemZ 
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-Porv.enLura os acLos dessas administrações, o csll'ago elos dinheiros 
publicas têm que vêr, siquer ele longe, com o systema C:e Ot'g·ani~ação 

judiciaria? 
Sê-de logicos, s nhorcs; e para corrig·ir es e mal que atormenta os 

dias ·da Republica, clecretae que os GoV'crna·dorcs dos Estados sejam 
delegados da União. 

Acaso, senhores, desconheceis Lambem os erros, que tanto têm aba
tido a administração do Districto Federal? 

Supprimi, para corrigil-os, a autonomia municipal. 
Porventura, algum ·de vós pretenderá que as eleições no. paiz sejam 

realidade, que somos delegados do .povo, que aqui não estamos pela von
tade dos que governam os Estados?! 

E algu•em se lembraria, para estancar o mal que sentimos, de pedir 
a abolição do reg·irnen representativo?! 

Acaso não têm errado os governos .da Republica, violando as suas 
leis, comprometten lo as suas ·finanças? 

Culpaes, porventura, a fórma republi cana por esses crimes C:os que 
governam a Nação? 

Senhores, é nccessario condescender com os enos proprios ele um 
Governo que começa. 

Tendes as vossa queixas da justica dos Estados, lamentaes o abati
mento a que ella chegou. 

Quem, porém, dizei - me, no momento em que votámos a Constitui
cão rlepublica'Ila, decretando a fórma federativa, podia imaginar qne 
a org·anização dos E~tados atravessasse os momentos que passou, enl.rc
guc aos dominadores de então, que, não haurinC.o forcas no voto popular, 
montavam na justiça a guarda republicana, desprezando velhos magis
trados que traziam como garantia cbe seus actos o conhecimento elas leis, 
em tirocínio ·de largos annos adquirido?! 

Não, senhores; cmquanto não provardes que dessa. apregoada uni
dade, que não perC.e occasião de ganhar terneno, desse presente que 
pretendeis fazer ao Governo na União, voltando atraz do Acto Addi
cional que ás antigas províncias entregara a magistratura ele primeira 
instancia, r.esultará a eliminacão de todos esses males; emquanto não 
provat'dcs que as mãos {]C um Ministro ele Estado são ma is puras do 
que as dos Governadores, eu vos cirei sempre, que o mal não está llO 

systema, sinão nos l!omens. (Apoiados.) 
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tuados na vida dos Estados, e devemos desesperar de uma regeneração 
dos nossos costumes, tenhamos, senhores, a coragem de affirmar, qu3 
a Republica unitaria se impõu, que o regimen federativo é incompatível 

com o atrazo ·da nossa educação politica. 
A Rlepublica FeC:erativa mantém-se sobretudo pela s\l'perioridad·! 

dos homens, que governam os Estados. 
A elles é que cumpre responder pelo respeito á Constituição, ma:n· · 

Lendo o principio da unidade nacional. 
Q~1e temos, entretanto, visto nos dias da Republica? 
A unidade de raça, a unicla:de ele legislação, garantias seguras ela 

unidaC:e nacional, abaladas por uma multiplicidade de interesses en1 
lucla continua, ameaçando os dias do nosso futuro. 

Cada Estado busca organizar os seus orçamentos pelos meios qu;; 
maiores riquezas lhe proporcionam, sacrificando os interesses cl<f 
União, ferindo os intere es dos outros Estados federados. 

E' e Le o maior perigo e para o qual Sle deve dirigir a vossa atLenção. 
0 R. SERZEOELLO CORRÊA : - Apoiado. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS : - Dessas lutas inter-estaduaes é qce 

póce vir o grande mal, arrastando-rws para o de conhecido, para a sep'1-
ração, talvez. 

O .SR. PARANHOS Mo 'l'ENIWRO : - Prégo a unida:de da justiça desde 
1890; não sou daquelles que são levado pelos abusos dos Governadorss 
dos Estados . 

.Q 3R. AUGUSTO DE FREITAS: - Quando tive a suprema honr'l, no 
Congre::;so Constituinte, ele defender 'essas idéas, eu obedecia aos pre
ceitos ce um systema político, preoccupação constante da minha modesta 
vida de homem publico. 

Mal podia comprehender, senhores, que se ageitasse um regimen a 
interesses particulares, nem conhecia publicista ou organização política, 
que aconselhasse, e menos adaptasse, a unidade da justiça no regimen 
federativo. (Apoiados.) 

Si a superioridade da justiça me preoccupa o espírito pela garantia 
dos direitos, suprema aspiração dos povos, menos não me interessa o 
serviço do ensino, correição do engrandecimento nacional. (Pausa.) 

. Cntra o Codigo decretado em 1 • de Janeiro muito se tem di to. 
Grande grita se levantou, affirma o nobre Depu tado por •Sergipe. 



O 1SR. RODRIGUES DORIA: - Disse, não; li no J o1·nal do Comrne1·cio 

em artig-o, que não sei .de quem é. 

O Sr>.. Aucus•ro DE FREI'rAS: - Affirmou S. Ex. a verdade. 

A civi lização elos povos, entre as suas grandes victoria , não pôde 
ainda contar o clominio C.a politica, qu se faz pelo i'11leresse, pela 

mentira e pela traição. 
O poder que conseguiu abalar nos seus a licJCrces a escraviuão en l.l'e 

os homens, que animou o principio da igualdade, que foi além, abatendo 

reis, não levou aincla á politica o amor e o desinteresse. 

O qU/e a anima é o oclio, é o ·despeito, é a inveja, é a málquel'ença. 

O SR. FAUSTO CAHDOSO: -Muito bem. 

O SH. URBANO GouvÊA: - Não apoiado; h a muita tolerancia, muita 

honestidade. 
0 SR. AUGUSTO DE FHEI'l'AS: - A recusa do apoio ele V. Ex . me 

constrang·e lauto, que ouso aHirmar não Ler o nobre Deputaco bem 

ouvido as minhas palavras. 
O illusLre Deputado por Sergipe , acaso, em momentos elo seu lab,ôr 

inLellecLtial, j-á estudou a psycho}ogia dessas g1·i!as? 
E' a mesma da calumnia; é a das conspirações anonymas. 

O SR. H.ooRJGUES DomA: - As co·ngregações não são anonymas; 
mandaram representações com assig·nalul'as e ,eu não i'lguro em nenhuma 

dellas; uma que aqui veiu et·a assignada por dous lentes muito ligados 

a V. Ex. 
0 SR . .AUGUS'l'O DE FREITAS : - V. Ex. allude a um cunhado e a um 

irmão meus, cujos nomes fig·uram nessa r.epre entacão . Isso prova ape

nas que entre nós ha plena liberdade de opiniões, e V. E~. não me celerá 
o passo por alludir a taes assignaturas . 

O .SR. fiODRIGU ES DoRrA: - QUJero mostrar que as reclamacões não 

foram anonymas, foram as congregacões das Faculdades. 

'Ü SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Quem, acaso, senhores, já transitou 
pela viela publica em sentir o peso da injustica, a magua ela calumnia?! 

Percorrei com a vista o nosso passado e lá encontrareis homens 

eminentes, victimas ele aggTessões as mais deprimentes, ·de affron las 
as mais graves. 

·Saraiva, ayp-o ele probidade, não deixou •ele ter a sua honra sus
peüacla. 
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l'l.io Branco, hbertador de uma raça, é apontado â Nação como Lra1-
dor por um tratado que firmou. 

GoLegipe, a cuja memoria não fez ainda a Nação a devida justiça 
(aJJoiados gemes ) , porque, cumpre clizel-o, a esse notavel esta;disLa 
deve-se, em grande parte, a conquista C:.o territorio das Missões pelo tra
tado que assignou, Jorçando o voLo elo arbitro em prol do nosso dieeito ... 

0 SR. lY.llH.ANDA AZEVEDO: -Apoiado; é a verda:de h isto rica. 
0 .SR. AUGUSTO DE FREITAS - ... Co~egipe, neste mesmo rccmLo, 

sente a sua honra ferida por um homem, mais tarde victima l;ambem 
de outro eminente chefe politico. 

E pot· que, senhores, rebuscar tliies factos na historia dos dias da 
Monarchia, quando não é Civerso o systema da politica que se faz sob 
o novo regimen, quando a Republica nos offerece lição fecunda, pro
veitoso .ensinamento?! 

Acaso o fundador da Republica escapou aos golpes indignos da ca
lumnia, â mais torpe ingratidão de que já houve exemplo e que o levou, 
quando sentia approximar-se o ultimo dia de su a ,existencia, a desprezar 
a farda que vestia para não lhe deshonrar o corpo inanimaC:o?! 

O ·SR. URBANO GouvÊA : - Não tinha razão neste ponto; é porque 
o Exercito não o acompanhou no 3 de Novembro, no que fez muilu 
bem. 

O Sa. THOMAZ CAVALGA 'TI: - Apoiado. 
O SR. Aucus'ro DE FREI'r.As: -.O Mar·echal Floriano, que fazia revi

ver a Constituição sacrificada, quanta dôr não soffreu, de quanta 
injustiça não foi alvo e que o arrastaram, talvez desorientado, a atten 
tados contra a Constituição e contra as leis, e tão graves, que pro
vocaram, ·Cm uma época de servidão e menosprezo, uma denuncia 
votada por 53 representantes da Nação! 

Bella lição de altivez, dada no momento em que o Governo era 
a dictadura disfarçada! 

O SR. URBANO GouvÊA : - Não eram menos altivos e indepen
dentes aquell es que votaram contra ella. 

0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS: - Perdôe-me V. Ex.; não é meu 
intuito magoar os adversarios daquella época. Porventura affiemar 
o que eu disse importa humilhar os contrarias, quando V. Ex. conhece 
bem os mo ti vos que determinaram os seus votos '?! 

O SR. URBANO GouvÊA : - Parece-me que sim. 
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0 SR. LAMOUNIER GODOFREDO: 

dos 53. 

Não a,poiado; .eu faca parte 

0 SR. MOREIRA DA SILVA: - E eu tambem. 
O SH.. AuGUS'l'O DE FH.EIJ'AS: - Segue- se na ordem constitucional 

Prudente de Moraes, o primeiro Presidente civil. 
A lucta em que elle viveu é de hontem; ainda resoa aos nossos 

ouvidos o echo de toda a sor te de affruntas, que foram até ao attentado 

contra a vida. 
No actual p eríodo presidencial, o Chefe da Nação tudo tem sof

frido; anima-se o povo á pratica de attentados, fantasiando - se a exis

Lencia de outros. 
Entretanto, não é chegado o momento ele fazer ·justiça á politica 

actual; porque, senhores, si foi grande o fundador da Republ ica, grande 

o salvador da Constiluicão em 23 de Novembro, sereis justos, vendo 
nu actual Pres idente da Republica o restaurador do ·nosso credito, o 
salvador ela honra nacional. (Mtl'ito bem; muito bem. Mtl'itos apoiados.) 

·Sinto-me bem, manifestando dest'arte o meu juizo, quando poucas 
horas restam para o Governo terminar o seu mandato. 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA: Isto muito honra o caracter tle 
V. Ex. 

0 SR. AUGUSTO DE FREI'l'AS: - Não O faço por ostentação, si não 
por obediencia ao dever que a consciencia me dita. 

O SR. SEH.ZEDELLO CoH.RÊA: - E' muito nobec esse espírito de 
justiça de v. Ex. 

O .SR. AUGUSTO DE FREITAS: - ão está, talvez, presente neste 
;:ecinto o illustre leade-1', meu disti-ncto companheiro de representação. 
Sabem todos, porém, que, quando S. Ex. seguia caminho do exilio, 

recebia em face a maior affronta que póde ser assacada a um homem 
publico! 

Entretanto, o nobre Deputado era apenas victima de um erro 
político. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO: - •Como muitos têm sido. 

O 1SR. AuGusTo DE FREI'l'AS: - Eis, Sr. Presidente, o que tem sido 
e o que são ainda os nossos costumes políticos. 

No julgamento dos homens publicas sacrifica-se a verdade, im

mola-se a justiça, esqu ecem - se os serviços prestados á Nação. (Muito 
bem; apoiados.) 
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.11u disse ao n brc Deputado por Serg-ipe, que a psychologia de sas 
gritas era a mesma da calumnia. E as~im o é, Sr. Presidente. Quando, 
ao primeiro Loque da adver idade, um homem publico é ferido em 
sua honra, mal affei to ás injuria , investe contra o offen o r; ampa
rado na verdade, desal'li cula a calumnia ; ·cltl arena fo _e o calumniauot·; 
a oJfensa epu!La-sc na mesma vasa onde e sepultou o caracter do 
ag-gr es or; o silencio e faz; a vi Loria da vict ima ó alcançada; o perdão 
gcnero o é, talvez, concedido. 

Correm o ~ dia , os acontecimentos ·e ucceclem, e, quando mai 
tarde novas lucta e tr-avam, a calumnia sepultada é r ebuscada na 
vasa onde jaz e üe novo lançada á fronte da victima! 

Com c sas grita a que e referiu o nobre Deputado o me mo 
facto uccecle. 

Que foi a grita contra o Coclig-o de 1" de Janeiro'/ 
A moc idade das c co las, transviada pela na tural irreflexão dos 

seus anno , reunia- se, protestava, ouvia discursos de professores, que 
mais pareciam demagogos do que os guias dos moço , e accu ava o 
Governo que decretara esse Codigo. 

Em defesa da lei corre uma palavra amiga e faz sentir a todos, 
que a parte do Godigo, contra a qual tantas invectivas se levantavam, 
exi Lia na le i do ensino, havia 18 annos, sem 1ue até então noticia se 
tive se -ele queixas do me tres ou dos di cipulo ! 

Os Lrcfegos agitadore da mocidade, discur adores de meia t·igela, 
ramo bem appcllidados foram, correm envergonhado ·da propria igno
rancia; mais não faliam, á tribuna não volvem ; ela imprensa fog·em; 
aos meetinos não apparecem; o ilencio se faz; a victoria da justiça 
se consumma! 

Parece que a verdade conqui Lou o terreno, humilhando- os! 
Correm, porém, os dias c e sa mes ma g-rita é rebu cada pelo nubre 

D.eputado por Sergipe, como razão- ele decidir contra o Codigo do 
En ino! 

O 'R. RooRJG E::> DORIA: - Perdão. Y. Ex. me viu na occasião 
ao lado ela autoridade c me applaudiu. 

O SR. A GUS'ro DE FREITAS: - E é poe isto que extranho a invo
ração ora feita pelo nobre Deputado. 

O R. RooiUGUES DaRIA: - V. Ex. eleve lembrar-se de que no 
meu discur o não ubscr evi tae reclamações. 
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0 SH. AUGUSTO DE FREITAS: -Ma~ si até hoje não publicou V. Ex. 

o seu discurso na integral 
O R. RooRIGl:ES DORIA: ~ A declaração sahiu . P eço a palavra. 

O SR. AuGUSTO DE FHEI'rA : - Refiro-me ao discurso de V. Ex., 

ha dias proferido. 
O SR. RODHI GUES DORIA: - Neste não fiz accusação nenhuma. 
0 SR. AUUGS'rü DE FREI'fAS: - Repre entou a Faculdade ele Medi

cina, disse o nobre DepuLauo; não foi uma grita ano11yma. 
Alli a agiLaçã dos moço tocou ao auge; a violação ela lei e o 

de t'e peito á Ot'clem chegaram aos ponto extr emos; e a autoridade 

viu-se forçada a intervir, mandando u pender os teaba lh os nes r. 

insW,uto de ensino. 
A illustrada Con_geegação da Faculdade da Bahia não interveio 

JI .3sse momento ele agitação para aconselh ar os alumnos, esclaeecee-lli es 

o e pirita, guiar-lhe o acto ... 
O Sn. RoDHIGUES DonrA: - Mas eu condemnei esse sil.encio. 

O Sn. AUGUS'l'O DE FREI'l'AS : - Que animava, .porém, o procedi
mento desses moço ; que -di seeam os representantes elo ensino supe

rior no meu Estado? 

Conto, Sr. Pr·e'idente, no se io des a corporação, o mai dedicados 
amigos; pos o daqui fallar-lhes em linguagem ela justiça e da verdade. 

Bem sei, senhores, a quanto arrasta o sentimento de olidariedade 
na ela se. 

Quando, Sr. Peesid entc, e perei ela .Congregação da Bahia u ma 
representação, que revelasse o saber profundo daquelle professare , 

trazendo ao legi:> lador o conselhos da experiencia ·adquirida nas fun
cções elo magisterio, deparei nesse do umento apenas a impugnação 

dos ar! igo do C.odigo, que regu lam as gratificações addicionae", e a 
suspeição do lente pelo alumno ou pelo candi-dato ao profe sarado. 

Yêde, enhm·es, que de 387 artigos, que compõem o Codigo do 

En ino, tre apenas provocaram o reparos -de sa corpoeação docente ! 
O Srt. YALOIS DE CASTRO: - E tas representações constituem de 

certo modo a apologia do Codigo. , 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Com que dire ito, poi , invoca o 

nobre Deputado essa representação para -deprimir o Codigo do Ensino, 

quand.J nella não e depara a critica das falhas, porventura, exis
tentes? I 
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Ahi tendes, senhores, o que foi a reptesentação da Faculdade de 

Medicina da Bahia. 
Quem mais griLou, senhor.es? A mocidade do Rio, representada 

pela Federação Academica, digna associação ... 
O SR. BARBOSA LIMA: - Essa não griLou; apenas solicitou respei

. tosam ente a aLtenção da Camara. 
O R. AuouS'ro DE FHEI'l'AS - ... que faz lembrar a nós, j.á a cami

nho da velhice, os dias da mocidade. 
Que pediu, porém, a l! ederaéão Academica? 
Que na lei fossem consignados preceito , que nes ta Casa não en

contraram defensores, no momento em que tanto elevou esta tribuna 
o illu tre representante do Rio Grande elo Sul, nem agora, quando Lão 

longo vae j á este debate. 
Eis porque, senhores, foram minhas primeiras palavras louvores 

á Commissão por haverem desertado os pregoeiros do ensino licen

cioso . 
.Q SR. BARBOSA LIMA: - 1ão apoiado; V. Ex. sabe que eu não 

desertei. 
O Stl. Auous•ro DE FREITAS : - Não me faça \'. Ex. a injusL ica Lle 

acred ita r que me refiro fio nobre Deputado. 
O Srt. BARBOSA LIMA: - Eu fu i um dos defensores do ensino 

livre. 
0 R. AUGUSTO DE FREITAS: - E' difficil em simples phrase enun

ciai' lodo o meu pensamento. 
O SR: BARBOSA LIMA: - V. Ex. está encerrando o debate. 
O .SR. Auous•ro DE FREITAS : - Pediam esses moços, senhores, a 

liberdade absoluta de frequencia, a permissão dos exames cumula
tivos. 

Aqui a vertigem da electricidade, alli o remanso do ocio! 
Acaso neste recinto alguma palavra siquer se levantou em defesa 

dos exames cumulativos?! (Pausa. ) 

A' minha inLerrogação r esponde o sil enci·o desta augusta assem
bléa. Eis o que foi a representação ela Federação Academica. 

O SR. BARBOSA LIMA: - ·Mas não fallaram todos· os que deviam 
fallar sobre o assumpto. Acho plausíveis os exames cumulativos. 

O Sn. AuouS'ro DE FREITAS: - Manifestaram tambem a sua repro
vação ao Codigo de 1 • de Janeiro os moços da Academia ,·de Medicina 
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do Hio de Jane it'O . ~ abc, purclll, Loda a gcnlc a orig em de. :;c movi

mento. 
Os factos que presenciou esta Capita l denotaram a m::tis b..tix;.t 

s~;;lvag·eria a que póde Ler clleg·ado um povo, que se diz civilizado. 
Os allentados se repeliram, as ameças á vida eram levados á noticia 

do Governo. 
A alma damnada c p eq uenina de um Lt•efeg·o profe sot·, exploeador 

da innocenc ia b cmfaL~eja do alumno , e pecu lador mesquinho, 1ue bei

java as plantas do Ministro para SCL' conservado na posição que occupa, 
que do Governo sblici Lar a repetida vez c o ouvis e obre a planejada 

reiorma do ensino, animava, senhores, esse movimen to . 
Mas a justiça divina, que a tudo superinLende, rasg·a um dia a 

mascara que occultava essa alma baixa, e as i limo Lodo ao degt·a

danle especlaculo, vendo um alumno do cueso medico declaeae pela 
imprensa, que o ceeebeo ele se proi'cs or tudo havia concebido, que clle 
a Lucl o levaYa o alumno , tudo lhes acon elhaYa. 

Denunciava desl'artc, como in piraclor elos actos, ao me mo pro

fr. sor que, na ca a do Mini Lt·o, bajulando-o vcegonhosament , orr,!
ree ia- e para fazct' a paz, elle que animava a guerra! 

Ahi tend es o que foi es a e a r eprovação! 
Que re ta, senhore , dessa grita? Na:da ma i . 

O R. MALAQU1AS GONÇALVES: - E se facto é ed ifican te. 

O SR. BAHBOSA LIMA: - O professor tem oult·a eesponsabi I idades 
alrm da el e pedagogo. 

0 R. AUGUSTO DE FREITA : - Des a gt•ita nada reslà, nada mais 
produziu ellal 

Todos tiveram a sua resposta. O tecfego fugit·am; o que alg·uma 
wusa tinham que perder, silenciaram; o Minisleo cahiu no dia pm 

que o homa:clo Pres idente ela Republica, induzido por fal o conheci
mento ela s ituação, transigiu oom a ele eordem. 

Cahiu o Mini tro, quando queria fazer. forte a lei, cumprir o deve

r es de auto e idade contra tudo c contra todos, sacrificando sympath ias, 
animado só pelo respei Lo ao Codigo. 

{) SR. FAUSTO CARDoso: - Foi para o 

O SR. AUGUSTO DE FHI> ITAS: - Cahiu, 

curso intelligenle de um moço de estudos. 

upeemo Teibunal F cdel'al. 

privando a Nação do con-

Cah iu para gozae hoj e a aLi fação uprema de vêe a sua obra 
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julgada por commis ão in u p ita da Ca as do Congre o, c que pouco 

Leve a modificar na lei. 
Cahiu para assisLir de long·c aos debates havido ne La Casa c 

vêr até onde têm ido os ataques dirigidos con tra o Codigo. 
Cahiu para se deixar possuir ela tris teza qu e opprime o patriota, 

ao vêr o es tado ele anarchia a que a condcscendencia do novo Ministro 

forçado ·pela c ircum Lancias, levou a instruc<:ão - upcr ior no paiz. 
Qu e resta desse co t·po el e le is, que rep rc cnLam os esforcas _cte 

algun llom cns, inspirados pelo Ministro ele então? ! 
E' o avi o q. decidir do que pedem os alumno ; é a rcsolucão a 

dat· féria no período lcctivo: é o di rector que não conllece os cus 

rlcvct·cs; ·é o I nte que não tem direito ; é o alumno qu e mal abc a:o 

que e Lá obrig·ado . 
_\. ordem e rc tabclrccu na ma ; ma a ot·dcm legal, essa de -

appareceu, occupado o cu Jogar pe la anaech ia. 
Do Codigo, eohore , restam ruinas a que cumpre dar vida pelo 

nosso esfor(:o, r estau i'aqdo alguma causa que c chame le i elo ensino. 

]!; is o que vos pede a Commis ão. 
O nobt'C Deputado por ergipc disse que es a lei não encon trara 

rlc fc nsores, a não ser algum João Ninmtem .. 

O SR. IloDiua'uEs DomA: - Refel'i-me aos qu e a defenderam o 
anno pas a do ; não me referi á Comm i são. 

O SR. Auou TO DE FREITAS : - Quand o, senhores, nós , o poucos 

que corremo em dcfe a da reforma, que a tudo nos expuzemos sem 
medir consequencias, em per iodo de tanta agitação, insp irados ·ómente 
nn cumprimento da lei, convencidos do serviço que ao paiz prestava

mos, quando no reputavamos victorio os da cau a em debate. vemo , 

'•' nborc~, com cl esgo to, o nobre Deputado pot' Sergipe a ll udir a c sa 
!!I 'ita como uzão d_c dccidit' . 

0 SR. RODRIGUES DORIA: - ão em tão vic tOL'i O a assim, por que 
a metade da Commis ão assig·nou com r es triccões . 

O SR. A ·ousTo DE FREI'l'AS: - Ei porque eu vos disse, senhores, 

fJlJ C a psycha loo'ia clr as gritas era a da calumnia; a cau sa quo as 

~nima é sempre a m ma; a vida que vivem é em tudo igual. 

Drsapparrcrrem clrante rio rombalr qu r lhrs rlá a verdach para 
ma i tard e se erguerem ele novo, invoca las por advm·.sarios qu e, som 

\'11~menlos para a lucLa, pedem ao cadavet· _que lh es dê fol' ç.a c vida! 

• 
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Os nossos maiores males, s enhores, vêm sobretudo dos oos tumes 

políticos. 
O SR. RODR IGUES DontA: - E stou d e accôrdo. Tanto faz fr equencia 

livr e como obrig·a toria; dá no mesmo. O defeito é dos homens;. 
O iSR. FAUSTO CARDOSO: - En tão vamos vêr homens na China. 

(Ri so. ) 
O ·SR. AuGUSTO DE F REITAS : - Au dacia, audama e mais audacia 

fo i o lemma de Dant on, e que ainda h oj e anima os h omens da baixa 

polí tica. 
Sempre a mesma corrupção dos cos tumes! (Pausa. i 
Ouvi, Sr. Presidente, os mais distinctos orador es obre o projecto 

em d ebate. 
P enoso é, na respos ta que a todos d evo, per coreer as acr-usaçõe~ 

feitas aos tr abalh os da Co mmissão . 
Dentre elles um se ergueu, agitando a mais importante ques tão, 

que o deba te comporta. 
Não cu idou -S. Ex. da organização do ensino. não desceu ao- estu do 

Llo sysLema seg·uido pelo Codigo. 
S. Ex. procurou fend er o ·e-di f icio pela l)ase, co mba tendo a nossa 

autoridade para decretar a reforma, no qu e diz r espeito aos es tabc
ler. imentos de ensino fundados pelos Estados. 

Não sei, Sr. Presidente, si a estima sincera que me_ l iga ao nobre 
Deputad o pela Bah ia e o alto apreço em que tenho o seu m erecimento 
influíram no meu esp ír ito, p er turbando por momentos as mais firmes 
convicções sobre este ponto do nosso direito cons ti tucional, e levan
do- me a manifestar a S. Ex. , com a lealdade que anima a palavra dos 
q1~e bus-cam sempre se instru ir , que as r azões e:xchibidas eram r eal 
mente ponderosas; ou si r ealmente a logica, que p res idiu aos seus 
r aciocínios, cavou profundo sulco no meu espírito. 

O Sn. FEI"Tx GASPAR: - Principalmente p ela bondade de V. Ex. 
{) Sn. AuausTo DE FREITAS: -Entre tanto , senhores, com que pezar, 

gu iado pelo es tudo demor ado -do caso, vejo-m e h oj e na co nt ingencia 
de contr ariar ao nobre Deputado, para dizer a S. Ex. , em syntlrese, 
que ou acompanh ará a Comml~sã.o em suas opini ões ou conf e1)sará a 
inC!oh er encia das id éas que d efenúe ! 

Si o nobre Deputado visasse a d efesa· da plena liberdade profis
siona'l , forma,ndo q.o lÇJ.çlo çlq ill lf.Stre r epresentíJrnte do Il,io (:}rançle do 
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Sul, o L'. Barbo a Lima, paea, easganclo os diploma , pré_ae o livee 

exerc ício de qualquer peofi ão, dentro elo texto con tiLucional, eu 
compreh encleria que S. Ex. chega se aos extremos ele conferir ao E Lado 

o direito ele leg i lae sobre o en ino .superior, porque a legislação do 

ensi no, dada e a premi a, valor alO'um Leria, capitu lando- se en tre a 

muita i nu Li !idades decorativas. 

O dip loma, con equen te ao ens ino oificial, reg·u lado por lei, per

deria a sua razão, pois que já não cabel'ia á autoeidade oberana do 

poder pÜblico conferir o .ctireito de exercee a profissão. 
O R. FELlX GASPAR: -A esse extremo resiste a Constituição. 

ü R. cusTO DE FREITAS: - O nobre Deputado affirma, e cum 

razão, qu a Constituição poli ti a não comporta a liberdade profissio 

nal ; S. Ex. nega o direito ao exerci cio de uma profissão, si não vier e !I e 

abrigado em um diploma, conferido segundo a lei, que e tatue a 

regras el e sua acquisição. 
No ju to entender de S. Ex., o legi ladoe constituinte, pe an{)o o 

malefícios que re ultariam do extremo da liber.ctade profissional, 
e decretando a necessidade de dip loma scientifico, r evelador da capaci

clacle, in pirou- e no bem publico. 

Si, J?Orém, a Con tituição tornou o livee exercicio da profis ão 
dependente da prévia acquisição de um diploma, é consequencia logica 

que o legi lador reservou implicitamente ao poder publico o dieeito 
de definir em lei a regra preci a para acquisição desse diploma 
e consequente exercício da profis ão . 

O R. FELIX G SPAR: - A Con tituição deu aos Esta{)os o direi to 
de legi lar obre o ensino superior . 

0 SR. AUGUSTO 1m FREITA S : - Peço a V. Ex. a fineza el e perm ittie 
que pro iga no meu raciocínio. 

A Con Li Luição reseevou ao podct· publico e e direito a que allucli. 

AdmiLLir a doutrina do illu tee Deputado é se deixar anastar á 
con eq uenc ia de que, embora suj ei tando o exercício da profissão á 
ex i tencia do diploma, insp irado no bem publico, o legi lador deixou 

aos E Lado o direi to de, cumulativamente com a União, traçarem as 

reg1·as para a acqui icão desse me mo diploma, para o exercício da 
peofi3 ão cmJ'im, com todos os inconvenientes inherei:lLes á de har 
mon ia das lei , á diversi·clade dos princ ípios. 

Que legislador constituinte, porém, foi esse, que zelou o i~teresse, 
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publico, impedindo a plena liberdade profissional, e dl:lixou aos Estados 
o direito de falsearem esse mesmo principio, conferindo - lh es a facul

dade de legislar sobre o ensino?! 
Não será, porventura, isto cuidar elo fim, desprezando o meios 

para o seu alcance? 
Altentemos, senh orc , nas consequ cncias da situação ante a qual 

não recuou o nobl' e Deputado pe la Bahia. 
Si o illustre representante confere ao Esta-do o ·direito de lcg i lar 

sobre o ensino, por lh e caber o direito de crear in titutos, a conqnisLa 
ele um diploma qu e habi li te ao exercício ela profi·ssão não mais depen
derá da obed iencia aos peece itos ,es tabeleci dos pelo po·cler publico 

federal. 
O SR. FELIX GASPAR: - A compctencia é cumulativa. 
O SR. AuGUSTO DE FREJ'rAs: - A -comp etencia ·é cumulativa, affirma 

o nobre Deputado. 
;Dahi a col)sequencia ele que, si o Est3Jclo póde cumulativamente, 

ao lado do poder federal, legislar sobre o ensino superior, a União, . 
senhores, preceituará para o exercício ele determinada profissão o 
conhecimento de disciplinas reconhecidamente impresc indíveis para 
a segurança publica, c o Estado peemiltirá o exercício dessa mesma 
profissão, desprezados os r equisitos traçados na lei gemi, esquecidos 
os motivos que a·s determinaram! 

Não r ecue, porém, o nobre Depu Lado deantc elos resultados logicos 
de sua asseveração. 

•P ermiLta-me S. Ex. que lhe pergunte: dado o conflicto de uma 
lei federal com uma lei ele Estado, qual clellas vigorará? 

ü SR. FELIX GASPAR: - Si alguma dellas infringe a Constituição, 
resolverá o competente, qu e é o Poder Judi ciario. (Apw·tes .) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Peeclôe-rm e O nobre Deputado. 
O apreço em que tenho a S. Ex., o muito que impre'lSionaram as uas 
peofundas observações, desp er taram em mim o desejo de demorar ,, 
estudo da especie: o conflicto entre a lei federal e a lei elo Estacln 
pó de se dar, qualqu er que seja o objectivo d ellas, sem qu e h aja r, 

v iolação d e um preceito constitucional. 

E a11i está na Constituição definicl"a a competencia da justir;a 
federal para julgar esses casos, quando provocada a -sua acção por 
quem se i)entir fer!do , . , 
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O SR. FELIX -GASPAR: - F,erido em qu e? 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - .. . nos seus direitos. 

O SR. FELrx GASPAR: . - A offensa dos direi tos de um cidadií.o é 

uma offensa á Constituicão, e neste caso r eso lve o Poder Judici1rio. 

Quando a competencia é cumulativa, não prepondera a União sobrP 

os Estados; aprendi isto com V. Ex. e outros notaveis co !legas do Corr · 

gresso Constituinte. 
0 -8R. AUGUSTO DE FREITAS: - Notave is por CCl' LO Lodos elles e 

não eu, que nada valho e nada sei. (Não apoiados. ) 

O SR. FEL! X GASPAR: - V. Ex. h onrou aquella Casa. 

O SR. AuGusTo DE FREJ'l'AS: - Louvo o estudo profundo que S. Ex. 

fez elo caso, porque a elle presidiu esse criterio, que o nobre Deputado 

revela em todos os seu s actos; mas S. Ex. não po.cl erá evitar esta situa

cão: dado um conflicto entre a lei f ederal e a lei elo Estado, ambas 
regu ladoras do ensino, necessariamente prevalecerá a lei federal. 

ü SR. FEL IX GASPAR: - Por que? 

ü SR. AuGUS'l'O DE FREITAS: - Porque no regimen federativo a 
lei federal prepondera sempre. E' uma consequencia elo systema po 

litico. 

O SR. F ELIX GASPAR: - V. Ex. não sus tenta a verdadeira dou
Lt·ina. 

O SR. iV-FREDO PINTO: - Está na Constituição . 

O SR. FEL IX GASPAR: - Não está na Constituicão nem nos tr a
tadistas. 

O SR. AUGUS'ro DE FREITAS : - P erdô e..:me V. Ex.; .a lei da União 
prevalecerá sempre, dado o conflicto . 

E a consequencia, acce ita a doutrina do. nobre· Deputado, será 
que a Constituicão conferiu essa attribuicão cumulativamente á União 
e ao E s tado para deixar, por forca da natureza do r egim en políti co , 
p repo nderante a auLori·dade ela União. 

Qu e facu lclacJ.e é es ta concedida ao E s tado, s i para legislar sobre 
o ensin o, cumpre-lhe consultar a lei da Uriião? ! 

O SR. FELTX GASPAR: - Este principio é que é falso. 

O SR. AuGUSTO DE FREI'l'AS: - Attenda ai llda o meu illustra-c'o 
amigo : ela Jacu lclade el e crear e mant~w inst itutos de ensino, conclu e 
o nobre Deputado a faculdade de legislar. 

O SR. FELIX GASPAR: - Conferir gráos. 
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0 •SR. AUGUSTO DE FRI~I1'AS: - Eu pergu ntaria a . Ex., Si podem 

ou não os ciclad.ãos crear c manter insLi tu tos de cnsi no nos Estados. 

ro ·SR. FELIX GASPAR : - Podem. 
O R. AUGUSTO DE FREITAS: - Podem os particu lar·es crear e man

lei' esses institutos nos Estado·, sem que, entretanto, lhes sej a da tl o 

legislar sobr-e o ensino . . . 
O SR. FEL! X GASPAR: - Porque a Constitu iç\ão não lhes deu C!:!~a 

s LLribuição. 
O SR. AuGUSTO DE FREI'l'AS: - S. Ex. não encontrará na Consl.i

tuição uma palavra que prohiba ao cidadão crear e manter institutos, 

e tão pouco encontrará prece ito CJUC expressamente lhe retire a attri 

buição de conferir diplomas. 

S. Ex. irá encontrar essa prohibição na lei federal, es a mesma 

lei que regu la os direitos elo Estado no tocante ao ensino. 

O SR. FELIX GASPAR: - Sim, porque o particu lar não tem eom 

pctcncia para legislar; essa competencia é ela União e -do Estado. 

O SR. AuGusTO DE FREITAS: O direito de crear e manter insli -

l.uLo·s de ensino têm-n''o todos; a nião como o Estado, o municíp io 

como ·o cidadão. 

o· SR. FELIX GASPAR: - •Ma não tem de lcg·i lar . 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Que é O privi legio ele lcg·islar? 

O SR. FELIX GASPAR: - Conferindo o gráo. 

0 'SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Isto é, estabelecendo a,s regras 

para o exercício da liberdade profissional ; mas isto é u m preceito da 

Constituição, cuja guarda cabe aos poderes fMeraes. 

O SR. FELIX GASPAR : - A todos os poderes publ icos, fecle raes ou 
_ estaduaes. 

O R. AUGUS'I'O DE FrtsJTAS: - Si o direi lo de legislar é conse

qncncia do clirciLo de l'egulaf o exercício ela profis. ão,. a quem clc\re 

Locar, na log·ica do precei tos constituc ionaes, esse direito, firmanr].} 
t'egras para a acquisição elos dip lomas? 

ü -SR. FEL IX GASPAR: - Aos competentes pela Constitu ição. 

O SR. AuGusTo DE FREITAS: - S. Ex. {]á esse direito ao Estado: 

l)Ol'LJUC nãw o rlá ao cidadão Lambem, quando lh e ass iste por igc,al 

o d ireito el e crear e manter institutos de ensino, expressão u sada pela 
Constituição em relação aos Estados? 

O SR. FELIX Gi\sPAH: - A União tem priva ti vamen te n a Capilal 
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Federal e não privaLivamente nos Estados. Logo compete cumulativa
mente aos Estados. Isto, apezar do~ talentos de V. Ex., é irrespondivel. 

<O SH. AuGUSTO DE FREITAS: -Dessa attribuição cumulativa r esul 
tará que o Estado póde dispensar, na sua lei r ef erente ao ensino me
dico, tudo quanto disser com o ensino experim ental e que compreh enda 
cer tos conh ecimentos tendentes a gamntir a vida elos cida·clãos. 

O SR. FELIX GASPAR: - A argumentação de V. Ex. es tá. clcm0n
tranclo que V. Ex. não 'se sente firm e na controversia. 

O SR. AuGusTo DE Fttm'rAs: - Da amplitude ele direitos confel'idos 
ao Estado pelo illu s tre r epresentante ela Bahia, no seu modo de inter 
pretar a Constitui ção, r esultará, r epito, que o E stado póde r esLring·it' 
o campo de estudos para a acquisição do diploma, que habi lita ao 
exercício da profissão, ainda que esse diploma não signifique o per
r.urso das disciplinas imprescindíveis para o conh ecimento da sciencia 
e exercício ela profissão. 

Mas quem tem o dire ito de legi lar tem o direito ele dispensar. 

Na propria lei do ensino póde o Estado dispensar, como presumo sue
ceder no Rio Grand e do Sul, a prévia acquisição de um dip loma para 
o exerc ício de qualquer profissão . 

O SR. FEL IX GASPAR: - V. Ex. foi membro da Constituinte c sahc 
que a c1 iscussão sobre a liberdade profissional naquella illustre assP.m

bléa r esis tiu á constitucionalidade dessa plena liberda,de profissional. 
Hoj e nem o Estado nem a União a podem decr etar validamente em lei. 
Quando reconhecemos aos E stados o direito de legislar sobre o ensino 
super ior, encontramos para ell es, como para a União, um limite unico 

os preceitos cons titucionaes. 

O SR. AuGUS1'0 DE FREI'l'AS: - Na contenda que com lJrilhanti smo 

mantém ne ta Casa em prol dos direitos ·elo Estado em mater ia de 
ensino, S. Ex. chegou aos ex tremos que ora aponto, sem se preoccupar 

das consequ cncias ante as quaes não r ecúa. 

O SR. FELIX GASPAR: - Disse que não recuava deante das co nse
qu·encias, quando ell as vinham el e princípios e delles tiradas pela 

l o~ica. 

0 HR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex. não recua deante das con

. equcncias, e c !las, entretanto, são graves. 
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Amanhã o E Lado de Goyaz, em sua lei de en ino, decreLará que, 

com o conhecimento ·dos primeiros elementos de chimica, se 1 oclerá 

exer cer a medicina. 
O Estado de Pernambuco permitLirá que á simples leitura do Cor

pus Ju1·is se sig·a o direito ele exercer a funcçõe inherenLes ao diploma 

de bacharel em sciencias jurídicas e sociacs. 

O SR. FELIX GASP.\R: - Si fizerem, es tão fóea ela Con Lituição. 

O Sn. AuGl.: S'rO DB Fru;;ITAS: - Ond e encontra V. Ex. esse limi 1P 

ao direito ele dispensar disciplinas no uso ela ·faculelaclc ele lcg-i lar sohrn 

o ensino, que V. Ex. confere ao Estado? 

O SH. FELlX GASPAR: -No cl baLe sobre o pl'ccciLo consLiLuiconal, 

na interprrtação elo § 24 elo art. 72. 

0 SR. AUGUS'I'O DE FHEITAS: Perdàe-me o nobtc Deputaclo: 

insisto nesle ponto 'pelo muito que me merece . Ex., c porque sei 

quanto é considerada a sua palavra. 

S. Ex. dá ao Estado o direito ele leg-islar sobre o ensino, e si na 

Constituição não encontra reg-ras, que g-uiem o leg-i laclor elo Estado 

ua elabora ção dessa lei, ha ele forçosamente sct' arra Lado á conc lusão 

de que .o Estado poderá fazer con istir o estudo ela medicina em duas 

cadeiras e conferit' o diploma, , em desrespeitar o preceilo cons titu

ciona l referente á liber dade -ele profissão. 

O SR. BAMOSA Ln\·IA: - E a União lambem o tem feito. 

O R. FEL IX GASPAR: - E a nião fará a mesma causa. 

O SR. 'SATYRO DIAS: -Mas ser iam clcspropositos que não ·Se elevem 
prevêt'. ·'7]T f 

O SR._ PRERJDE. 1'E: - Peço aos nobre Dcputarlo que não inter

rompam o oradot', porque a primeira parte da ordem lo dia c Lá qua i 

a trrminar. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Que leg- i laclor con LiLuinte foi 

esse, senhores, que, reag-uarclanclo a 'ação elos excessos ela liberdade 

profissional, a despeito elas lucLas em que e empenhou com vultos 

do ,·alor elos qur se lcYanlaram no eio do Cong-resso, tornou o cxcr

cicio ela profi são dependente ele um diploma, para log-o após sacrifi ·ar 

fão -salutar preceilo, entreganrlo á negligencia dos Estado. o direito de 

conferir· esses diplomas segundo as lei que votarem. 
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O . ~J{. Fr,LJX GASPAR: - Entretaoto, deixou ao legislador do Esla

dos a justiça, cou a tão agrada como a in Lrucção. 
O H . • \ uo S'l'O DE FR.EJ'fAS: - O caso é clivct'SO, c sinto que o 

dcbalc não m permitta maiores desenvolvimentos. 
O SR. BARBOSA LrMA: - Em ergipe, por exemplo, bem podia 

Ler ido Tobias Baercto o organizador do Cod igo Civil para aque! le 

]JCqueno Estado. 

O SH. , \ uous~'o oro: FHEtTAS : - Tobia Barreto, a quem ele perlo 

conheci, a cuja mcmoria r endo as maiores homenagen , cu que tive 
a fortuna de SPL' e.:;rnagaclo por esse grande me tre (não apoú:ulos ) , 

cu que nutri o nobre ele eio ele me approximal' de ·e grande vulto, 

jámais seria o organizador 'de um codigo . 
O Srt. RoortrouE DOHJA: - E approximou-sr brilhou ncs c con-

curso. 
O Srt. AuuusTo ur;: FrtrwrAS: - Comprehendo, sen i1 or· cs. que em 

um rrgimPn rir or anização, como o da União Amer icana, onde e Lá 

r.ntrcguc an l!:·taclo quanlo diz com o ensi no em todos os cus gráos, 
a cllc caiba o clirciLo ele lcgi ' lar, firmando regra para a acquisição 

ele um cl i ploma c conscquenle exerci cio ela profissão . 

Em um sy tema, porém, diverso, qual o nosso, quando o legislaclot· 

constituinte co ufct'iu á nião o direito ele gi lar obre o ensino mal 
compt·rhrnclo, sc·nhore , que igual direito po&sa ser cumulativamente 

reconhecido aos Estados, porque não conheço assumpto de interes e 

naciona l sobre o qual pos am ao mesmo tempo leg is lar ·a União e os 

Estado . 
Muito Leria ainda a dizer sobre a emenda apresentada pe lo nobre 

Dcpulaclo, estudando-a ob feição cliver a, indagando de . Ex. a quem 

competiria, dada cs a ~outrina, o dire ito de reconhecer os institutos 
par Liculal'es para lh es conferir o privilegio ela equiparação, si á União, 

si ao E lado, e analysando as inevitavei consequencias I tal con

flicto el e altr·ibuições. 

Devet· imperioso, porém, me chama a outros pontos do projecto 

impugna los por varias oradores, para melhor momento r·eserv•) a 

continuação desta palestra com o meu illustraclo amigo. 
Se. Presidente, exceptuado o illusLre represenLanLe da Bahia, torlo 

<'.o debate lem g-yrado em torno de tre capítulos elo projccLo. 



Não quero me referir a essa multidão de emendas, que diaeia
mente apparecem e tendentes a melhorar os vencimentos dos serven
tuarios do ensino official. 

Pud esse eu ter a mesma liberdad e, que têm os nobres Deputados, 
c talvez pensasse tambem em ser agrauavel aos m.eus amigos. 

Não pesa.:;se sobre mim a responsabilidade elo pos to ele HelaLor 
ela Commissão, no qual me collocou a generosidade dos companheiros, 
e po ivel seria, que Lambem eu abrisse as arcas do Th·esouro , já que 
se annuncia a fo-l ga em que ell e se acha, para presentear a Lodos com 
maiores vencimentos. 

A Commissão não quiz ir até ahi, resistindo ás .so lici tações, porque 
lh e cumpria igualmente zelar o Tbesouro Nacional. 

Dessas emendas não me occuparei; entrego-as ao cr iter io da Ca
mara. Votae como entenderdes; o Thesouro r espond erá pelo que 
fizercles . 

O projecto da Commissão .visa sobretudo a organização elo ensino. 
E' isto que me cumpee 11elar e o far ei com todo o esmero, sem medi!' 
esforços. 

Não responderei Lambem ao nobre Deputado por Pel'nambuco, 
m eu digno amigo e illus tr-ado mestr e, o Sr. João Vieira, lamentando 
apenas que 1S. Ex., do tado de tanto talento, possuidor de tão profundos 
co nh ecimentos, consumisse duas horas na tribuna para criticar o prú
j ec to na parte referente ao orderiaclo dos professores, já augmentaclo 
pela Commissão, dos amanuenses e demai s 'funccionar ios adm ini s tra
tivos. 

Ha, porém, um ponto do discurso ele •S. Ex. que reclama especial 
reparo. 

O nobre Deputado equipara os vencimentos dos professores, como 
aliás já havia feilo o honrado Deputado por Minas, o ·Sr. Henrique 
Sall es, sem se preoccupar com as suas funcções e os seus trabalhos. 

Muito agradavel seria á Commissão seguir trilha igual; preferi
mos, porém, senhores, attender á. natureza desses trabalhos. 

Devendo ser a remuneeação equivalente á especialidade elas fun
cções, não nos pareceu jus to que a um professor de Direito, que con
some uma hora na sua cadeira a leccionar theo6camente, se dê a 
mesma remuneração que ao professor da Faculdade de Medicina, que " 
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passa horas no seu gabinete ou nas enfermarias, com risco constante 

de sua viela. 
A Commissão procurou ser equüativa, elevando gradualmente os 

vencimentos e gratificações elos profesosres de todos os estabelecimen
tos ele ensino superior e secunclario. 

A bonhomia, porém, dos aclversari.os do pr~iecto vae ao extremo 
de remunerar professores elo Gymnasio Nacional com vencimentos 
iguaes-aos elos professores ele ens ino superior! 

Resta-nos, senhores, a esperança ele que esses, que dest'arte pro
- ... rlem, o fazen1 para atteneler a so licitações importunas, que sitian 
c legislador nestes momentos; e elles proprios hão de recuar, scientes 
do mal que faze_m e ela injustiça que praticam. 

Outro ponlo dos mais assignalaelos no debate é o que diz com as 
regras do concurso para o provimento elos 0argos do magisterio. 

Não sou elos que pensam see assumpto ele nonacla a investidura elo 
mestre. O peocesso ele no~1eação é a principal garantia da superiori
dade do ensino. 

Dotaes o ensino com máos professores e tereis annullaclo a melhor 
das leis; dai a cadeira ao mestre capaz e não pre(}isareis de lei p•ara 

·que o ensino seja efficaz. ( Mtti~os apoiados .) 

A Commi ssão, senhores, por convicção sincera de todos os seus 
membros, aelopLou como regTa a inves tidura nesses cargos pelo proce:::so 
r'o .concurso. 

O que havia entre nós, e eu o recordei no parecer que precede 
ao projecto, era um systcma defeituoso e falho. 

ü acaso e a fortuna decidiam da sorte do candidato ao magis-: 
terio. 

O SR. MAH'rrNs TEIXEIRA: '-- Vae um pouco ele exaggero no que 
V. Ex. affirma. 

O Sn. AUGUS1'0 DE FREI'l'AS : - A sorte indicava a cadeira sobre a 
qual versaria a prova escripta; a sor te designava a .cadeira para a 
prova oral; a natureza ela disciplina cli.ctava a prova pratica e o candi
dato escolhia livremente o assumpto de sua these. 

Vae para clous annos, um candidato ao logar ele substituto, que 
havia apresentado uma these sobre a cadeira de physiologia, fizera 
a prova pratica sobre essa cadeira, e, como esta, tambem a escripta e o 
oral, amba.s designadas pela sorte. 
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Terminado o concurso, pelo voto da Congregação foi esse candi
dato julgado com as habilitações precisas para o ensino de todas as 
disciplinas da secção, elle que sobre taes disciplinas não exhibira 

provas de saber. 

Conheço bem esse professor e tenho a sua capacidade na mais 
elevada conta; mas é forçoso convir, que os juizes julgaram em ele

mentos seguros. 
E' preciso, senhores, ir ao enconlro dos abusos a que póde levar 

tal processo de concurso. 
Oo nosso intuito é dotar o ensino com os melhores professores, obri

t. anclo os candidatos a provas sobre todas as disciplina ela secção, 
e cs c fim alcançaremos com o projecto em debate. 

O nobre Deputado p elo Rio de Janeiro concordará certamente 
em que não devemos alliviar os candidatos, sinão multiplicar as pro
vas, impedindo que se sentem na cadeira de professor os que não reve
larem capacidade para o exercício desse mislér. 

O projecto do nobre Deputado por modo algum satisfaz taes exi

gencias. 
O 1SH. MAR.TINS TEIXEIRA: - Não apoiado ; são perfeitamente scien

tificas as provas que estabeleço. 

O Sn. AuGUS'l'O DE FREITAS: - Defici entes para o julgamento ela 
capacidade, difficeis, inão impossivei , para os candidatos, são as 
provas que exige o nobre Deputado. 

· Quando, .com tanta elevação, discutindo e proj ecto, r ecordou o 
tempo ·em que na legislação do ellsirio havia a prova de improviso, 
terror dos candidatos, o que tanto os fazia recuar de um concurso, 
receiosos de sa crificar em um momento o nome conquistado, S. Ex. 
nos disse, que essa prova nada traduzia, nada devia provar. 

O Sn. MAwrrNs TEIXETHA: - Eu não disse que nada definia; para 
aqu elles que a faziam em bôas condições trazia vantagens immensas, 
mas não provava contra aquelles que se deixavam abater de animo. 

0 ISH. AUGUS'I'O DE FREITAS: - E' {) que estou dizendo por outras 
palavras. Era uma prova falha. Si a fortuna pr~tegia o candidato, 
clesig·nando- lhe um assumpto mais familiar aos seus estudos, elle era 
apenas um feliz, e essa prova entraria no seu activo para o ju lgamer]lo 
da capacidade revelada; si, porém, o candidato se deixava abater, ou 
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o a~sump'lo não lhe era Lãu t;unente, essa prova não dever ia pt·ejudi
cal-o no juizo sobre as ' uas a[.JLiclões scienlificas. 

E ra uma 1alha, pois que se não comprehencle prova, que não 

proYe contra o candiclato. 
Extranha ,·ci é, entretanto, t,uc o illuslt·aclo rept·escntante do Eslatlo 

do Rio, proressor notavel, evile desl'arte a prova de improviso para 
logo decretar dua prova escripla', Lambem de improvi o, feita uma 
após outra. 

Haverá, senhorc , intelligencia c illu tração capazes cle resistirem 
a uma ituação de la ' ? (Apoiados .) 

Uuem o candidato que tal se julgaeá ·? 
Os males da proYa de improYiso, as igualado pelo nobre Depu 

Lado, cl lc ahi c tão loclos ne sa duas provas escriptas. 
A consequencia será a anuullação cle sa · prova ; porque os julga

dores, scientes da qua i impo sibi !idade de· se as lazer como provas de 
mestre, condescenderão, convertendo o voto dado em voto de favor. 

O 'n. PHESIDE~TE: - E' com pezar que digo ao nobre Depu lado 
que está finda a primeira parle da ordem do dia. 

O 1 ·a. Auau TO DE FREITAS: - ma con ideraç-ão unica me leva 
a pedir a \" . Ex. a fineza de me conservar a palavra para a proxima 
sessão: é u respeito que merecem os que honraram a Commis ão, to

mando parte no debate; e a ella não e offerece outro meio de teste
munhar o seu reconhecimento que não e te. (Muito bem; muito bem. 

O orado1· é abraçado e cmnprimentado pelos seus collegas,) 

O a. l'RESIDGN'l'E: - Accedo com grande prazer ao pedido do nobre 

Deputado. 
\ êm á Me a, ão lida , apoiadas e postas conjuntamente em dis

cus ão, as seguintes emendas: 
upprima-se o arL. 169. 
ala das 'essões, 8 de Novembro de 1902. - Augt~sto de Fre i tas. 

- EdtJQ1'dO Pimentel. - ralois de Casti'O. 

Ond fõr conveniente: - Os prepal'adores das Faculdade de 

Medicina, anteriores ao Codigo de Ensino. que já deram provas de 
habi litações em concurso para o provimento na respectivas cadeiras, 
poderão, indepcndenLP!11ente ele novo concur o, lcl' acce o aos caro-o 

de ub tí tulos denlto elas secções a que pertencem, uma vez aberta a 

Emendas 
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. ~ · ag·a nessas secções, regulado o accesso entre ell es pot· ot·dem ele anli

g·uiclacle. 

Sala elas Sessões, 8 rle Novemb1·o ele J 902. - J. A. _Ve'iva. 

Onde mais conv ier: -, eja res tabelec i da a disposição do art. 49 jos 

Estatutos da Faculdacle el e Medicina de '1891 na parte que confere aos 

secretari as, sub-secretari as, b ibl iot hecar ios e sub-b ib l iothccat·ios, os 

accl'escimos ele vencimentos por serviços pres ta los na mesma p!'Opor

ção que os concedidos aos lentes subsli Lu Los e pro f e sares. 

Sala elas Sessões;-8 de N_ovembl'o rle ·1 902. - J. A. i\'civa. 

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

O Sr. Augusto de Freitas (movimen to de altenção ) : - Penrlo

raclo pela aLLenção com que V. Ex. m e honra, permilbinclo continuar 

nas observações sobre o projecto em debate, entro sem demora no 

exame el o assumpLo. 

Iniciava cons iderações sob1·e a. medidas propostas pelo ill ustt'ado 

eepresentanLe do Rio de Jancii'O, tendentes a m odificar o processo csta 

ll elec ido no proiecLo da Commissão para a inves t idura no magisirl'io, 
quanclo fui inter rompido pela h01'a. 

Probl ema cl ifficil, Sr. Pl'rsirl cnLr, é rsLe qu e diz com a capacidarJ r 

elo mestre. Nação alguma co nscgu iu reso lvei-o el e modo definitivo ; 

os systemas variam com o cbnsclh o ela exper iencia c a cu!Luea scie n
i i fi ca elo meio . 

' Na Allemanha j á se não busca, nas provas elo concurso, o atLestaclo 

da competcncia: é no seu desenvo lvimento scicntifico, tão aclmil'avC'I 

cll c ó, que o Governo Lcm elementos se uros para julg·ar ela capac idacl r 

daqucll e a quem investe nas fun cções ele m es tre, indepenclent. r rio pl rito 
perante um tribuna l julgador. 

Na França, outro tanto não succede; o meio é diverso, o ensino 

I ivre, preparando os professores para o ensino official, não tem co nqu is
tacto t;mto o campo. 
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Na ltal ia, já se vae accenLu anclo o mesmo criterio da All cmanha. 

Entre nós, ·Sr. Presidente, impera o ensino official em Loda a sua 

pujança, ao lado elo ensino livee incipiente ainda. 

As cliificu lclacles e accenLuam c nenhum outro processo é possivel, 

para aquilatar a capacidade, qur não o concurso. 

ão é, senhores, que repu Lemos infall ivel esse meio . 

Sabem todos as contingencias a que estão sujeitas as diversas 

J•l·ova · ele um concurso; sentem Lodos os perigos da f r agi I idade humana 

110 cxcrcicio ela elevada funcção ele juiz. 

D ifficu lclacles provenientes de causas multiplas, tudo , 1Sr. Pres i

clcnLe, pócle coocot•rcr par·a aclu lterat· a justiça ele um vaLo . 

Pesando todas estas consi lerações, a Commissão manteve, embora, 

no seu projecLo, como regra, o processo elo concurso, transigindo, porém, 

com as lições rlc paizes JY1ais acleantaclos e para isso abrindo uma unica 

rxcepção. 

Não sei, Sr. Pt·csidenlc, si com a execução desta lei virá a expe

r iencia clcmonstt·ar aos au toros dclla o erro, porventura, commetticlo. 

Si assim succcclcr, fique desde já consignado, que o proposito da 

Com missão, lon e de fac i li Lar, foi· apurar com justiça e proveito para 

a . instrucção a capacidade elo mestre. 

O SH. i\JARTTNS TEIXEIRA: - Não póclc haver duvida nesse ponLo. 

O SH. AuGl.iS1'0 DE FRmT.\S: - Transigindo com as lições que lhe 

ZLclvem da Allemaulw c da rtalia, a Commissão abriu cspr.ço a ur.:a 

unica cxccpção para a inve. Liclura no magisterio, independente elas 

provas dadas em concmso, caracterizada rsta cxccpção pela cxhjb if;ão 

el e trabalhos, que t'rYelcm a compeLencia scicntifica elo cand idato, tanto 

no ponto ele vis La Lhcoeico , como no ponto ele vi ta pratico c em loila:-, 
as cli cip l inas, que constituem a . ecção . 

Todas as peccauçõcs fol'am lcmbJ'aclas r arloptaclas; e a Commiss'io 

prevendo para logo os abusos que dessa mcrl ida poderiam advir, deter

minou que o •:oto proferido sobre a capacidade elo candi lato e seu 

mct·ito prof issiona l tivesse o apoio ele clo us terços ela totalidade elos 

membros ela CongTegação, sujeitando ainda esse voto á approvaoão 

do Governo, crue cl ell e poderá divergir, cl ecid inclo que -o concurso se 

l'ealize. 
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llem vêdes, senhores, qu o o projecto foi cauteloso, cercando a 

xcepyão que abriu ao processo pam a investidura no magisterio de 

todas as garantias, que a pruclencia aconselhava. 
Conlt'a tal medida leyantou-se a palavra do illusLrado r ep t'esen 

lanLo pelo Rio ele Janeiro. 

Permi L ta, put·ém, S. Ex. que, com a franqueza que o assumpto 
exige e a minl1a posivão ele Relator· da Commissão impõe, eu veja na 

critica trazida um acto injusto, pois que S. Ex. commetie fa lta mais 

grave que a Commissão, si ralla exisLe nesta parte elo projecto. 
Extranhanclo a excepyão feita pelo projecto, disse S. Ex. não podet' 

conhecer ela capacidade elo candidato, no tocante ao ensino pratico, 

por ob1·as publicadas. 
Entt·olanto, logo após, adopta como emenda ao pt·ojocto da Corri

missão um dispositivo, quo determina sejam julg·aclos, pela. obt'as apee

senl.adas, tanto os conhec·imentos pl"aticos como os thcoricos. 
O 1Sn.. MARTINS Tl!}JXEJRA: - Deixei que ficasse isso por demais. 

Bom vê V. Ex., que é opinião que não aceitei de bom coravão. 

O .Sn.. AUGllS'l'O DE Fn.El'l'AS: - Si o nobre De'putado está seria
monte convencido de que não se pócle julgar da capacidade elo preten

dente a uma cadeira no magisterio, elos seus conh ecimentos pl'ati cos, 

por obra publicas, não devia condescender com a Commi são, adap

tando essa medida; cumpria-lh e propõe a suppressão eles e artigo o 
já mai s adaptar como excepyão a mesma excepyão cr i ticacla. 

O SR. MAR'l'TNS TETXElH.A: - Foi talvez um peccacto por condes
cenclencia. 

O SR. AuGuS'rO DE Fn.ET'rAs: - A fidalguia com que V. Ex. con

fessa o seu peccado me permitte ouLI'as considerações fazer. 

Acloptanclo essa medida, S. Ex. revelou não ter um systema, no 
tocante ao provimento dos car os elo magisterio, cousa que não póde 

ser desculpada em uma lei que rege o ensino. Com tal excepção o nobre 

Deputado conferiu ao Go\·erno o direito ele não referendar o voto ela 
Congregação, quanrlo rlis e: "si o vnto ela Gnng1·egaçtw (ór app1·ovaâo 

pelo Governo." 

·Sujeitando o vo[.o ela corporação docente á approvação elo Govcrr.o, 

S. Ex. conferiu a es te as mesmas at.tribuições, que lhe são dadas no 
projecto da Commissão. 
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Entretanto, logo em seguida, tratando da investidma no magislerio 
pelo processo do conr.u rso , S. Ex. retira á Congregação o dever, que 
lhe é imposto pelo projecto da Commissão, de apresentar dous cand i
dato , entre os quaes esco lh erá o Govemo, porque, no en tender ele 
S. Ex., ó a CongTegar.ão é competente 1Jara julgai' da capaciclacle scien

l"i{1:ca do candidato. 

O SR. MAR'I'JNS Tm_.,"X. ElRA: - Acc.eito os reparos de V. Ex. 
O Sn.. AuGUSTO DE J?.REITAS: - Em vista ela oobre confi ão do 

illustre Deputado não me é li cito in istir no ponto c passo adcante. 
O SR. MAR'l'INS TEIXEIRA: - Peço a retirada desta emenda. Fico 

mais a m eu g·os to. 
O R. Auous•ro DE FREITAS: - O nobre Deputado foi além, creando 

outra excepção, qne não pócle nem eleve figurar neste Codigo. 
S. Ex. dispensa o concurso, dispensando igualmente a apresentação 

ele trabalhos ·c ientífi cos ao candidato que, porventura, tiver um dia 
sicro habi l i Lado rm concurso da mesma secção, embora não tenha 
lo· rado a nom eação pot' competir com outro el e mais assignalacla 
capacidad e ! 

Qu e cr itcrio é este, senh ores, para julg·ar da capacidade elo mes
tre ? I Quem nos a segura, que esse candidato perseverou em seus estu 
dos no pel'io rlo qu e decorreu do concurso que fez? 

Porque dispen ar -lh e provas ele saber, a elle que não se r evelou 
o mais compelrnte dentre os pretendentes ao posto disputado? 

Não P isto, senhores, bonhomia que se não compadece com as 
necessaria. rcgTas el e uma bôa lei de organização de ens ino? 

O systema acloptaclo p elo Cocligo el e to de Janeiro, na parte refe
rente ás provas do concurso, $ o mais completo possivel. 

Persuadida a Cr)(mmiss.ão ·de que o Governo qu e decretou esse 
Codigo, fJev·e, sobrrlurl o, rm grande conta a capacidade elo mestre, pois 
só dahi póde vir a elevação elo ensino, nenhuma modificação propoz 
aos preceitos rslabelecidos. 

E ' inconte ·Lavrl c ninguem porá em duvida qu·e, segundo o Cocligo 
ele 1° ele J aneiro, a capacirlacle elo pretrndenlr ao magislerio é apurada 
em todas as di sciplinas da secção. 

O Çorli gn pr.eoe itua qu e se façam tanLas provas oraes quantas as 
cadeiras, uma prO\na escripta sobre ll1ma rlella , e tantas provas pea
ticas qu antas as maLerias que as comportarem. 
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O nobre Deputado moclil'ica esse systema, dizendo s implesmente 

qu e acha demasiado o numero de provas. 

0 SR. MARTINS TEIXEIRA : - As provas or aes. 
0 S R. AUGUSTO DE FREITAS: - E' então demasiado impôr ao can

didato que apresente provas completas de sua competencia?! Não é 

demasiado, senhores, -afastar de sobl'e o candidato as suspeitas ele que 
a prova foi bôa por tel' versado sobre certa cliscipli na. 

O nobre Deputado subsLi tuiu esse processo pelo systema de dua~ 

provas oscriptas. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - ma prova escripta dividida em duas 

partes. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS : - Pelo projecto da Commissão h a 

uma só prova cscripta sobre ponto ele uma Lias cadeiras. 
S. Ex. manda qur, se façam duas provas escr iptas ou, segundo a 

sna expressão, uma prova cscripla dividida em duas partes sobre 
assumptos ele cadeiras cliffercnlcs, e, como consequen:cia, affirmei 
eu na sessão passada: ou essa prova escripta nada virá provar pela 
impossibilidade ele se a fazer na altura de uma prova rle mestre ou 
es a prova Yirá ainda mais clifficultar o concurso, contra o intuito elo 
nobre Deputado. que tanto combateu as desprezadas provas de im
proviso. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Quando estabeleci que a prova escripta 
constasse ele duas partes, pensei ir ao en:contro ela Commissão t?. es ta
beleci que se tratasse de duas questões; mas não faço questão de ficar 
no processo estabeleci rio, respeitando as·si m os escrupu los rla Com
missão. 

O SR. AuGUSTO nE FREITAS: - Agradeço a V. Ex. mais es t.a mani
festação elo seu aJLo criter.io e elo apreço fc Çommissão. 

Basta uma unica prova ele improvi'So, sobre a qual não é rlado 
ao cancliclato consultar livros, para que todos sintam a quasi impossi
biliclaciP ele se fazer uma prova conccta c digna ele nm mestre. 

O SR. MAR'rJNS TmxEmA: - .Tem- se feito tantas até o presente, 
!J tão bôas! 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Por que clifficull.ar, au - mentando 
c numero dessas prgvas, quando co'm vantagem podemos substiLui l-as 
por outras de maior valia? 
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O nobre Deputado a ffirmou qu e a prova oral era destinada a 

àemonslrar a capacidad e cliclactica elo candidato, e, pois, bastava uma. 

P erclôe-me, S. Ex. ; não é es te o cu fim . S. Ex. sabe pel'feitamcntc 

que os gTancles progressos da sciencia levam-n-a hoj e á demonstração 

pos itiva dos factos; que as qualidades clidac Li cas, a eloqucncia da pala

vra já vão perdendo terreno, substiLuicla:s pela capacidade elo expcr i

mentador. 
O SR. l'vL-\H'riNS TEIXEIRA: - P ara transmiLLir co nh ec im ento? 

O SR. Auous·ro DE FRE I1'AS : - E a discip lina da S\la intelligencia ... 

0 SR. FAUSTO GAHDOSO: - E' O mcthodo. 

0 SR. AUGUSTO DE FHEI'I'AS - . .. é O metl1odo, como bem diz O 

nobre D eputado por S ergipe. 

O R. MARTI NS T EIXEIRA: ~ E co mo se c01mmunica sinão pela 

pa lavra? 

O SH. Auo , ·ro DE FREJTAS: -·Si me fos se dado invocar o teste

munho el e um facto; eu lembraria, neste mom en to, o nome de um dos 

profes ores ma is illustres ela Faeuldaclc de Medi-c ina elo Rio de Jan e iro, 

que não é, c iltt'Planlo, dolaclo em alta conta des as qualidades a que 

se refere o nobre Deputado. 

Sabem L0clos o que foi o concurso t'ealizado na Faculdade da Bahia 

c ao qual compareceu o illustrc representante desse Estado o Sr. Rodri 

guc.;; Lima; sabem que esse momento marcou uma ét·a na historia 

dessa Faculdade; entretanto, RS. EEx. sabem Lambem, que o nobre 

Deputado pela Bahia, ao lado dos profundos conhecimentos que pos

sue, a pfl r de uma superioi' id acle inLcl lec tual incontesLavel, não Lem 

essa pa la.vrn. r1rivilegiada a qu e all udc o nobre Deputado, nem os do tes 

a CJUP se rrfrrr. srm que disso Lenha resu ltado leve prejuízo pàra o 

ensino 

O SR. MART INS T EIXV.IRA: - Compensou largamente pelas suas 

qual idades r! c rxpcrimentação. 

· O R11. Aucu:To DE FRI>ITAS: - Passemos a outro ponto. 

O nOOI'<' D~"'puLaclo ainda mod if ica o processo arloptado pela Com

missão. reduz indo as pl'ovas praticas ri o co ncu rso a duas, cmbol'a se,i::tm 

em maior numero as di scip linas qu e Laos provas permittacrn. 

Poe que o nobre D eputado dispensa essa prova ele. capacicladf> Pm 
relação ás demais disciplinas? Onde irá .S. Ex. buscar elementos qu e 

o habilitem a forma:r o seu juizo rec~o sobre a competenoia absoluta 
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desse candidato, si .S. Ex. lhe dispensa a prova pratica em algumas 
cadeiras da secção? 

Senhor e , preoccupando-se em seu projecto com a possível reslr i
cção da liberdad e dos alumnos para que o ensino seja effi.caz, a Com
missão se preoccupou tambem com a capacidade do mestre, difficul
tando a acquisição da cadeira de professor. 

Seguindo as consequencias do seu processo, o nobre Deputado 
passa a offerecer nova modificação ao projecto da Commissão. 

Invertendo o systema estabelecido no Co digo de 1 • de Janeiro e 
adaptado pela Commissão, IS. Ex. es tatu e qu os preparadores sejam 
investidos em seus cargos por meio de concurso. 

Senhores, demoremos a nossa attenção sobre es ta emenda e veja
mos, si o nobre Deputado consegue melhorar o projectn da Commissfw. 

Antes do mais, Sr. Presidente, diz a eri1enda, que o> preparaJdores 
serão nom eados por concurso. Qual, porém, o processo para esse con
curso? 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Não é uma novidade, porque durante 
·muito tampo assim o foram. 

O SR. AuGusTO DE FREITAS: - O nobre Deputado esqueceu-se de 
dizer quaes as provas desse concurso. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - O Regulamento da Faculdade o fará. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Desde que estamos estabelecendo 

em um Codigo do Ensino 3JS regras communs a todos os estabeleci
mentos. e em todos elles existem preparadores·. o processo do concurso 
eleve SPr só um. 

E' no Codi "o que cumpr.e firmar a regra e o processo para a 
execução do preceito firmad,o. 

O SR. MARTINS 'I'mxmRA: - E' uma falLa rrue pó de ser sanada 
com uma nova emenda. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Perfeitamente; outro não é O meu 
intento, que não ele pertar a alLen<;ão do nobre Deputado para as pe
quenas falhas elo seu trabalho. 

D.iz ainda o nohrc Deputado que, decorridos dez annos, serão os 
pr·cparadorcs declarados vi Lalicios, si om abono ele sua pretenção tive
rem o juizo do dircctor ela Faculclaclc e o apoio rio lenlc da cadeira. 

Altentemos nas consequencias desse preceito. 
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Si, sómente depois el e dez annos, o preparador investido em suas 

funcções pócle ser declarado v italíc io, mediante os requisitos que assi

gnalei, antes el e decorridos esses dez annos, elle será um serventuario 

demissivel. 
O SR. MAR'ri NS TEIXEIRA: - Meu co ll ega ha ele permiltir que diga : 

es tá sophi sman clo. Deve compre hencl er qu e eu deseiava o :mais e não 

podendo obtel-o, porque não contava com a Commissão, propuz o 

menos. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Pócle V. Ex. ter a ceeleza ele que 

a Commissão nem o menos concederá. 
O que eu dizia a V. Ex., e o fazia possuido el e confi ança no alto 

criterio elo nobre Deputado, é qu e não se pócle le is lar, qualquer qu e 

seja o assumpto , objecto ela lei, sem ter antes ·acloptado um systema 

com r egras absol utas dentro elas quaes se ab l'igarão Lodos os prece itos . 
S. Ex. adopta o pt·ocesso elo concurso para a investidura do prepa

rador, concedendo-lh e a vitalicieclaclc, decorridos que sejam dez annos, 

caso tenha clle dado provas ele capaciclaclc, abonadas pelo lente ela 

cadeira e pelo director ela Faculdade. 

Do preceito se conclue que, antes ele decorridos esses dez annos, é 

ell e um empregado demissivel. 

O SR. MARTINS T-EIXEIRA: - Não é uma novidade o qu e eu propuz. 

O ISR. AUGUSTO DE FREITAS: - P erclôe-m e V. Ex.; é o preparador 

um funcciooario clemissivel dentro ele dez annos. já aclmi LLe o nobre 

Deputado. 

Demi ssível por que? Mediante qu e processo pócle se dar a clemis
são ele um moço , qnc conquistou o Jogar por um concurso? ' 

O nobre Deputado esqueceu - se ele dizer. D eixará S. Ex., acaso, 

<' sorte desse moço, que conquistou o cargo por concurso, dependente 
elo capricho ~0 lente el a cadeira, que proporá essa dem issão? Deixará , 

acaso, entregue ao capricho ele um Ministro ele Estado qu e o queira 
exonerar? 

O nobre Deputado rsqueceu-sc ele preci ar as condições em que 
rssa r1 missão é poss ivel. 

O SR. MARTJ NS TmxEJRA: - V. Ex. sahe qu e é muito possível um 
e quecimento. 

O SR. AUGUSTO DE FREJTAS: - Mai s uma vez louvo a lcalcl acle com 
que sempre procede o nobre Depu Lael o. 
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O SR. MARTINS Tu:Jx~~mA: - Essa disposição pócle ser ainda emon

clacla, caso a Camara a -accei te, em 2" discussão. 

Ü SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Agradecido pela nob t'e declaração 

do illustre Deputado, passo adeanLe. Antes do f·azel - o, porém, devo 

es tudar outra medida proposta por S. Ex., e ainda referente aos PJ'e

paradores. 

!.\l oclificanclo o projecto da Commissão, diss o .S. Ex., quo esses 

lunccionarios elevem ser investidos nos seus cargos por concurso, ao 

passo quo, occupanclo-se elos demais auxiliares do ensino, S. Ex. dis

pansa para elles o co ncursÓ e manda que sejam conseevaclos nos seus 

cargos omquanlo bem servirem, a juizo do lente da cadeira. 

:\ prim ei ra conseq uencia, Se. Presidente, ·a tirar desta regra, é 

que, quando S. Ex., elo preparador ela cadeira el e odontologia, exige 

provas prévias ele capacidade para o exerc ício de sou cargo, dispensa 

qualqurt' documento ele saber ao encane aclo do ensino da clinica 

oclontolog·ica, sob cuja clirecção vae servir o preparador. 

O SR. !.\{ARTINS. TEIXEIRA: - E' um caso paeticular para fazer en

trar na regra geral. 

0 '· R. MEDEIROS E ALB UQUERQUE: - Ahi é do proprio Cocligo a 

conLraclicção, porque exigindo o concurso para todos os professores, 

não exige para es te. 

O SR. MARTT"S TEIXEIRA: - Apoiado. Sendo elle um professoe a 

r egra está estabrlecicla. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Si a regra está estabelecida pot' 

ser elle um professor, então V. Ex. não deve deixar este professor na 

condição de poder ser clemi ttido. 

O SR. J\IAHTINS TEIXEIRA: -Entend o que não deve-ser. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Mas pela emenda '\' . Ex. deixa q110 
elle o seja. 

O SR. MAR'riN S TEIXEIRA: - .E' um er'ro a cuer'igir. 

0 SR. AUGUSTO DI' FREITAS: - Não h a, como parece ao nobre 

D eputado por Prrnamhuco, contradicção alguma rntrc os preceitos 
elo Cocligo. 

Contemplando o e'nt.:arregaclo do en. ino de clínica odonLologica 

entre os auxiliares do ensino, o proj ecto dispensou pa1·a a nomeação 

clelle as provas em concurso, como o fez em relaÇ'ão ao demais auxi
liares. 
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Ainda mais, Sr. Presidente; o nobre Deputado ex ige do preparador 

a prova ele c-apacidade em concurso; entretanto, dispensa essa mesma 

prova aos assistentes ele clinica. 

Demoremos a atlenção neste facto I 
O ·SR. MARTINS 'TEIXEIRA: - Depois Y. Ex. clal'-me-ha permissão 

de dizel' algumas palavras em resposta. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex. comprehencle que, em as

sumpto ele tal natureza, as continuas intermpções prejudicam a aegu

mentação. 

O SH. MAR~'INS TEIXEIRA: - Mas eu •não posso ser atacado deste 

modo sem defender-me. 

O SR. AuouS'ro DE FREITAS : - Mas ·ha ele se lembrar V. Ex., que 

o . ouvi durante duas longas horas com o maior prazer, não dando 

mais que um só aparte. 

O SR. MARTINS TEIXEIRA: - Eu apresentava as minhas icl éas, 

V. Ex. as ataca. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex.,. expondo a suas idéas, ala

cava a Commissão e a despeito disto eu o ouvi com a maior atLenção. 

No momento em que a Commissão se defende, demonstrando que, 

O seu trabalho não é bom, as en1endas apresentadas são p eiol'eS, que, 
si o projecto é ruim, eleve ser modificado pol' meio diverso ... 

0 SR. MARTINS 'TEIXEIRA: - 'ão O in terl'Ompo já; e sim quando 

terminar. 
0 •SR. At;Gl STO DE FREITAS: - V. Ex. bem sabe que um discur!JO 

sobre tal. assumpto é por sua natul'eza longo, e cumpre, quanto em 

minhas forças couber, tornai - o menos fasti dioso possível aos que me 

honram com a sua attenção . 

VozEs: - Ouvi mo i-o com . atisfação. 

O SR. AuGuS'ro DE FREITAS: - Eu dizia. senhores, que precisava

mos attentar neste f·acto: aos preparadores das differentes cadeiras 

corre o dever de fazrr a preparações para as aulas elos lentes, auxiliar 

os alumnos nos exercícios praticas, guiai-os no trabalho experimental. 

De taes funccionarios o nobre Deputado exige a prova de capaci

dade em concurso, regulaclo este por processo especial. 

Aos assistentes ele clínica cabe adestrar os alumnos á cabeceira do. 

doentes, no diagnostico das molestias, registrar com ell es as observa...: 
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yaçõe clínica , guiai-os nestas ob ervações, praticar as opeeações ele 

natureza urgente ou que lh e forem deteeminaclas pelo lente ela cacleiea, 

acudir aos casos em que o estado elo doente rec lame a sua intervenção 

immecliala, na au encia tio lente da caeleiea. 

Des. e funccionario , elos quae e exigem et'Yiço de lão ai La 
monta, que clize.m com a vida elos doentes, ·o nobre Deputado não 

exige prova alguma de compelencia científica, ao pa o que em rela

ção ao preparadore , que mal aiO'um podem fazer a terceiro , . Ex. 

exige a peova de saber dada em concurso I 

Comparae, enhorr , o capitu lo do Regulamento das Faculdades 

úe i\1cclicina na parte referente aos pl'eparaclore com aquelle qu1~ 

regula os cJrycres elos a i lente de clínica, e ireis encontrar o mesmo 
numero de allribuiçõcs, ·enclo mai importantes a destes funcciona

rios. 
Por que, senho 1·es, tornar a nomeação dos assistentes de clinica 

llrpenclcnl simplesmente ela confiança do lente ela cadeira, investido 

JUiz ela capaciclacle, c ujeiLat· o preparador ·ús exigencia de um coo
cur o perante a Congregação?! 

Si as id éa do nobre Deputado obedecem a um sysLema, S. Ex. 
f!evia estabelecer a regl'a elo concul' o tanto 'para um como para outro 
provimento. 

Por que abrir excepção para os assi !.entes? Não compt•ehendo, 
. rnhores, esta anomalia na lei. 

O SR. MARTI=" TEIXEIRA: - O cargo ele assi trnte é um cargo de 

confiança e esla confiança não póde de sorte alguma estender- se em 
relação ao preparadores, porque, em relação a e tes, não ha e:-sa 

nue tão, ao pa o que para o de asi tente, im, porque o professor ó 
pócle deixar á cabaccira elo ·doente aqucl le qu e lhe merecer confiança. 
E is riorquc podemos aclmittir para uns c para outros não. Prçoo eles
culpa da interrupção. 

O SR. AuGuSTO DE FREJ'I'AR: - Ouvi-o com o maiot' prazer; mas 

S. Ex. responde á questão com a questão. Con icl ero o cargo ele assis

Lente um cargo de conl'iançoa pessoal do lentr. por cr 11ece sar·io a 
confiança. 

Passo adeante, ;\. critica ele outra meneia referente ainda ao I ro
rc so do concur o. 
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Abonando os preceiLos do Cocligo, a Commissão determina, que 
as co ngregações apresentem, dentre os candidatos habi li tados, ·os clous 
que mel h ores provas exh ib irem. 

O nobre Deputado contraria essa medida, ret irando ao Govcmo 
a facu lclacle ele esco lh a, para consagrar a soberania abso luta das con 

gre ações, na designação elo cand idato qu e no cargo el eve seL' provido. 

Senhores, lia uma idéa falsa contra a qual cumpre estar prevenic:o. 

Ha entre nós a suspei ta de qu e o Governo é sempre rnáo, aul.or impe 

nitente ele toda a sorte de arbitrariedades e de toda a c pecic de 

abusos. 

O Sn. P.A.H.AN HOS iVIo:-.r 'I'8NEGRO : - Já c.ombali isso , quando tratei 

do projecto da r eforma jucl iciaria . 

O SR. Auous'ro DE FREITAS: - Bem me lembro que V. Ex. prestou 

naq uelle momento esse inolvidavel serviço. 

Quanto faz o Govemo é máo. E' o preju izo que nos leva a pre

tender relirar-lhe todas a attribui ções; mas os que nesta Casa tão 

receiosos se apresen tam, quando tem a desdita, que outra cousa não 

e, ele serem investidos nas funcções de Ministros ele Estado, esquecem 

lo elas estas preoccupações que t,i nham, convertendo-se em Ministros 

audazes, que tudo querem retirar ao Congre so Nacional, elles que tudo 

queriam neg·ar aos g·overnos . 

Penso, senhores, que no meio termo está a verdadeira so luç-ão. 

Demos ás C(}ngregações a .facu ldad e de julgar a competencia dos 

cancliclatos, sem limites ás suas attr ibuições; mas deixemos ao Governo 

o clirc ilo ele· rsco lher enL1·e os clous candidatos apresentados pela Con 

g-regação. 

Essa meclicla, impug·nacla pelo nobre Deputa lo, existia na lcgi · 

lação até ha pouco, e não devemos suppôr que as congregações sej am 

uma corporação de justo . 

O R. MAR'l'I:-IS TmXEIRA: - A mesma cousa se póde suppôr elo 

Governo. (Apartes. ) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: -Não acredito, senhores , que as C0 !1-

-gregações das Faculdades sejam u ma corporação ele justos. ão l L'i

bunacs de homens, sujeitos todos a contingencias e falhas .. . 

O SR. MIL'l'ON : - Si fos·semos a dizer tudo ... 
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U ::iR. "~uwsTO os FHI>l'J'AS: - ::li foss emos a Jizer tudo, bem diz 

o meu honrado coll ega, denunciando em poucas palavras o muito que 

S. Ji:x. entende dever calar! 
Uuantas vezes Lemos visto elementos extranhos c podcro os, inicl'

riodo no·s jul _amenLos em prol de candiclatut·as·l! 
Quet:n não sabe que a Faculdade do H.ecife, clumnte, mui los an nos, 

era Jeuclo inexpugnavel ? 1 
l'\ão vão longe os tempos elo domínio absoluto ele chefes poderosos; 

não vão longe o· dia em que as candidaturas eram peéviamenls 'Clesi

g·nadas com desanimo dos de amparados. 
U nobre Deputado pelo Rio ele Jan eiro sabe c neste recinto es tão 

muitos que noticia têm do caso, que o illusLre representante ela Bahia, 

o 'r . Seabra, conquistou uma cadeira na l"aculdade ele Direito do 

Recife, JucLanclo contra toda a sorte ele preconceitos c logeanclo apenas 

o terceiro lagar na lista elos aprcsentado·s ao Govemo. 
Tiras·e o nobre Deputado á lei ele então o pt·eceito que impunha 

á ·CongTegação o dever de apresentar uma lista tríplice, c o illuslre 
representante ela Bahia ainda hoje não teria assento naquella corpo
ração. 

O SR. MARTINS TEIXEIHA: - A invcr a tambem é verclacleira, em 
cleterm inaclas or,casiões. 

O ,, Ll. Aüous•ro DE FREI'L'AS: - O nobre Depu lado por. Set·giiJe, 

Sr. Rodrigues Daria, elisLincto professor ela Faculdade elo ·meu Estado, 

após um beiJo concurso, conquistava o segundo lagar na lista elos apre
sentados ao Governo. S. Ex. se reputava então victima de injustiça . . . 

O SR. n.onRIGUES DORIA: - Mas vim na lista. 

O SR. AuousTo DE FREI'l':\S - ... c animado pela convicção rlc um 

direito, possuielo ela conscicncia ele que defendia uma causa justa, veiu 
pleitear perante o Governo a sua nomeação. 

0 SR. RODRIGUES DORIA : -Estava no meu direito. 

O Srt. AuoUS1'0 nE FREITAS: - Quem porventura o contesta? E' pre

cisamente esta a situação que eu desejo pam os que se sentirem lesa

elos nos seus direitos. ,si a Congregação não tivesse a faculdade ele aprc

sent.ar cloufl nomes. o nobre Deputado seria excluiri a clesclc logo ela 
lista. 

P eemitta- me agora S. Ex. que pergunte, si acaso pleiteava S. Ex. 
uma injustiça, quando p leiteava essa cadeira? 
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S. Ex. pedia a nomeação, confiante no seu direito, convenciclP da 

justiça do acto que reclamava, Yerberando o acto da Con rega~ão, 'Jue 

tão mal o havia ju lg-ado. 
E' e La a po1·La laega, (]Ue a Commi são quer deixar ao , canclirlalos, 

que e reputarem viclima de inju tiça. 
O Sn.. MAR1' 1NS ' I 'EtXEIRA: - l\las abt'e outra pot·La a outra in

justiça. 
O SR. ANIZIO DE Asn.w: - E' preciso acabar com a olygat·chia 

rias congt'egações. 
O SR. AüGUS'ro DE F11EJTAS: - A lli Loeia da Faculdade ele Medi

t ina ela Bahia e Lá cheia ele casos de tal nalmcza. 
~ão fosse di posição equiYal ente da lcg·islação daqueles tempos, 

c não Leria assrmLo naquclla Congrcg·aç·ão o illustre professor Soclt'é 

Pereira. . Ex., apó nolaYel concut·so, eea elas ificaclo em egundo ou 

te1·ceiro Jogar; comparece perante o Governo, defendenclo o seu direito; 

rxi hibe provas clr sua alta capacidade; pede ao •Ionarcha a revisão de 
suas provas por homen que lhe inspirem confiança: c a nomeaçf,O 

se impoz. E' esse rcc·urso que eu queeo deixar aos cancliclalo . 
Em que é limitado u clirrito da rongrrgações com lal prrr eitn. 

que a reforma consigna? 

Em nada, allsolulamenlr. A Cono-regação julga pt'éYiamente da 
hahiliLação elos candidato . 

Após esse aclo preliminar, ha o julgamento elo merecimento r·ela

liYo c a Con I'e""ação e colllc dentre os bon aquelle qu e melhor f0r. 
collocan I -o em primeiro Jogar e em segundo aquelle que elo primeiro 
n.ais se appl'oximou. 

Ainda mais. senhore ; ha moliYos de eerla onlem, que podem 

escapar ao julgamrnlo de uma CongTegac;ão, ao rigor do seu Yobo. r 
que ao aclo do Governo não escaparão. 

As ongregações elifficilmente deixarão pesar sobre um candidato 

a sentença ele que é elle um homem sem os qualidade morae neces

arias para o exercício do magislel'io, excluindo-o elo concu i'Sü em 
prévia votação. 

lia, srmhore , realmentt' uma votação preliminar; ma e a é tão 

res tricta que pelas suas malhas escapam os grandes defeitos. 
Eu não en tregar ia a uma corporação docente a faculdade ele julgar 

da moralidade elo candidato, enhore ; porque sei a quanto vai a con-
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de cendencia humana, c quanto repugnaria a mim proprio, como pro
Jessor de uma Faculdade, excluir préviamente de um concurso a um 
moço, deixando ne ta cntença lavrada a sua inhahilitação para tnclas 
as l'uneçõe · publicas. 

O S1. l\lAnTI::-<S TEIXEIRA: - A me ma razão h a em relação ao 
Governo. 

O R. A GCS'l'O DE FREI'l'AS: - Quanto ao Governo o ca o é clifre
J·ente: o Governo póde e colh er um candidato ela i ficado em egunclo 
Jogar, em que no decreto vá dec larado o motivo ela e colha. 

O cancliclalo nomeado tem sempre o direito ele suppàr e affirmar, 
que a ua capacidade científica o fez triumphar. 

0 ~n. l\rAHTINS TEIXEII1A dá um aparte. 

0 H. AUGUSTO DE FREITAS: obre e ta parte do projecto, refe-
rente ao conc:urso, enhore , nenhuma palaYra mai foi proferida ne'ta 
Ca. a, <'m todo o longo debate traYado. 

O nobre Deputado por Ser_ ipe disse não apresentar em ndas ao 
JJl'Ojccto na parte referente ao concurso, porque cllas haviam sido 
apresentada pelo illustr<' representante elo Hi o do Jancii'O. si não mo 
fa lha a memoria. 

O SR. RODRIGUES DaRIA: - :'ião apresentei porque não quiz. i\ão 
foi pot·que alguem ap1·e entas e. 

O .'R. AuGus•ro DE FnEITAS: - Y. Ex. não a apt·esenlou, porqur 
achou que o quo e Lá no projecto atisfaz ás exigencias elo ensino. Si 
ass im não é, S. Ex. é um desanimado em assumpto de instrucção. 

O 'R. 110DRIGUES DORIA: - Sou um de animado neste ponto. 
0 'R. AL'OUSTO DE FREITAS: - Deixando C Le lado da accu ação 

feita pelo nobre Deputado pelo Hio de Janeiro ao pt·ojrcto em debato, 
passo a ouLt'O as umplo de importancia equivalente. 

Abordo, senhores, neste momento o ponto capital, e e que diz de 
perto com o regimen disciplinar elas aulas, cnm a frequencia elos 
::tlumnos. 

Para mim, senhores, Lanto vale o r egimen da inve Liclura do mestre, 
::omo o regimen di cip!inar a que está sujeito o alu mno. 

;.;ão comprehenrlo qu e se dote a instrucção com bons pro f e , ores 
r. que disso resulte proveito para o ensino, quanrlo o esforço desses 
Pl'Ofe ore não fôr aproveitado pelos alumno . Eis porque o regimen 
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disciplinar vale tanto quanto o r eg im en referente á investidura dos 

professores. . 
. 'enhores, es a que tão ela frcquencia nas escolaJS ele ensino supr:

rior vem ele long·e ; nem por isto, entretanto, deixa ella el e enthu sias 
mar os mais clccicliclo aclvet'sat·ios ele uma ou rle outra esco la. 

J ·to, que a Lodo honra, é aLLestado eloquente elo quanto sr Jll'r 
occ; upam os legi laclot·es com o problema do ensino no paiz. 

Son, Se. Presidente, fran cam ente parLiclario c.lo rcg imcn aclnpi;Jdn 
na l'Cforma. As minhas icl éas são ele Lodos conhecidas. • 

O il lusLt'e rnpresentanGc elo Rio de Janeiro, o nobre Deputado por 
Sergip e, o meu illusLt'C co! lega rlc Commissão, o r . Frluarrlo ·Pim rnLc l, 
o digno representante elo Distri cto F ederal c o meu honrado co ll rg·a 
de representação, o Sr. Aug·usto Neiva, trazrm todos, senhores. soluções 

para o caso. 
Facto singular, por ém! Ao pa so que nós, os aLrazados, nós os 

sectarios ele um reg im en envelheciclo, nós os parec idos com aqnrllcs 
animao., que só sabem transitar por um cam inh o .. . 

O SR. PARANHOS Mowru;NEGHO : - Aliste-me nes te rol. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - . . . phras chul a ... 
O Sn.. H.ODRJGUI!S DomA: - Cbu la, não; li em um a revista c foi 

empregada em artigo notabilissimo por um notavel medico americano. 
O Sn. AUGUSTO DE FRE11'AS - ... phrasc chuta, lid a não sei onde 

pelo nobre Deputado e por S. Ex. trazida ao se io desta Ca a, ao pa so 
que nós, os compararl o a esses an imaes, Lemos um só ystema, os 
nob 1·es DepuLaclo , parti clarios da fr equenc ia livre, Lão mal compre
hencl ida e tantas vezes confnnclirl a com o ensino livrr. ap1·rsenLam sy. 
lemas diversos. 

O SR. BARBOSA LI MA : - Tal como na Camara do elemento serv il. 
O Sa. AUGUS'I'O DE FREI'rA s : - Parecia-me, senhores, que os nobres 

DepuLac!os tinham um systrma, quP affirma o seu pensamento, tra 
duzindo as suas ic!éas. 

Comprehenclo que contra os particlarios ela ft'Pqucncia obrigaloria, 
como somos nós, se levantassem, com todo o brilho elos seus talentos, 
os particlarios da livre frequencia; o que não co rnprehenclo. poeém, 
6 que estes se rrvel em mais escravistas elo que os prim eiros. 

Paradoxo, Lalvez, pareça o conceito que enuncio . Espero, porém, 
,•m Deu s rl ~monstrar, que o proj ec Lo aprese ntado é mui lo mais 1 ibcea. 
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LÍ\l que as soluções trazida pelos nobres Deputados em nome do ensi no 

livre. 
enhore, somos con iclera los o rotineiros, que só sabem transitar 

voe uma estrada, incapazes de compre ll encler o verdacleit•o pt·ogres o 

social. 
Somos, é ceeLo, sen hoees, ecLarios clecidiclo eles a rotina; mas, si 

1 ,ão Lemos ao nosso lado neste momento o nobre De puLado por Serg· i[l e, 
nem o illustre representante elo Rio ele Janeiro, vultos proeminentes 
do profe~sorado superior, permiLLi que em abono da nossas idéas 
invoquemos Lambem a expcriem.,ia ermli La c o eon r lh o prudente dP 
professor es não menos jlJustrcs. 

Quacs eram, Sr. Pre idente, os parlidarios da frequencia obt' iga
toria, dcfenclicla nesta Casa desde J 895, com o apoio ela palavra do 
Sr. Paranhos ·Monlenegro, que traz nos cabell os que já lh e beanquciam 
a fronte, o valor da sua expet·iencia c elo seu sabPr profundo? 

O SR. RODRIGUES DORIA: - Nada tenl1 o com a opinião elos outros. 
O SR. AuGus•ro DE FR~>ITAS: ~Não e Lou accusantlo a S. Ex.; estou 

clefenclenclo o projecto ela Commissão; S. Ex. tem o tlrvcr ele ouvir-me, 
eomo eu o fiz quando orou o nobec Deputado. 

Propugnavam o reg·imen que elefenclemos a Faculclaele ele Direito 
ele S. Paulo, cujas gloriosas tracl ições conheceis, em representaçÕes 
dirigidas ao Governo; a Faculdade clr Direito do H.Pcife, que annunciava 
o males que elo dect'cto ele 19 clr Ahe il aclvieram para o en ino. 

O SR. BARBOSA LIMA:- Difl'errnte tesLem1.mho api'Psenta o Dr. Ruy 
Barbosa, no seu relatorio, a respei!Jo elo valor moral ri o rnsino ohriga
torio nessas mesmas Faculdades rir Direito . 

ü SR. AuGUSTO DE FREI1'AS : -A Faculdade de Medicina ela Bahi a 
1·eceb ia o Cor\igo ele 1• de Janeit'o, clii ·igia ao Congresso uma repeesen
l.ação, P.m cuja analysc tão a contragosto enleri , E' nrm uma pala\Ta 
fl !'Li cu lava sobre o I' e . imen i nsti Lu ido por P se Cor\ igo. 

A commissão rleita pela Faculclacle ele Mcclicina rio Rio de .Janeien 
c incumbida ele apontar ao Governo as mocli f'icaçõcs ncec sarias ao 
rrspeclivo rrgu lampnto indicava, romo mcrlicla ind isprn. avPl, o c ta
br lncimen to rlo J'egimcn que rlcfcnrlmos. 

Eram os Pleitos ele uma coeporação. que traziam para amparo cl r 
suas irJrlaR a ant.orirlacl c rios cus nomes c a autoeirlarlc que lhes ron 
f!;lria a corporação, em e.u jo nome fa ltavam. 
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I~ sa me:sma l•'ac uldau e Li c Medjcina do llio de J ane iro, em cujo 
seio se deram ·os Iaclos a que com tris teza assistimos Lodos, praticava 
::m acLo ele que não ha exemplo nos u ltimo tempos, responsabi lizando , 

r' m sessão p lena ela Congregação, por J 8 votos co ntra 3, um professor 

que não permiLt ira se verificasse a Irequencia elos alumno na sua 

f.l u la. 
Yêcle, senh ol'es, que força aelvinha para o Codigo deste aclo nobre 

da Congregação, que, com tão elevado procedimento, manteve o regi 

men ela fr equencia obriga toria neste estabelecimento! 
A Congregação ela Esco la Po lytec lmica dirige ao Governo uma re

[H'es ntação sobre varias medida aeloptaclas no Codigo e nem uma 
ohservação nell a se encontra sobre o regimen disc ip linar. 

Bem eleve .sentir o nobre Deputado por Sergi p e, bem vêm quanto 

• do caso se occupam, que nós, os sectarios da rotina, es tamos em bôa 
companhia, trazendo para a defesa dessas idéas o voto unanime elas 

congregações. 
O SR. BARBOSA LJMA: - Unanime, não apoiado; lentes h a que 

pensam ele modo co ntrario. (T·rocam-se outros apartes. ) 

O SR. AuGUSTO DE FREI'rAS: - Não posso compreh ender, que a 

peevenção elo nobre. Depu tado contra o re_ imen que clefenuemos chegue 
a este ponto! 

S i me arrasta para abi , direi então a S. Ex.: qu em diz unanimi

dade elas corporações não diz unanimidade de votos elos membro que 
as compõem ; os corpos co ll ectivos deliberam por mai oria. 

O SR. BARBO A LnvrA: - Todas as corpMações estão ahi? 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS: - Cit i- as: a Faculdael e de S. Paulo, 
do Recife, ela Bahi a, do Ri o ele Janeiro e a Escola P olytechnica . 

O SR. BARBOSA LIMA : - E as livres ? 

O SR. AuouS'ro DE FREI'rAs: - Ah! as Faculclacl es Livres! 
Quanto agradeço ao n'obre Deputado este aparte! 

Qu ere is :::aber, senhores, o que disseram as Faculdades Livres? 

Ha um nomq conh ecido desta Ca a c obt·e o qual invoco o teste-
munho elos i llu s Lres rep eesenlantes ele P ernambu co; um nome que con

quistou nas varias gerações acaclemicas, no se io elos seus pares, o ~ais 
alto r esp eito, o ma is elevado apreço que pócle conquis tar um h omem 

no mag·istrr ió; r. se nomr é o do Conselheiro J oão Capisl.rano Bandeira 
de Mello, (Apniados numerosos. ) 
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Esse professor eminente, que atravessou 30 annos de serviço no 
magisterio, nobiliLando a sua cadeil·a, ora o dit·ecLot· de uma .l!'a~;u l dadc 

Livre do Rio de Janeiro; dec retava-se o Cod ig·o elo Ensino e H. l~x . , 

em nome desse in tituLo, dirig ia ao Governo um relaLo1 ·i o, louvando-o 
por ter levado o principio ela frequenüia obrig·ator ia ::t toclo o esla
br lecimeHtos de ens ino superior. 

Lêdc, sonhare', o rclaLOJ'io elo Ministro elo Interior c lá r nC'on
trareis o que ora vos aUirmo.· 

Ahi tem o nobre Deputado pot· Pernambuco o drpoimcnln da s 
J.'aculclacles Livres. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Uma; e a outra? 
O SH. AUGUS'I'O D!i: l"rt!i:l'I'AS: - Da outra nada pos ·o d ize1', pOI' IJtW 

pouco conheço da sua vida intima. 
O SR. BAHBOSA LIMA: - Mas é uma Faculdade de ensino supr J'i OJ' . 
O SR. AuGUS't'O D!i: FREITAS: - Ma. , senhot·cs, que 11111 i Lu é CJll P sr 

destaque c. sa outra Facu ldade, cujo pensamento aliás ignoro, quando 
em abono elas nossa idéa depõem Lodos os outros institutos dr cn~ino? ! 

Qu er o nobre Deputado outro testemunho? 
Invocarei o auxi li o ela honrada representação do gTandf' l~slail n 

ele Minas. Ha nesse Estado um estabelecimento de cn ino sup erior, 
a Escola ele Minas ele Ouro Preto, que vive já, creio, vae para 30 annos, 
em qu e outro rcg imen a dirig·isse, que não o da ft·cquencia obJ•i-

g·atoria. 

Quem ele vós, acaso, tem noticia ele que algum rrpt·csrntantc ri r 
Minas houvesse pedido a frequf'ncia livre pai-a aquell e cstabelecimrnlo 
de ens.ino? 1 

Mai s nm inslituto clr ensino supr1·ioe para . r alistar eni. J'P os 
retrograrlos. 

'i'êem os nobres Deputados quão á vontad e nos sentimos nrssr 
mrio illust.ee, abrigados no valoe de. as corporações scirnLifica . 

Passo, St·. P1·esirl ntr, :í analy r ria emendas proposLas pelo noJJI' r 
Drputarlo. 

O Corlig·o fie t• rlr Jan eiro, ao !afio elo ensino livre, aclmitte o sys
t.ema mixLo, rcconh cccnrlo alumn os matriculados e alumnos livrrs. 
Tocla a lib rrrfarlr é daria aos alumnos livres, torlo o direito lh es r'• 

ga1·anliclo. 
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O , 'n. MAR'!'INS TErxmnA : - Na Facu ldade Li c Medici na não é islo. 
O R. SA1'YHO DrAS: - Mas o nobre Deputado pela Bahia eslá 

faze ndo a perfeita diffeecnciação entre ensino li vre e ft·equcncia livre. 
(Apartes. ) 

O :Srt. l 1. UUUI:lTO DE .FREI'I'AS : - Da libcruau c de ensino Lambem 
Llieci a S. Ex.; ne te momento estou cuidando da liberdade de fre
quencia. 

O Cocligo allm ille duas ela ses de alumnos: alumno matriculado 
f' alumno livres. Nos mate iculados impõe clevcr·es; clell os exig·e o que 
o H.eg·u lamcnlo pee creve. 

0 SR. MARTINS TEIXEIRA: - Emboea. 
O SR. Auous'ro DE li'REI1'AS: - Ao alumno li vee tudo se perm i L te: 

() direito ri esluclae onde quizee, com quem quizer e pelo tempo que 
qu izcr. 

O R. MALAQUIA ,' GONÇALVES: -- Ou o ele não estudar. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Ou não es tudar, como bem diz O 

illuslraclo repre entante ele Pernambuco. 
Dos alumnos livecs uma causa unica exige o Oocligo, um dever 

un i co lh e impõe: o de razct' m exames na 2'~ época, em Março, ao 
pas O QUI? O alumnos malt' ·ulaclos' OS fazem em Ovembro. 

O Sn. MAwrr s 'l'ETXI,IHA : - E' uma perseguição á iniciativa do 
r. lumno. (Apartes. ) 

O SR .. \uous'TO DE FnEI'I'AS: - cnhorcs, si o projcclo da Com
missão tivesse a loplaJo procc , o divet'so, clelcrminanclo quo os ai um
nos I i vrPs fizessem os Rxarnes rm Novcmbt·o c os maLricu larlos elll 
.\Iar·ço, as censuras elo· nobt·r Deputados sel'iam as mesmas, e diriam 
r·nlão que, limitando o tempo ele csLuclo, nó perseguíamos o alumno 
liVI'C. 

Compare-se, rntretanto, o que pt·escrove o peojecLo ela Comm issão 
r· nm o sy Lema lembrado prlo nobre Deputado. 

Yejam torlos como injusto é o il luslre representante Ll o Jlio de 
.Janeieo . 

A Comm i ão pcrmiLLc ao alumno maLeiculaclo prestar exame l'm 
.\'ovemb r>o, ao alumno livl'e f'azel-o em Março ; permitLe ai.ncla quo 
faça exame t?m Mar·ço os alumno matriculados reprovados em uma 
:;6 malrr·ia 'c Lambrm torlos quantos por molestia· on oulra qualqu er 
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causa, em cuja apreciação não entra, deixam de se apresentar· a exame 
em Novembro . Nolae, senhot·es, a amplitude elo nosso projecto. 

O nobre Deputado p elo Rio ele Janeiro, partit.lario ela lil:lerdade de 
Jrequencia e elo ensino livre, permitte ao a lumno matricu laclo Iazct· 

exames em Novembro e ao alumno livre concede o mesmo d i.t·eito. 
S. Ex., pot·ém, p ee miLLe fazer exame na segunda época sómenLe ao:; 

que se tiverem inscripto na primeira época e ll ouvcren• fa ltado ao 

exame, por motivo plausível, a juizo ela commissão examinadora. 
Holeve o meu illustt·e amig·o que lhe pergunte: si o a lumno matri 

cu lado não se tiver inscripto paea o exame em Novembro, e, por con

sequencia, lhe faltar _este requisito para . ser admittido ao exame rm 
Março, S. Ex. deferirá o sou pedido? 

0 R. MAR'I'INS TEIXEIRA: - Naturalmente; SI está isto, é um 
erro. 

O SR. Aucuwro DE FREI'I'AS: - O nobre Deputado é mais rig·oro;;o 
elo qu e a Commissão. 

S. Ex. determina que o alumno, para ter o direito ele fazer exame 

em Março, ell e que foi alumno matriculado, se inscreva para o exame 
e tenha motivo plausivel, que ju tif ique o seu não comparecimento 
na primeira época. 

O SR. 'fARTINS TEIXEIRA:- Não eslá n'tm eu esp iei to . 'Estou prom
pto a acceitar a corrigenda. 

O SR. AuGUS1'0 DE FREI'I'AS : - S. Ex. quer Lodo es e rigor para 
os alumnos matriculados, para aquoll es que se submetleram ao regi
meu disc iplinar, observando as dispos ições elo Hegu lamento. 

Si ao alumno matricu lado faltarem recursos para o pagam ento 
ela taxa ele exame, o quo, só, permi ttirá a sua inscripção, ou confessal'á 
os a difficuldacle da vida, co·mo motivo plausivel,_o que sempre humi 

lha, ou perderá o anno, porque sem essa inscr ipção em Novembro não 
lh e será permittido. o exame em Março. 

Disse ainda o nobre Deputado que serão aclmi tticlos ao exame rm 
'farço os que já tive 1'em sido appTovados em uma ou mais cadeims do 

anno . . . 

Sr. Presidente, e ~ te pr.(:)ceito, cli.sfarçaclamente coll ocaclo cntl'c as 
emendas elo nobre Depu Lado, envolve questão mui to séria. 

Eu tomaria a l iberdade ele perguntar a S. Ex.: a alu mno rrpi'O

varlo em ~oçlas a maLPrias esLá impedido elo exame em Março? 
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O Srt. ~L\tt'ft NS Tt~ I X ti:llü\: - A rcdacção, não !ta duvida, é má ; n1as 
o wcu r ensamcnLo cs Lá claro. 

0 Sn.. A UG STO DE FREITAS: - \ ' . Ex. QXC [UC nu se_unda época O 

alumno reyt'Ovado em alguma das malcrias elo atttw·? 
Diversos sys Lcmas se Lcn1 ap rese ntado para so lver u ljl]Cslão. 

O mais rigo t·o o, preconizado pela Congregação da Esco la PolyLech ni ca, 
é o que impede o alumno reprovado em Novembro, em q Jalquer elas 
maLcria , de r epeLir 'O exame em Março. 

Parec ia, c muitas vezc tem etiLo nc ·Lo recinLu, que é prel>iso 
confiar na just iça do professot·es. 

Não vac, óorém, uma injm>ia em dizct· , que nesse segund o julga
mcn Lo ele Março a condescenclencia impera, a bonhomi·a impõe- se, a 
approvação é cerLa. 

São esses mesmos profcssot>es, que unanimemet:tte, na Co ngregação 
ela E co la Polylechnica, fel i c i Laram o Goveeno por ter adoptaclo a me
dir ia que ahi c tá no Cocl ig·o, aJ'firmanclo que no momento acLual o que 
ma is pó le elevar o nivel do ens ino é a prohibição ela segunda época 
ele exames para os alumnos reprovados na primeira. 

A Commissão transigiu ne ·te ponto, permiLLindo o exame em Março 
aos alumno repeovaclos em uma só maLrria; negando c se direito, 
porém. áque ll cs que. o foeem em todas ou mais ele uma cl cllas. 

Não se colnprehende, sc nh ot·es, que qurm nada sabe em Dezembro 
pos a csLae convenientemente preparado para os mesmos exames nos 
twimeiro lias elo M•arço. 

Um nobre Depu tado poe erg·ip e, entretanto, adapta, como rcgTa, 
(]tloC lodos os t•cp t· ovarlos el e Novcmbeo el eve m ter o direito de l'azcr 
Pxamc em lVla t·ço!? 

UM.\ voz: - E' o j11bile11. ( Varias apw·t es .) 

O R. MAH:TI NS TEJXElHA : - Não e tá nos meus principio.s; cu 
Pslabelec i um pt· incipi o como these g-era l. O mais é um la r so, que O':l lá 

na comprehensão el e todo o mupelo. 
0 SR. A UGUSTO DE FREITAS: - Eu VO cli e, senhores, que OS par

lidaria elo sy Lema ad verso er·am mais rig-ori Las elo que nó , os mem 
bros da Commis ão . 

Ao pas o que o proj ec Lo ela Comm issão, reconhecendo duas classes 
df' alum nos. malri r u laclo. r li vrrs, estatue que o processo elo exame 
será o mesmo pa1'a tortos c ver· ará obre a materia do pro~ramma; 
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quamlo esse projecLo abre as portas elas aulas ofl'iciaes a LoLios, matri
culados ou não, a quem quer que queira aprender, o illusLre represen
tante do Hio ele Janeiro manda por uma emenda supprimir elo Codigo 
o artigo, que permiLLe ao alumno livre a sisLir ás aulas Lheoricas ou 

exercícios praticas! 

Para r esponder a S. Ex. neste ponto, eu pediria á pa lavt·a elo
quente do illustre representante elo Hio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima, Lodo o vi_or que a anima, bastando-1~e apontar ·a ·. Ex. os par
Lidarias com que conta para dar combate á Commissão. 

Quando nós, os secLarios da frequencia obrigatoria, abt·it11os as 
pot·La a Lodos que quizerem assistir ás aulas Lheor ica e aos cursos 
l'l'alico , os parLielarios ela livre frequencia prohibem a entrada nos 
que não tiverem pago a taxa de matricula! 

O SR. MARTINS TEJXEIHA: - Si i Lo é comm ig·o, erra o alvo. 
O SH. Auomrro J:!E FREITAS: - Dirijo-me LanLo a V. Ex., que 

manda suppl'imir o art. 114 elo Coçligo, como ao illuslre representante 
elo Estado ele Sergipe. 

Quando a Commissão estabelece o mesmo processo ele exame para 
os alumnos, matriculados ou não, os particlarios ela froquoncia livre 
eslaLuem, que os alumno., que não tiverem pago a taxa ela matricula 
o cut·sado as aulas officiaes, sejam submetticlos. a um exame mais 
rigoroso. 

Sen ll ores, bem me IPmbro que nesle recinto, vae para um an11o, 
Lalvez, o nobre Deputado pelo Hio Grande do Sul, com os fu lg·orcs da 
sua Ploqucncia, drnunciava a e La Camara o aLtenLaclo com meLLido prlo 
Co li igo de 1" de Janeiro, LJUC, sob o prcLexlo de mantet· o cus i no I i vrc, 
esct•avizava os alumnos ao cn ·i no official, e lab eloee ncl o processos diver
sos üara os exames. 

Correndo em defesa do Codigo, demonstrei a S. l~x. quão in justa 
era essa cr iti ca, pois que o vt·ocesso elo exame et'a um só paea o alumno 
livt·c, como para o alumno matriculado . 

FoJg·o ele vêr hoje os parLiclarios do ensino livro prescrevrl·cm 
rxames mais rig·orosos para os alumnos Jiv1· es elo que pam os maLri
eulados. 

]~' isLo, sonhare., o cn ·ino l.ivl'e? !L' isto, senhot·e , n'sprilnl ' o 
dirrilo do alumno de es tudar com quem quizcr c onrlc quizcr? 
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lJroclamaes em artigo uu lei, LJUC o ensino é livre, e::;creveJ::i na 
podada uo cdificio que Lambem livre é a Ittcqucueia; cn'lrlllanL.o, dei
xais que permaneça no Codi .-o de 1" ue Janeiro o artigo, qtH' manda 
verificar essa mesma feequencia! 

Que f rcqucncia livre é e La, si mandaes vurifi(;ar a [H' C" lll1Çil uo::; 

alumnos ·1! 
O SH. HooJUGUES DoHJA: - A emenda diz que a l'rcqucncia é livre 

c tudo mais que aLLenLal' conlea o pt1ncipio deve sct· el iminado. (77u 
01l tJ'OS U1JOJ•tes .) 

0 SR. AUGUSTO DE ~'HJ>:J'I'A.S: - 0 nobre Depu lado pelo H.io de Ja
neiL'O cnLeni.le, que as notas de fl'equencia elevem abonar o alumnu nu 

julgamento de seus estudos. 
O SR. MAFI'l'JNS TEIXEIRA: - 1\ s no Las Lle l'l1equencia, não srn llor. 
0 ::iR. AUGUSTO DE FHEITAS: -Então para que manda \ ' . E ,'. \ 1'1'1 -

jjcal' a frequ encia nas aulas? 
O ::iH. MAHTJNS TEIXEJHA: - Devem-se tomar essas notas como 

cados csLaL.islicos do movimento das aulas, como e faz em bibliothc~.;aôi. 

ele. , ão notas dos trabalhos. 
O SR. A.uGUSTO n:;: FREITAS: - Senhores, não comprehcndo que 

ex i. La na lei um preceito, cujo . cumprimento seja exigivel, sem que 
drscs acLo rc u llcm cf l'eiL.os .. \ vel'ificação Lia frequencia, senhores, só 
pocit'rá ler um elos eus effeiL.os: ou, como no systema do projeclo, 
l' lla Lerá 1 or rim o conhecimento do numero ue faltas dadas pelo alu
mno, para que, aLL.ingiclo cerlo limile, soifra clle a conscqucnc:ia natu
ral do ·cu procedimento, qual a Lransfcrencia elo exame do uma <1poca 
pa1·a ouLra; ou Lrrá por cffcilo, como p t·rtrndcu o meu ll o n~:ado amig·u, 
iJJusLratlo J'ep t·csentanlc ela Bahia, o ::;r·. \ ' it·g·ilio Damaziu, pres idcnl'' 
lia Commi são i\tixta, c ora igualmente o que1· o meu illu strr co llrga 
til' rcpL·r cnlação, o Sr. Augu Lo Nciva, abonar o alumno, no aeto ilo 

seu cxamr. como um elemento para mclhol'· jui zo dos lentes. Como 
dado LaListico, porém, não I h c dcscuQro alcance algum . 

. \ Commissão. scnhorrs, não quer a feequcneia como fim, rx ig<'-a 
como me io. 

~6 não proLc ndcmos que a presença do alumn o na aula vá tlelBr
mina r a bonhom.ia no seu ju lgamento; não queremos que o criLceio do 
.iuiz seja rlcsYirtua lo pela simp les pre ença elo alumno: qucrrmo'i a 
ÍJ'cqurnria con1o um mrio para obt' ig·al-o ao estudo. 
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Yt;clc o l'ampu cliYcrso rm qu e nos co llocamos, nús. os par Liclat·ios 
da frequenria obrigaLoria', qu ando r epcllimos como Lilul o abunal t'iu 
Lla capacidad e do alumno as suas notas ele fr cquenc ia ás aulas. 

O SR. MAH'l'IKS TmxmR·A: - 'ão penso assim. 
O , H. AuOUS'I'O DE FREl'I'.\S: - Refiro-me a outros illusLrcs impu

g-naclores elo projecto. 
".'l ós, enhorc , queremos quç o a lumno seja obrig·auo a frcquenl:u 

as au las nas quaes empre co lh erá proveito. 
Affiema-sc que essa presença pouco valerá. Qu e aos nobres Depu

tados respondam os que conhecem o valcrr cumulativo ela palave:1 para 
a teansmi são elos conhecimento, o va loe da assi Lencia ás cxpcricnc ia-; 
ele lahoeator io e aos exer icios praticas, qu e fóea elos estabclecir;·,cntos 
offi ciaes não encontrarã~ . (Apoiaclos .) 

Ei. o que desejamos, es labelccenclo, como pena \.mica, a Leansfe
rencia do exame ele Dczembt'O para Maeço, para o alumno que clér mai · 
cie 40 :fallas, limitada essa Leansfeeencia á cadeira na qual taes falta 
se verificarem. 

Yêcle, enhores, a d ifferença entre um e outro systema. Os nobres 
Deputado acloptam ystrma clive1· o com a conscquencias que venho 
assignalando . 

Refot·manclo o projec lo da Commi ·são, o illusLre rcprrsentanLc dr 
Sergipe aclmi Llc alumnos matricul ac.los, alumnos ouvi nLcs c pretendcn
Lcs a exame, não matriculados. 

E' en~ enhoso, enhores, esse peojecto elo nobee Deputado. 
O SR. TI.ODRIGUES DORIA: - E' melhor elo que cl izce maLriculaclos c 

não maLriculaclos e dizer acleanle .. . 
O SR. AuouS'rO DE FREITAS: - O nobre Depu tado aclmitLe alumnos 

matriculados .. . 

O SR. RODRIG UES Dor\I A: - ~aranlo a Y . Ex. que é mui Lo mcl llOr. 
0 SH. AUGUS'l'O DE FHEJ'I'AS: -V. _Ex. é um inLerrupLor con Lante! 
O SR. H.ODIUOUES DORIA: -E' um del'eito meu c de Lodos nó . 
0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS: - Mas assim não procecl i CU, quando 

orou Y . Ex. 
O SR. BATmOsA LI:YlA: - Os apartes do nobt'e DepuLaclo são a pwva 

ela alLenção com qu e V. Ex. está sendo ouvido. (A1JOiaclos. ) 

O SH. }toDRIO ES DaRIA: - Não darei mai apartes a V. E"X. 



-301 -

O Sn ... \ uc;or:;•ro o~;; FHEt' I'Af:i: -Que ·y Lema adopta o uol1l'r D po

Ladu'? Além dos alumnos maLt·icu lados, diz S. K ., II avet·á alunmu · ou
vintes e outt·os, que não serão uma nem oull'a cousa. 

A' prim eira v1 ·La, c atLcndendo á impl cs denominação, pat·cec, 
t'r. Peesidcntc, que ha diff rcnça entre alumnos matricu lados c alu
nlnos ouv intes . 

Si atlcnclerdcs, poeém, enhores, a que o i:tl umno mateicu lado paga 
a taxa ele matt'icula, apresenta atlestaclo ele iclcnliclaele, de vaccina, além 
do ccdif icaclo ele xamc ela materias elo anno anterior, c qu·e o alumnu 
ouvinte paga essa mesma taxa ele matricula, apresenta esse mesmo 
allc Lado ele vacci na e, para subs tituir o aLLestado ele identidade ele 
(.'cssoa, que é um facto plll'amente male1·ial, é obr igado a cxhibie um 
aLLc;;;laclo ele bom comportamento e moralidade, pas aclo por un1 tlt'oJ

fcssor ela Faculdade ou poe duas pessoas icloneas, ch~gareis foeçósa 
mentc á conclu são ele que se cóu ival en; essas classes ele alumnos, 
nPnhuma cl ifi'e t·cnça entee -ellas existe, e, pois, os seus liecitos, como ns 
seus deveres, 'elevem em tudo ser similhantes. 

Com a innovação teazicla pelo nobre Deputado. r . Peesiclenlr, 
ninguem mais l eneteará no recinto ela Faculdade, no cus gabinetes 
c laboratoe ios, excep luado o alumno matriculado, sem vir munido de 
um atleslaclo rle moeal id ade e bom comportamento! 

Isso que se não ex ige elo alumno matricu lado, que eccebeeá, df'eor
rido ceeto tempo, o diploma que lh e confere a Faculdade>, se impõr 
ao alumno ouvinte, que pag·ou a mesma taxa ele inscr ipção, sujei lan
do-se ás demais cxig·encias ela lei! 

1\ hi tendes, sénhot·cs, os paeLiclar ios elo ensino livre; ahi estão n:; 
quf' pretcnclcm a plena li bcrclacle ele fecq ucncia e qur fec ham o c La

hr lrcimento offi cial a quem não vem amparado nes e altcslaclo ele mot·a
liclarle e bom compo etamenLo! 

Ainda . mais. cnhores; o nobt'e Deputado poe Serg ip r, pat·LiclariP 
L!a l'requencia livec, é um inimig·o atroz elo alumno maLeiculado. 

Parece que, no moclo ele vêr ele S. Ex., a matricu la é um ceimc. 
que cumpee punit•! 

S. Ex. pct·milte ao alumno maLeicu lado o exame na peimriea 6poca; 
mas i, então, clle não o pre tae, só sceá arlmitticlo na oul1'a r pora. 
m cli.anLc attestaclo ele motestia provacla. 
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O alum11o matriculado, que não se julgou pt'Cpamdo no momento, 
qu e teve do ente pessoa de sua família, ou a qu em faltou o l'ecm·so 
pecuniario para pag·at' a taxa el e inscripção, está co nd cmnado, no pro
jcc lo do nobre Depu Lael o, ou a perd er o anno, porque S. Ex., na seg·unda 
época, exige, para a sua adn)i~são ao exam e, um atlrstaclo de mo lesL ia 
pt·ovacla, ou a nwntir, usando ele um falso attcstado . 

Yt:cle, senl ores-, até qnde vaca má vontade ao alumno que foi pedir 
ao estabelecimento official o ensino, que o Estado lhe offerece! 

Entretanto, ao lado desta res tl'i cção Ct'Cada aos direitos do alumno 
n;atr iculaclo, desse rigor com qu - se o t ra la, ao alumno ouvinte, csp eeric 
de vadio di sfarçad o, qu e .paga a taxa ele matri cu la simplesmente p3.l'a 
te1' o direito el e faz er exame na pt' imeira época, mas ele quem não se 
exig·e que appareça, s iqucr um dia, n_as aulas ou nos cxercic ios pea
t ico ... 

O SH . . MALAQU JA S GONÇALVES: -Um ouv inte que não ouve. (Hila

riclade.) 

O SH. AuGuSTO DE FRrut'rAS - ... a esse ouvinte a · quem não se 
impõe a obr ig·aç.ão de ouvi r, como bem diz o illustrado repeesentantc 
rlc Pernambuco. S. Ex. pet·mitte o cxai11 e na primeit·a como na egunda 
época ind ependente dessas exigenci.as! 

Não é Luclo, senhores; , . F;x. es tendeu esse manto de bondade aos 
que nem siqucr se inscl'evrl'am co mo ouvintes; permitliu aos alumnos 
livres l'azcr cm exames após os outJ'OS na L" época, clelerminanclo ainrla 
que "na scg·uncla época srjam atlm iLti elos Loclos quantos c ·Livet'cm babi
I;Laclos ao exame"! 

Mas, . i S. ]:<;x . j á havia cxcln ido. por rlispos ição cxp r·cssa, dPssa 
~l'guncla época, o a lu m no malt'i cu larl o, qur não li v esse pocl ido pl'cst.ar 
rxamc na primcit·a, alvo o caso ele molcsLia, c se alumno não pódP 
rsta1' compl'ehenclicl o rntrr esses Lodos qu e s julg-a t·cm habilitado 
para o exame, c aos quacs s ee ferc o nobre Dcpuiaclo . 

Parecendo qu e o nobt'c Depu tad o se appt·ox imava da Commissão, 
mandando que ,o atum nos I i vees viessem faz er exame na scgLm rla é por-a, 
\·imos com surpreza, ao teem inar o la parte el o seu projccLo, o nobl'C 
DcpuLaclo pt· c~ender inseriL' na lei, perllóe-me S. Ex. o rigoe ela expres
são, a meclicl a a mai s escandalo a, que jámais exi tiu no ensino rio 
11aiz. 

O SR. RoDRLG UtcS DORLA: -Não foi fe ito por V. Ex.! 
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O SR. "\ UilliS'I'O ug FRI!:I'l'AS : - Por que quer \'. Ex. arras lar-me 
paL·a um terreno pessoal? 

Por ser JciLo por mim não Lem valOL' alg·um Lraballl o qualquer. 
( .\'rio upoiaclos.) O projecLo . em urba:Le só Lem um valor; c csLr é n 
de Lrr sido elaborado por uma Comm issão, que se cleclicou ao estu do 
do a sumpLo com sericclacl e; como a minha palavra só Lrm o valor 11 1 \P 
lilP rmprcsLam as icléas que defendo. 

Porventura não tenho acc.enl.t;mdo, rio modo eviclenLe, as inctlli!•
rcncias elo nobre Deputado, a au enc ia de sysLema nas suas irl(·as '?! 

Depoi · de mandar que vão para a rguncla época ele examr os 
alumnos que não-forem matriculados, os ouvintes, quem quer qur se 
ju lgue habiliLaclo, o nobre Der ulado pcrmiLLe JllP, Lanl.o na primcil'a 
como na scg·unda época de exames, se apre ente qualqww alumno, qu e 
Lrouxee o aLlcslaclo de um professor. 

Senhorrs, parecia que a medida adaptada pelo . nohrc ncpuLatlo, 
LJ'an fcL· indo ns alumnos não ma tric ulad os para a segnnrla '•11oca, vinli a 
crear, como no projocto Lia Commi são, um incf'nl.ivo rir Jwnofi ros 
rosu!Lados para o ensino. 

S. Ex., porém, abro a porla a todo aquPI!os, que foJ'f'm pnJ'LarJot·rs 
de um aLLcslarJo passado por quem se diz profe sor. 

Dora avante, si rsta· Camara adoplar La! merlicla, Lrremo nós vol
tado aos me mos processo , (Jllf' nuLJ·'oea exi Liam l)ara o. alumnns 
do curso sccunclario, e cliffi cilmrnLc encontrareis merli co, qur nfiQ 
all.esic o preparo ele um alumnn, jtlJ>isLa qur não affirn11' a rapaci dail f' 
dó candiclal.o a exames. e todos. Sf'nlwres, 1 assaeão a ser Pxaminaclns 
na prime ira época. 

Dizei-me, em consciencia, qur ·s~·slr ma é rstr, qnr r vt· falseado 
])rias proprias merlil.ias arloplarla~ pl'lo nohrr Deputado?! (Pattsu. ) 

O nobre D!3putaclo por Minas, o SL'. Ecluarclo Pimenl.r l, meu ilomado 
co ll ega e illuslre companhciL·o, que com Lant.a riNli cação rollabol'ou 
ne te proj elo, il lu. Lranclo-o com a sua expe1· ienc.ia c o sou sabeL' no 
se io ela Commissão. divergiu ele nossas iclé as, revrlanclo-se parliclaJ·io 
da fr equ encia livec. reconhecendo emhOL'a as granrles vanlag·rn . ria 
froqucnc ia ás aula e os mal es inh erenLrs ao abuso rl essa li hrrrladr . 

Que so lu ção, porém, traz o nobre Deputaria para conigir o volo 
ria. Commis. fio assignalacl o neste pro.i cto? 
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S. Ex. quer os alumnos matriculados com todas as r egali as cru e 

o pt:oj edo lh es co nfere; quer Lamb em os alumnos livres. 
O SR. EDUARDO PnvH:NTEL: - Nesse ponto h a engano ; não f ali o em 

alumnos livres, pat·a mim só l1a alumnos ma•triculado . 
O Sn. Auausrro DE: FnJWJ'AS : - Aclmitte, porém, . ou Lra classe ele 

rsl.udantes .. . 
O Srt. E DUARDO PrMEN'rEL: - Qualquer cidadão. 
O SR. Auous•ro DE FREI'l'AS : - Quer que qua lquer cic)aclão, embora 

não seja alumno de estabelecimento offic ial , Lenha o dieeito ele t· eque

rer o exame da mateeia qu e en tender. 
A Commissão não repelle es ta id éa, vós o sabeis; ell a ahi es t.á no 

projecto, que apenas fixa, para o exercíc io desse direito amp lo, que 

é garantido, a seg·uncla época de exames. 
O SR. EDUARDO Pll\'IJ1N't'EL : - Isso é o qu e eu não compr eh enclo. 

O SR. AuGUSTO DE F REJ 'fA S : - O nobre Deputado transfere essa 

classe ele es tudantes para a primeira época. 
Não vos parece ex lraorclinario , senhores, qu e um sec Lario ele idéas 

atrazadas venha p edir ao grande defensor das icléas adeantadas todo 

n auxili o para a sua defesa?! 

Yeja o nubre Deputado pelo Rio Grande do Sul a p ena creada para 

esses moços, que não puderam fr equentar o curso, para esses funccio

narios que, não podendo abandonar o trabalho que lh es garante a viela, 

a es tes que, não dispondo elos dias para os cursos offi ciaes, ousaram 
pretender um diploma scien tifico . 

Sabe V. Ex. que pena o nobre Deputado lh es impõe? Permitte o 

exame na primeira época, é certo; mas obriga - o ao pagam ento el o 
dohro da taxa. 

O SR. EDUARDO PlMEN'l'EL: - E• o que es tá no projecLo actual. 

O SR. AuGusTo DE FREITAS: - Vêcl e, senh oecs; institu e-se o ens ino 
livre para o alumno que não pócl e fr·equentar as aulas, para aqu elle 

qüe quer aprender em seu gabinete, nas horas que o afanoso trabalho 
lh e permi•tte, e tributa-se o alumno com o clO'IJro ela taxa! 

Vae acleanle o n obre Deputado. S. Ex. p ermitte a verifi cação ria 
frequ encia como o Corlig-o estabel-ece; mas, ao passo que o proj ec Lo 

ela Commi.ssão Lran~fr.rc para Março o exame elo alumno que cl á 40 

fa~ t.as, S. Ex. determina, qu e ao alumno, em CORd iyões taes, será man 

Li clo o dir eito ao exam.e, mas pag·ará elle o dup lo ela taxa. Tributa-se 
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o pac, a pretex to de ensino li vre; pune- e a falla, ob i'igando o alumno 

a maio res onu ·. 
O Sa. :\J..\JlTI:'\i:l TEIXEJHA : - Vac por conta do sy Lema. 
0 H. A 'CUSTO DE FREITAS : - Quanla COU a e PI'eLcn le, senli OL'l' ·, 

en1 nome do en. ino livre! AJJre-s a porta á livr e fre qucncia, mas Lr i
bu la-se áq ucll cs que usam do direito que lh es é affirmado na lei! 

O n.. E D ARDO PI:NH;NTEL : - Isso c Lá no peojecLo. 
O ·n.. Auous~·o DE Fn.EJ'l'AS : - Y. Jt'x. não enconLea i Lo no projct.:Lo 

da C mmissão. 
O projceto determina, que o alumno livre pagará no momento rio 

exame a taxa corrc-pondente a Lc c á mateicula. 
\-. Ex., entretanto, com a cxpt·es ão - o dup lo da taxa- estabelece 

o dup lo daqui llo que elle devia pag·at·. 
0 R. Ti:DUARDO PIMENTEL: - l!:st:.í na mesma conta . 
O SR. Auc STO DE FR~>J'L'A : - 'enhOI'C' ·, Lodos vós ouvisles o noilrr 

Deputado de rrgipc, na sua crit ica, dizce claquell a Lt·ibuna, que o 
Coei igo, querendo estabelecer o ensino I ivrc, peetcnclra c Labc lccci' um 
regimcn de épocas certa- paea a abertura do cur-o- e um regimcn 
ele épocas paea exame em Lodos o c Lahelecimenlo . Todo YÓ 

ouvi Lcs, c com egurança affiemo, embora até c te momento não 
tenha ido publirado o di curso elo nobt·c Deputado, S. Ex. dizer: 

"Que projeclo é e te. que não atlcnrlc ú concliçõe climatcricas rlail 
local iclarlcs, que estabelece para o Pará a mesma t'poc-a de csluclos f]lle 
para . Pau lo?!" 

- ~ bramos, cnhor es, o Cocligo. 
O at·L. 372 · peccisamenle aque ll r que pt·cce iltía que as au las podt'm 

ser abertas ' encenadas em épocas rli fl'crcnLrs, LPndo, pot·ém, o in Li 
Luto livres o rlcver ele aLlrnclcrcm ao lrmpo de pei'C'Jt'so das maLeeias c 
á época elo exame , ele mo lo que não rja encm·tado o tempo de en ino 
nem o tempo que medeia rnl1·e uma r outra época clr E'xame. 

i'-lão r rxlraorrlinai·io que o nobt'C' Drpulado criLilille o Cocligo cxu 
clamcnLc pot· arloplar a medida, que S. Ex. propug-na?! i\I ai l"xlt'a!JI'
cli nar io ai nda. sPn horc , é qur o noh1·r Drpul.ado manda UPI t• imit' 
r sa cl i pÕsição rio Cod igo!! 

. Ex. quer uma medida por convrnicnlr: riJa C'slú ronsag-I·aclu na 
le i, r .. . Ex. manrla supp i'i mil - a.! 

O faclo. en li'Ctanlo, se exp lica. 
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Bcnhorc::;, quando um Jia nc. La Casa, Yac para muilo annos . ou,·i 
a palavra cloqu.eotc de um moço, que aLé então pas ava desprrcrbido 
nn sriu da rcp1·e enlação na · ional, palav1·a ungida de verclaclc c de ju -
Liça, as emler á. maiores altura , commoventlo a Camal'a e Lrazeniln-a 
sn. prnsa por largas hora . cu di 'C: quanta vicloria alcança qu m 
l'al la com o coração c co m a verdade, dominado pela j ust iça lia causa 
qur defende; quão humilhado · se . rnl irão o agot'P. sor . da vir I i ma. 

qur Lão ju , la defesa rnconLra! 

ltefit·o-mc, scnhorc , a Jo'e1·nando O Ol'io quando rldrndia o .\lar
qurz de Hcl·val, seu pac. (.lfuito br'rn: m uito bem.) 

O nobt·c Deputado po1· Scrgipr rslá ne · Lc momrnlo. snh a pi'Cssftn 

dr um sentimento, que lhr pcrllll·ba a hrilhanLe inlrlligrn!'ia; ~. l•:x. 
ti Yielima ela má vontade volaila ao Cod igo ele J• de Janrit·o. 

' . Ex. tem prevenção con lt·a r sa lei c, po i , con lm o l J•ahalho da 
Cnmmis ão, que a aoccionou na grande maiot·ia de -ua. di. pu ·it:õPs. 

ILm tal iluação clesapparrcP n vigor do sru talento; a sua inl lli
gcncia se obscurrce; c , . Ex. vf1 o qur não cxi l.r c nãn YC o qur ahi 
está escriplo. 

Por is o, como ultimas palaYt'as l'l'fcrcnle ao Ll'ahalho do nolH'<' 
Deputado, pel'mitti que eu diga a . Ex. LJUC, Lendo em mãos o projeelo 
da Commissão, composto de quatl'ocenlo c LanLos at'l.igo . no quars 
rsLã<) J'<''ol\·ida toda a que Lõr que o elevem et' em um Cocli o. r 
achando qnc clevia er emendada apenas a parte refcl'rnlr á f1'rqurncia 
elos alumnos e ao exame. elo mesmos, o qur e clcduz a clou. on 
Ires artigo~. pois clr pouco mais LraLou o nobre Depu Lado, S. Ex. devia 
8ubi1· a e la leibuna. trazendo como pt·imeiras palavl'a o eu louvorc 
á Commissão, pol'quc obra completa é csLa, que elos talentos elo nob1'r 
Drpula<lo, prores. Ol' rlislinclo,. r\ mrl'eçcu a critica no ponLos indicarlns, 
entre os rlc maiot· monla. 

0 , H. RODHBlGUE DOHJA: -li:' a i lira cap iLal para mim. 
O R. Auouwro DE FrtEJTAS: - Entretanto . scnhoePs, este Cocligo, 

que copquisLbu no silencio do nob1·c DrpuLado, o. fÓI'os de uma obra 
digna, c te meflmo Cocligo rrccbe rle S. Ex. uma rmenrl a, que ·vcm csLon
teada em meio das ouLra , e que conclemna a rir appa1·ecer, porque . Ex. 
pede á CamaJ'a que o repilla, rcpcllindo lambem o LJ•abalho da Com
mi ão, pa1·a que conLinue em yjo·or o Codigo de 1892!! 
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E' .singular, senhores, que o projecto da Commissão, que o nobre 
Deputado não recebeu mai do que ligeira critica, deva, entTetanto, 
ua opinião de S. Ex., ser rejeitado, e substituído pelo Codigo de 1892, 
cheio de lacunas e de defeitos e que no nobre Deputado não mereceu 
uma palavra de defesa! 

S. Ex. com La! proceder co lloca-se entre as pontas faLaes de um 
dilemma: ou o trabalho ela Com missão é um trabalho perfeito, que não 
in~pirou ao nobre Deputado mai·s que lig·eiras correcções, e neste caso 
a emenda substitutiva não representa as idéas sinceras elo seu autor, 
ou o trabalho da Commi são merece censura e, esquecendo-a , o nobre 
Deputado não cumpre o seu dever, pois que priva a Nação elo poclero o 
concurso de sua intellig·encia. 

Já me estou along·ando por demais e preciso concluir estas despre
tenciosas observações. 

Permitti, porém, q~e antes de fazel-o, tome ainda em consideração 
a emenda no nobre Deputado, referente ás gratificações addicionaes dos 
professores. 

S. Ex. aventou nesta Casa idéa singularíssima. 
Critica o Codigo, ·porque adapta o systema de computar apenas o 

tempo ele serviço no magisterio, ou do lentes em clisponibiliclacle por 
torça de lei, para as gratificações addicionaes, mandando, todavia, que 
o lempo consumido em commissões scientificas, em serviço de guerra, 
no serviço da representação nacional, nos serviços do Governo dos Esta
dos, no .serviço ela diplomacia e outros de natureza equivalente, sejam 
todos computados no tempo necessario para a jubilação dos lentes. 

S. Ex. quer que tenham assento nesta Casa, e não. veja o nobre 
Deputado nas minhas palavras qualquer proposito de censura ... 

O SR. RODRIGUES DORIA: ·- · Eu proponho até o rig·or do Codigo 
velho, que dá ordenados menores. 

O SR. AuGusTo D.E FREITAS - . .. S. Ex. quer que os pro f e sares 
tenham assento no Congresso Nacional, remunerados como são os repre
sentantes da Nação, e que esse t empo lhes seja contado para a sua apo
sentadoria, como o é, e tambem para as gratificações addicionaes. 

O R. RODRIGUES DORIA: - E por que é conLado aos disponíveis? 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS : - Senhores, o nobre Deputado disse 

em tom de indignação, que a muitos pareceu impressionar: 
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"Tiraes de sua cadeira o professor, mandaes que vá servir no jury 

e o Leibuiaes com a perda de tempo para as geaLificações!" 
enhores, si o nobre Deputado me permiLLi se, eu diria a . Ex.: 

esLe aegumenLo se parece com aquellas celebt·e' demonstrações put· 

absm·elo . 

O SR. RODRIGUES DoRtA: - Mas uem poe isso deixa de ser uma 

cemonstração. 
0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS: - Achae que O professor, que é reti

rado de sua cadeira para servir no jury não deve perder o tempo pal'a 

a sua aposentadoria, como esLaLue o Codigo, nem para as gTatificações, 

como pretendeis. 
Dizei - rtle, porém, quem indemniza o medi co pela perda que so ffr e 

na clínica por servir no jury? Quem indemniza o advogado, que aban

dona a sua banca para servir no jury'l Que recompensa tem o com

merciante, que deixa o seus interesses para et·vit· no jury·? 

enhores, o set'viço do jm·y é um erviço nacional; é .um Leibu lo 

imposto ·pela lei a Lodos os cidadão . 

Ba ta que aos lenle eja re guat·datlo o direito ele contarem c. c 

tempo para a sua aposentadoria. 

Não recebem ell es, quando perdem o tempo em commissões scien

Lificas e no exercício ele cargos publico , remuneração de outra e pecie? 

ü R. ~ili:DEIRO E ALBUQUERQUE : - Devemos Ler em vista o qne 
se dá com o militares . 

0 R. AUGUSTO DE FREITAS: - . ão espemva O apat'te elo nobre 

Deputado; o Exercito entre nós, como em toda a parte, lema sua legis

lação especial. Não se pó le colher argumento a priori na legislação 

mi litar. Si não, eu pediria a S. Ex. exp li cações de um facto, que até 
hoje mal comprehendo . 

.fJ R. BARBOSA LIMA: -Eu mesmo como militar, com assento aqui , 

já propuz a revogação ele ta dispo ição. O meu projecto ele lei dm·me 
na pasta da Commi são. 

O R. Arous•ro DE FRE11'AS: - Diga-me V. Ex.: porque a viuva do 
militar, que percebe o meio-soldo e montepio, si vier a casar com 

militar não o perderá, e outro tanto não ucceele, si conLt•ahir e}undas 
nupcia com um civil? 

Ha razão que ju tifique uma excepção tal? 
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O SR. URBANO DE Gouvl!:A: - ão póde deixar de ser espectalissimà 
a legislação pela natureza da profissão. 

O SR. AuGUS1'0 DE FR8IU'AS: - O nobre Deputado por Sergipe apre
sentou emenda, mandando que vigore para as gratificações adclicionaes 
as disposições do art. 37 do Codigo de Ensino de 1892. 

Ainda uma v.ez foi infeliz o nobre Deput-ado. 
O art. 37 elo Codigo ele 1892 estabelece que os serviços ahi enume

rados serão computados para os effeitos da jubilação. 

O SR. RODRIGUES DoRIA: - V. Ex. não reparou; a minha emenda 
maneta pôr em vigor o decreto n. 230, de 7 de Dezembro de 1894. 

O SR. Aucus'ro DE FREI'l'AS: - Não é isto que leio no avulso que 
tenho em mão; nem posso conhecer o pensamento do nobre Deputado 
sinão através das sua:s palavras. 

Desejava, Sr. Presidente, responder a cada um dos illustres repre
sentantes que honraram a Commissão, discutindo e impug·nando o seu 
trabalho; falta-me, porém, o tempo, que vae já muito excedido. 

Permitti, porém, senhores, que dentre elles eu destaque o nobre 
Deputado pela Bahia, o meu digno amigo o Sr. Augusto Neiva, cujo 
grande coração tão conhecido é ele todos. 

O discurso com que S. Ex. illustrou o debate, encerra injustiça: 
1nju tiça e só injustiça. 

Injustas foram as palavras com que S. Ex. enalteceu virtudes que 
não tenho, qualidades ·que não possuo, serviços de pouca valia . . . 

VozEs: - Neste ponto, não apoiado. 

0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS - ... injusto foi S. Ex. na critica dos 
tra:balhos da Commissão. 

Diss·e S. Ex., que fomos rig·orosos com a classe dos preparadores, 
porque não contemplamos no projecto medidas, que o Congresso não 
podia accei ta r, e que, na opinião de ··s. Ex., não deviam aprovei t:u' 
sómenle aos representantes do magisterio, inão tambem aos auxiliares 
do ensino. Fomos rigorosos ainda, porque não permittimos, que passem 
a lentes esses mesmos preparadores, que provas não deram do seu 
saber. 

Julgue cada um delles, com a justiça dos seus sentimentos,, do pro·
posito que animou a Commissão, repellindo essas pretenções ora tão 
l;lem amparadas pela palavra .se)llpr.~ generosa do nobre Deputado. 
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Sr. Presidente, não voltarei a esta tribuna. Aguardei o momento 
em que haviam fallado todos os representantes da Nação, inscriplo::; 
para o debate, para, em nome da Commissão, defender o seu traballJO, 
r-espondendo a cada um na medida das minhas forças. 

A minha palavra póde Ler transposto os limites devidos; per
dOae-me, porém, -senho.res, quanto de leve acaso tenha ferido as vossas 
susceptibili·dacles, l'evando á conta elos impulsos indomaveis ele um fana
tico por essas idéa . 

O fanatismo, Sr. Presidente, não tem leis que o. dominem . :::>ou 
um fanatico p elo elevação do ensino publico, porque só clellé ppcle vir 
o engrandecimento nacional; como o sou ela justiça, porque só delta 
póde vir a garantia da ordem social. 

Cerremos fileiras, S'enhores, em torno des·sas duas gTancJes que lõcs 
sociaes. 

Parece que- para nos advertir da necessidade de zelar a instrucç5.o, 
decretando nos justificados rigOl'es ela lei a efficacia do ens ino, prepa
rando nos alumnos de hoje os mestres do futuro, a fataliclacle, senhores, 
desfechou sobre nós fundo go lpe, que Lodos sent imo-s, com o desappa
recimento de um grande mestre, que tanto nobilitou a sciencia, quanto 
a sua Patria. (Apoiados.) 

Que a vida deste homem de lettra·s, que o percurso por elle feito 
para alcançar a cu lminancia scientifica a que se elevou, seja, senhores, 
a Biblia da mocidade, e que todos vejam nas homenagens Pl'estadas ao 
morto illustr,e o grande valor ela scienc'ia. (Mnito bem; mttito bem, 

O o1·aclo1· é muito wmp1·imentado.) 

O Sr. Presidente: - Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 211 DE DEZEMBRO 

O Sr. Affonso Costa começa pedindo á Camara e ao honrado 
Relator do projecto que permiLtam que um elos mais humildes repre
sentantes elo magisterio secundaria, um obscuro lente do Gymnasio 
Pernambucano, se abalance a tomar parle no deba te, tentando subir 
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á alLura em que o co llocaram o illu lrado oradores que tanto o tõm 

i Ilustrado. 
A di ·cu: ão é im1:iortantc por seu objecLo, por sua natureza e por 

seus fins. 
O oratlor . ó l)l" Lendc occupar-se do ensino ecundario, mostt·ando 

a sua imporLancia como base do -ensino superior, ou, melhor, como 
elemenLo de solicla cultura aos gue, sem pretenderem seguir as car
reiras scientifi cas, elevem preparar o espírito para o convivia da sacie-. 
dacle, na lucta pela viela. 

Actua1mente o ensino secundaria não é o que deve ser, o que será 
uesdc que o paiz inteiro comprehender as suas vantagens e compene
trar- e da nece ·idade de não adiat' por mai tempo a bõa pratica de 
uma solida e util in trucção ecundaria. 

O es tado aclual el e anarchia, de desorganização é que não pócle 
man ter- se, pois sem receio de conte tação, e póde affirmar, e ido 
me mo e lá na consciencia de todos, profes ores ou não, Governo e 
interessado-s na instrucção, que a época acLu al é a éra de clecadencia 
do ensino secundaria. 

ão erá por f ai ta de reforma , ele certo, que chegámos a e. La 
s ituação; a r eformas, dia a dia feitas, para méra satisfação de vaidade 
pessoal cl ste ou daquell e Mini tro, nem empre co nsultam os inl.eresses 
pub lico e. qua i empre, se afa tam elo moldes em que elevAm e r 
vasaclas, pelo en inamento e pratica elo paizes que mais se avantajam 
no assumpto. 

Entre nó as reforma se têm uccedido, como na França, onde 
rl iz Comparé, .a reorganizaçõe elo en ino duram tanto, quanto duravam 
as constiluiçõ s ant s da actual H:epubli ca; nós tivemos em pouco 
tempo a reforma Benjamin Con lant, a reforma Amaro Cavalcanti e 
a re forma Epitacio Pe oa; ma , ao passo qu e na França a di cussão 
ri o a umplo occupa muito o espírito de legisladores e publici tas, e, 
ainda em 1900, alli se reunia o Congre so ele Ensino ecunclario, onde 
tanto r di cutiram as reformas que importam introduzir, entre nó 
tudo pa a rle prrcebido c sem a attenção qu e a materia requer sob 
lodos os pontos el e vis ta. 

'rodos esses males e todo esse pouco interesse com que o ensino 
rcundario é tratado provêm do fim a que se destina entre nós e do 

mesmo papel que em nosso paiz elle representa. 
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A educação ecundaria entre nós só tem um fim, só visa um resul
tado, todo immediaLo: é habilitar o Bstudante á matricula em uma das 
nossas academias; o fim proximo, unico, elo moço que frequenta os 
no sos gymnasios, que cut' a as aulas de ensino secundaria, não é 

in truir-se, preparar o seu espírito para a nece siclacle do meio em 
que fatalmente · Lcm ele viver; é simplcsmen c matricu lar-se. 

Da h i a tenacidade com que se ~lcfendem o exame parccllado 
e o .adiamento ·eterno elo exame de madureza, medida salutar capaz 
de soerguer o ensino do abatimento e descredito em que se encontra. 
O estudante brasileiro (e infelizmente o pae ão o primeiro · a 
accei tar a rotina) não quer ter pela instrucção secundaria o preparo 
preci o, solido, valia o, para vencer as difficuldacles do cur o superior, 
não; o que pretende, o que almeja sómenle, passando superficialmente 
nos exames em que o ponto á sorte dá approvação, é matricular-se. 
O estar apto para assimilar a matarias do cur o superior, o ter ele
mentos necessario para apprehenclel-as é nada ; a matricula é tudo ; 
e o resullado é o abatimento elo e pirita nacional e o atrazo em que nos 
encontramos deanle elo grande progre SO da lettra e Ci·encias hu
manas. 

Na França, apezar da luta em que, pelo estabelecimento de uma 
solicla instrucção secundaria, e têm empenhado os seus maiores ho
mens, ainda o ensino secundaria não atlingiu o fim que os patriotas 
têm em vista; os gymna ios enchem- e de alumno que procuram na 
instrucção secundaria um meio ele fugir elo serviço militar e o resul
tado é a levas rle e tudantes, em interes c pelos livros, que formiga m 
nas casas ele instmcção secundaria, com erios prejuízos das artes, das 
industrias; clahi Lambem para elles vem a facilidade do cur os, a ten
dencia para afrouxar a disciplinas e a luta que é preciso manlrr 
para resistir a essa tendencia desmoralizadora e fatal. 

Na Allemanha já as cou as e pa sam de outro modo: a divi são 
dos cursos, a lenclencia para o utilitari mo convertem o en ino secun
daria em verdadeiro instrumento de uma educação so lida, capaz dr 
habilitar o moço, não só á matricula na academia , como fazel-o 
cidadão instruido, apto aos misteres da vida. 

E tal ·era·, ele ha muiLo, a orientação "'ermanica a respeito das van
tagens de um so li do ensino secunclario, que desde 1794 o Codigo de 
Ensino prescrevia: . 
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"Os alumnos que não demonstrarem aptidão sufficiente para o 
ens ino ecundario elevem ser clell.e desviados o mais cedo possivel. e 
seus paes prevenidos afim de que pos um dirigi l-os a tempo a qualquer 
outra carreira aprov·citavel." 

1os Estado Unido , apezae de grandes falhas que lhe são apon
tadas, a educação secundaria é disseminada extraoedinariamente, sendo 
a legislação do cliffercntes Estados eiqui ima e variada. 

Alli o fim principal elo ensino não é fazer abios, como se pretende 
pela eiqueza elos peogeammas da França, mal ele que nos queixamos 
Lambem, porém fazee homen , diz Tisné, repr scntante da grande Repu
blica no Congl'esso do Ensino ecundario, reunido em França durante 
a expo ição de 1900. 

All i o fim elo ensino não é cançar a memoria, ma desenvolvet· a 
intelli ·encia, o senso commum, temperar o homem para a luta, appa
relhando-o para a vida . 

. ão é nece .ario ter grandes conhecimentos para entrar na niver-
iclade. E' sufficiente conhecer a rrammalica, escrever o inglez correcta

mcntc, Lo!' bom con l1ecimento da histeria nacional, ele geographia e ele 
ariLhmctica, um pouco tle geometria e algebt·a, nada de gt·ego c alg·uma 
cousa ele latim. 

O en i no, por i m smo ba 'tante ol ido, tende, sobretudo, a clesen
Yolver o pensamento do. moço , despertando-lhes a curios idade e a 

attcnção, rir modo que se vão intellectualmenlie formando por uas LE-i
turas systematicas e pela observações. 

Julga que o estudante americano não recebe uma educação classica 
tão profunda, tão completa como o francez, porém, em compensação, 
aqucllc tem o e ·pirita mais forte é peoviclo de maior dóse de senso 
commum. 

Di cutinrlo, não orá prodigo em casos parallelo , nem citará m 

opinião clr Pl atão, rir Aristotelc, ele Quintiliano ou ele Marco Aurelio 
a rrspeilo do a umplo ventilado; ellc no dará a ua; illuminará as 
ua palavra. com c Lalisticas c exemplo praticos, principalmcnfP 

rle factos tirados ela h i to ria. 

~ão rl i seu tr, diz o orador, as vantagens do ensino americano, t~n 
utiliLario c Lão pratico, como no apresenta o ou illustrado defensor, 
em cujas palavras talvez se possa enxergar o rxag7ero, tão natural em 



-314-

quem defende e apregôa a cousas de sua patria; o que, porém, não e 
poderá negar é que estamo tão longe, na pratica, do classici mo fran 
ccz, elo methodo allemão, como elo puro u.ti li tarismo americano. 

Jada temo , nada no resta d uW e proveito o, tudo e Lá para 
fazer, sendo de la Limar a cegueira ele u n e a má vo nta !e de ou tro 
a respeito da necessidade i mpcr io a de crear, é o Lermo proprio, entre 
nós, um ensino secundar ia u ti l, proveitoso e moralizado . 

Si o f im Ycrdadeiro de uma bàa educação secundaria uão é só 
preparar o moços para o cur o uperiore , porém fazer cidadão 
apto a se encaminharem, com vantagem, na sociedad,e em que vivem, 
o ideal é desenvolver mais o ensino primaria ou crear c manter as 
e colas primarias superiores, levando-se assim um maior de envolvi
mento e uma dó e maior de conhecimento ao e pirita do que não 
podem ou não querem fazer, por completo, um curso secundaria. 

Mesmo porque, continúa o orador, bem considerada as cousas, 
não são bem conhecidas as barreira que elevem eparar o dou cursos, 
o pr imaria superior e o secundaria propriamente dito. Onde os seus 
limites conhecidos? 

Possam os Estados elo nos o paiz di seminar por toda parLc, espa
lhar prodigamente a Lodos o reconclito elas no sa cida le a e co la 
primarias, e tanto quanto possível fôr, as primarias upcriores, como 
c pratica em alguns paizes, facultando- e a todos a obtenção ele muitos 

conhecim ntos que entre nós ó são dados nos cur os chamado ecun
clarios, e teremos resolvido, em parte, o problema ela educação, prepa
rando as camada populare para a ociedacle moderna. 

O que temos, pouca, mu ito pouca, instrucção pr imaria, pouca, 
muito pouca secundaria e esta mesmo egoisticamentc fornecida aos 
que podem c aos que dispõem ele certo me ios ele fortuna, é o que não 
e pócle manter, é uma ele igualdade, é a er ação le uma ari tocracia 

intcl lectual, como diz Béreno·cr, não passando as criança pobre rlc 
prolctarios intell ctuaes. O que temos, pois, e o que a França tem 
Lambem, os dou ensino dadgs pelos Estados, um, o secundaria, só 
clifficil mente accessivel aos pobres, é uma des igualdade i njust i fi cavei, 
inconveniente e insustentavel, de egualdacle que, de certo modo, de -
apparccerá com a intt·oelueção elas escolas primarias upel'iores, onde 
os pobres poderão encontrar uma dóse mais desenvolvida de conheci
mentos necess&rio . 
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Quanto á posição que o Estado deve assumir perante o ensino e 
quanto á autonomia dos estabelecimentos de instrucção, é o orador do 
numero dos que seguem o meio te.rrno. 

Tres são as posições que o Governo póde tomar: ou dá aos estabe
lecimentos ampla liberdade para escoLha de materias, confecção de 
fJ rOgTammas de ensino, exam es, etc., ou estabelece as materias que 
devem compôt· os pro3rammas e os deixa a cargo elas congregações; 
ou, f inalm ente, chama a si o encargo de escolher materias, confeccionar 
programmas, r egular exames, emfim absoluta centralização. 

E' partidario do ystema mixto ou médio, porque confia na capaci
dade das congregações; entend e que ao Governo ca;be o direito de esco
lher as materias que devem compôr o cm·so secundaria, porém não com
prehencle a intervenção delle na confecção de programmas e mais 
ac tos proprios dos que exercem o magisterio. 

Quanto á escolha el e materias que devem er exigidas para um 
curso secundaria, não pó de negar as d ifficuldacles que surgem na pra
t ica, pois, si sobre este ou aquelle ponto de vis ta as sciencias têm 
grande vantagem, as línguas não são menos uteis para a obtenção de 
variado. conh ecimentos e para o exercício de tantas profissões na luLa 
pela viela. 

O accumulo das ling·uas classicas, a ex igencia necessaria das mo
demas, a utilidad e das sciencias, tudo tem produzido no es trangeiro 
e mesmo na conf cção dos nos os pro2rammas, a sobrecarga de es tudos 
que traz como consequencia funesta o sw·menaae. 

No empenho de dar á instrucção secundaria um caracter mais 
pratico, sem peiva.r a moc idade que della prec isa das grandes vantagens 
o bell cza · elo ensino class ico, a Lend encia, actualmente bem caracteri
zada, é sacr ifi car uma elas I i nguas mot·tas, o grego, mantendo o latim, 
cuja utili dad e não se podeeá contes tar em absoluto c que incontesta
velm ente serve ele so li da base a uma bôa educação litLeraria. 

Dóe, de certo, separar em um curso secundaria o grego do latim, 
porém é isto imposto pelas ci rcumstancias, embora o orador tenha bem 
presente as palavras de Laprade : 

"E' prec iso que o es·tuclo das lettras antigas permaneça intacto; 
ú pt·oc i ·o pam salvaJ-o, lan çar ao mat· tudo o mais. ão é s il}ão pelo 
gt·L·go e pr lo lat. int qu P a mocirl ade se põe em r elação com os senti

men tos de que vive a humanidade. 
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Os ant;gos tiveram a bôa fortuna de ser os primeiros interpretes 
de uma sociedade civi lizada, tendo dado áquelles sentimentos a expres
são de uma justeza, simplicidade c frescu ra incomparaveis; é a mcl11or 
escola ele logica, ele esthetic-a, de eloqucncia e de moral. 

O fim da educação classica é fot·mar a intell ig·encia; não se mobilia 

uma casa sem se Ler o edifício. 

Que o bacharel possua a dóse ele calculo necessario ao advog·ado, 
ao banqueiro, ao proprietario para fazer suas contas, seja; que não 
i norc os elementos da geometria, porque o mestre diz que ninguem 
pócle ·aLting·ir á philosophia sem ser- se um pouco geometra; que clle 
possua ct 'a physica e ela chimica o que é preciso saber para estar apto 
a conhecer qual o lagar que. cllas occupam no conjuncto elas ciencias 
humanas, seja ainda; - mas tudo isso se faça sem usurpa.r o tempo 
que deve pertencer ás leLtras." 

As palavras de Lapracle são repassadas de muita verdade; é, porém, 
urgente abreviar os programmas, dando ao ensino secundaria alguma 
causa mais ele pratico e de immecliatamente util. 

Ninguem poderá negar as v·antagens e a belleza do greg·o para um 
solido preparo li tterario, ninguem poderá contestar Lambem que, sendo 
uma especialidade, e diffici l, póclc deixar de ser obrigatorio. 

•Por outro lado, si é necessario manter as línguas classicas, porque, 
como dizem os seus cl efepsor es, ellas representam uma tradição, o latim 
roerá sufficienLe para manter essa tradição dos povos de que nos veiu a 
civilização; si o estudo do grego e elo latim valem ainda mui to, como ele
mento que desenvolve as forças ela intelligencia, forçando o espírito 
a. essa gymnastica constante que tanta viela lhe dá, habituando-o a 
uma argucia c activiclaclc aclmiraveis, a manutenção elo latim garan
tirá essas vantagens. 

De mais, essas tradições qu e os monumentos da littcratura grega 
representam não se perderão nunca da mcmoria e co nh ec imentos 1m

manos; as Lraducções as mais perfeitas em varias línguas garantem 
a sua consrrvação, e os qu e podem entregar-se a essas c pecialidades 
não deixarão ele cultivar com cuidado a bella lingua de Homero. 

Nós não pretendemos votal - a ao esquecimento, o que seria um 
crime; queremos apenas tornar o seu estudo facultativo, a:fim ele alli 
viar . os programmas da sobrecarga ele que tanto se resentem. 
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E' a corrente de idéas seguidas em Inglaterra por pencer e Bain 
e na Allemanha por Preyer e Hreckel, e que se alastra fazendo prose

lyto em toda parte. 
Os que mais fortemente defendiam a conservação, nos programma , 

de duas línguas ela sica . são hoje o que já se vão convencendo' da 
necessidade de supprimir uma c, entre o latim e o grego, não se vacilla 
11a escolha; nós decendemos da raça latina, .a nossa civilização foi 
latina, e do latim fomo bu car gTande cabedal de que se formou o 

iclloma que fallamo . 
Para nó , diz A. Fouillée, o latim é Lambem a unica língua ·pedago

gica que tem um caracter internacional, porque é o commum objecto ele 
e tudo para a ela ses esclarecidas ele Lodas as grandes naçõe . Si 
em no sos dia o abios e o letlrados não se correspondem mais em 
latim de um paiz a oulro, a cultura latina rião deixou de set· ainda 
um traço de união entre sab ias c litleratos, qualquer que seja o paiz 
a que pertençam. 

m grande americano disse que todo homem civi lizado tem duas 
patria , a sua e a França; Lodo homem inslmido póde dizer que tem 
cluas línguas - a ua e a latina. O latim estabelece então uma e pecic 
de parente co entre a naçõe . 

O latim ainda tem uma vantagem sobre o grego, a de ter sido 
uma lin ~ua lilteraria e scientificamente viva até quasi os nossos dia . 

i para o estudo ela antiguida le e das origens da philo op hia ou da 
ciencia o grego é tudo e o latim pouca causa, em compensação pua 

o e tudo do movimento litterat·io, scientifico e philosophico da média 
1dadc e elo moderno te~pos, o latim é tudo, foi sempre a lingua scien
Li fica em que os abio escreveram as uas obras c&pitac . 

Foi ómenLe no no o cculo que o desenvolvimento do espírito 
nacional f z dr apparecer o uso de e crcvcr em la tim e elevou cada 
língua á honras ele língua científica. 

Entre as língua antiga ha uma cujo estudo completo c conl i
uuado até o fim ele um cur o ccundario não é necessario a todos o 
r tu !an te que recebem um en ino liberal, muito menos aos que têm 
em i ta a caneil·a scienlifica : é o grego. 

Nó não orno uma nação néo-grega, somos uma nação néo-latina 
c a nos a litteratura não foi inspirada na da Grecia sinão através do 
lnL im. Porlr1·-sr-ha me mo, em rigor, conceber o ensino do latim sem 
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fi do grego; ellc h a longo tempo existe co tre nós e nos bons tempos 
da nossa lüt.era tura; ell e existe na Allemanha nas écoles réelles de pri

meira classe e em outros paizes. 

A superioridade esthetica, philologica e philo ophica elo Lrego em 
relação ao latim é reconhecida, não se podendo negar, cnlretanto, a 
sua inferior idade pedagogica. E' o grego uma língua complicada, muito 
rica. subti l, livre e muito fl exivel, romantica, uma maravilha sem du
vida, mas que não se torna conhecida sinão por um estudo aprofun
dado e tal que não se póde esperar ela totaliclacle dos nossos collegiaes. 

Entretanto, o que eleve ubsistir até o fim de toda educação secun
daria e classica é o laLim, ao qual nos li gam laços impossíveis ele romper 
c que estabelece uma cadeia entr e todas as nações. 

Segue a opinião ele Foumée, diz o orador, que amante e eximia 
tra:cluclor elo -grego, não trepida em aconselhar a sua suppressão, atten
clenclo á necessidade de aprofundar o estudo elas línguas modernas, -tão 
util aós que se dedicam já ás carreiras scientificas, já a outros misteres 
da viela. 

Não é, pois, aclver ario ela línguas antig·as, ainda as aprende, tanto 
quanto lh e permittem as suas occupaçõe , não poclenclo conceber abso
lutamente a suppressão elo latim . 

Está neste ponto em fran ca opposição aos que pretendem el i 111 in ar 
ele vez o e tudo elas duas línguas em que se conservam os mais bellos 
monumentos ela litteratura anti _a. 

Comprebendc um curso secundaria sem o gTego, porém não o pócle 
conceber sem o latim. 

O grego tem figurado sempre em nossos programmas ele ensino, 
pot·ém a verdade é que o estudantes, em geral, completam o curso c 
muito pouco aproveitam no ensino ela velha lingua. 

O ensino classico greg·o-laLino, diz Mr. Bérard, antig·o di cipulo rla 
Escola Normal Superiot' e ela Escola ele A.tbenas e actualmcnte um elos 
mestre notavcis - é um fossi l que não é mais deste mundo; data 
rlo antig·o regimen e cessou ele viver ha mais ele trinta annos. 

E' preciso deixar morrer o que morre, diz Mr. Brunot, e o ensino 
gl'rgo -laLina, La! qual existe, é uma causa morta, i to é, como typo lo 
ensino secundaria . 

:E' uma fatalidade histot'ica. 



Não pensa como Béraed e Mr. Brunot, que são radicaes no as

sumpto. 
Infelizm ente a corrente dos demolidores do ensino classico au

gmenta cons ideravelmente, e na faina de simplificar os pro3rammas, 
tornando- se a instrucção mais pratica, já pretendem até a suppressão 

do latim. 

Sempre· se affirmou qu e o latim era necessario para os que se 
dedicam ao es tudo elo direito, principalmente ao direito romano, fonte 
riquíssima que o tempo, em sua marcha deva taclora, ainda não exhau
riu; e no em tanto, já se pretend e pt'Ovar que isso não é motivo poderoso 

para mantel-o. 
Eu penso, diz Ducroq, que os nossos es tudantes podem aspirar 

com succes o o cloutoraclo em direi to, independente elo co nhecimento 

ela lingua latina. 
Ao meu yêr, não passa ele uma illusão o pensar que os bachareis 

elo ensino classico, pelo f~cto ele possuírem um .diploma, conheçam a 
língua latina. 

E' um grave erro. 
Bem conheço as preoccupayões ele meus sabias co llegas, encane

gaelo do ensino elo direito romano, poi · affirmam que para aprenelel-o 
é necessario o la tim. Vamo procedermos ? exclamam todos, si se sup
prime o latim, para explicar os factos elo direi to romano a um auditoria 
que nem ao menos conh ece a língua latina? 

Vejamos. O ensino do direito nos ultimas annos tem tido um des
envolvimento aelmiravel. Ha muito que nós :fazemos tanto em nossos 
trabalhos juríd icos c.omo em nossas ·lições, a comparação ela legislação 
fr anceza com as de outros paizes, e pr incipaes Estados da Europa. 

Temos para isso necessidade elo conhecimento de todas essas lín
guas estrangeiras? 

Não, e fóra de alguns eruditos que sabem certas linguas, a maioria 
não conh ece sinão o francez. 

A sociedade de legislação comparada presta importante serviço ab 
paiz e ás lettras, publicando sempre um annuario das diversas leis 
es trangeiras, todas ver tidas para o francez, e é poe meio dessa tradu
cções que facilmente se aprende a legislação comparada. 

Da mesma fórma se procederá com r elação ao direito romano, 



~ S20-

E' exacLo, diz o orador, que as Leaducções occupam hoje Lo.,ar im

portante e. muito concorrem paea diffusão dos conhecimentos humanos, 
ele ling·ua á ling·ua e de povo a povo, mas a verdade dos textos da 
legislação eomana, a foeça, a extensão e a belleza de seus conceitos 
só poderão ser bem comprehendidos na propria lingua em que foram 

escl'iptos. 
O homem de lettras, o advog·ado, o orador, têm, a cada passo, na 

vida diaria, ensejo de reconhecer a necessidade dos conhecimentos, 
senão profundos, ao menos geraes, da lingua latina; fallando ou escre
vendo, ella lhes proporciona recursos incomparaveis. 

O estudante pó de, com effeito, fazer um curso de direi to romano 
sem saber o latim, como pretendem os adversarios do ensino classico, 
que, ele todo, como pensam, deve desapparecer, mas, de certo, esse 
estudante jámais poderá haurir as bellezas da ·tradicional juris
pruclencia, bellezas e segredos que só claramente se encontram e se 

bebem nas proprias . fo ntes. 
Que outros povos que não têm a origem latina e que não faliam 

uma llngua néo-latina desprezem, por completo, o ensino classico, 
aind_a se póde comprehender; porém que .povos de raça latina, qüe 
faliam uma lingua toda de feição latina, pretendam fazel-o, é o que 

se não concebe. 

Não é uma questão de tradição, nem de rotina; as tradições valem 
muito, porém só quando não contrariam as necessidades do presente 
e a marcha elo progTesso. Manter erros e prejuizo·s, sómente porque 
ell es vêm de longe e têm a consagração do tempo, é um absurdo. 

Ninguem mais elo que o orador é contrario á rotina e se insurge 
contra certas tradições; advo~ando a manutenção do latim nos cursos 
secundarias, fal - o, não por amor á tradição, porém pelo facto de se 
achar plenamente convencido de sua necessidade: 

Entende, pois, que a suppressão do grego é uma necessidade, uma 
vez que se faz preciso alliviar os programmas; é advogado, porém, ela 
manutenção do latim, cujo ensino reputa de muita utilidade. 

Continúa a sustentar suas opiniões quando é convidado pela Mesa 
para interromper o seu discurso, afim ele se realizarem as votações. 

Attende ao pedido da Mesa. (Muito bem; muito bem. O orador é 
muito cumprimentado.) 
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]];' lida a seguinte emenda : 
ejoa extensivo aos assistentes de clínica o disposto no art. 2" do 

proj ecto n. 185; tendo assim estes categoria igual á dos preparadores, 
e portanto, a e"stes equiparad os. 

Sala elas Sessões, 24 ele Dezembl'o de 1902. - J. A. Neiva. (' ) 

( • ) Nilo ~onsta n!l. "Synopse" a continuação do debate, nem o andamen,;o 
do projc>cto. 
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DE·CRETO N. 1 . 159, de 3 üe Dezembro de 1892 

. lpp>·ovcHlo pelo decreto leg·islativ o n . 230, de 7 de D Pzemb?'O ele 1894 (Altera em 
ReZ. a G1·at. Acld.) 

.\pprov:'l. o codigo das dis posições communs ás instituições de ensino superior de
pencl.,n tes do :\iinisterio da .Justiça e Negoclos Interiores 

O Vict:-Presiden te da H epublica dos E stados Unidos do Bra.sil, u ando da 

au torizl'lção que lhe faculta o r.,rt. 3° n. IU da le i n. 26, de 30 de •De~embro d e 

189 1., e á >vista do ·d ispos to no art . 2° do decreto n . l. 3+0, de 6 de F evereiro do 

dito ctnno, resolve approva r. pa r a as instituições de e nsiniJ s uperior, dependen

tes do Ministerio ela Jus tiça e :-<eg·ocios Interiores, o cod-igo que a este acom

panh:'l.. nssignado pelo Ministro de Estado, Dr. •Fernando Lobo. 

Capita l F ederal, 3 ele Deze mbro ele ;892, 4° da Republica. 

FLORIAN'O PEHXOTO. 

Fe1·nanclo Lobo. 

CODlGO DAS D l SPOSl('õlJ;S COMMUNS AS INSTITUIÇõES DE ENSINO SU

PDHIOR DEPENDENTES DO MI2'\ISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS 

I:-JTER10RES 

TITULO I 

Faculdades e e scolas f e deraes 

A1 t. 1 . o Para. •diUu s1io rl a instrucç:ão publica superior mante l'á o Governo 

duas Faculdades de Direito. uma em S . Paulo e outrr., em Perna.mbu co ; duas 

Facul dades de Medicina e Pharmacia, uma na Capital F ederal e outra na B&· 

h ia; u111a Escola Polytechnica na Cr.,plta l F ederal; uma Escola de Minas. .. em 

Mlnws Geraes . 
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CAPITULO I 

Dos diJ·ectores 

Art. 2.° Cada um dos estabelecimentos lerá um director de livre nomeação 

do Govtrno, podendo ser nm dos lentes, o qual exercerá esta funcção sem pre

juizo :la regencia de sua cacl ira; e um vice-director escolhido dentre os len tes 

co..th .:!.raticos. 

No impedimento do dlr~c tot· e vice-director, ser\'irá provisoriamente o lent~ 

n1n.ia anUgo que estiver em exerci cio; e, no impedimento ou recusa deste, cabe 

a jul'isdicção a outro lente effcctivo em exercicio, respeitada sempre a ordem da 

antiguidade . 

. \.rt . 3." O director é o presidente da Congregação; regula e determina, de 

confocmiãade co!n os Est:.tntos, tudo quanto pertence ao !'Stabelecimento, e não 

esti-ver encarregado especialmente á Congregação . 

Davem ser-lhe dirigidos todos os requerimentos e representações. cuja de

cisão lhe pertença; e por :seu intermedio levados ao conhecimento do Governo, 

da Cont~regação e das con1mi ssões os que Yersarem sobre objecto de sua respecti

va competencia. 
A• ·t . 4. 0 Incumbe ao rlirector, a lém das outrrus attribu-ições mencionadas no 

presente Regulamento: 

1", cor.vocar a Congregação dos lentes, não só nos casos expressamente de

terminados, como naquelles em que, ou por delibemção sua, ou requisição de 

<JUalquer lente, feita pot· cscriplo e com declaração do objecto da convocação, o 

mesn1o director a jnlgr .. r necessaria, 1narcando a hora da reunião, de fórma que 

evite. o;empre que fõr posslvel, a interrupção das aulas, dos ~xames ou de quaes

quer aclos do estabelecimento; 
211, transferir, em circumstancia,s graves, par·a outra occa~sião a reunião de:. 

Congregação jii. convocada, ainda mesmo nos casos ,em que ella d·e ve ve ri ficar-s•> 

em ;!pecas certas ; e suspenclcr a sessão, quando se torne ind ispensavel esta me

doida, da.ndo, em qualquer das hypotheses, immediatamente parte ao Gover no elo~ 

motivos de seu procedimento; 

3°, Jiri;;·ir ns sessões da Congregação, observando as disposições deste R e 

gu lamento; 

4·>. nomear commissõ,.,~. quando o obj cto destas fôr de ,~imples so lemni

d&de, ou pelo R <!gulamento não estiver expressamente declarado que a nomea

ção pertence á Congregaç~o : 

5°, aS~Signar com os lentes presentes as actas das sessões da Cong•regação; 

n!>sig.nar lambem a corre~por•cl e!'lc i a officiai, assim como todos os termos e des

pachos ;avrados em nome ou por deli beração da Congregação. ou em virtude deste 

Regula1nento ou po r ordem do Gov<?rno; 

sn, f;xecu tar e fazer ('Xecutar as decisões da Congregação, podendo, porém. 

susp~nder ISua execução, se fore m !llegaes ou injustas, dando pRrtP. immecli a ta

mente ao Governo; 
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7° , organizar o orçamento a nnual, rubricar o~ pedidos mensaes das despe

zas do cs tabelccimclnto, e solic itar do Governo a quantia que parecer neoessarla 

par a oCCt)tTe r áa despeza• de prompto pa gamento durante um mez; 

8°, d etermln :~r, de confor midade com >LS leis e com rus ordens do GoV'Crno, 

a rea lizaçlo das despezas que ten ham si do a u·torizadas, inspeccionando e flsca

llz~ndo ú emprego das ~ItWnbia.s para ell as decretadas; 

~· informar e remetter ao Governo os recursos interpostos dos actos e de

ci·SÕe~ el a Congregação e os pedidos de g ratificações, premios de obras e trocas 

de cadeiras; 

10 . determinar e ragular o serviço d:;. secretaria e biblio theca, e providen

c iar sobre tudo rgtanto fõr n eceooario para as sessões da Congregação, celebra

ção dos aetos e serviço das a ul as ; 

11 , vioitar as aulas c assistir, todas as vezes que lhe fôr possiveJ, aos actos 

e exercicios escola res, de qualquer natureza que sejam, 'C inspeccionar os cursos 

livres, adm itticlos n•J re~into dos estHbelecimentos; 

1 2, velar na observanci.a deste R egulamento, .p ropôr ao Governo tudo 

quanto fúr conducente ~o aperfeigoa1nento do ensin o e ao regimen do estabele 

cimen to não só na parte .<tdministr ativa, que lhe é pertencente, como a inda na 

parte r<cientifica, devendo neste ul timo caso ouvir préviamente a Congr ega 

ção; 

13, exercer a policia no recinto do edifoicio do estabelecimento, procedendo 

pelo mo do prescripto n este 'J:{egulamento contra os que pertm·barem a ordem, e 

empr.,gando ao m esmo tempo a maior , vigilancia na manutenção dos bon s co~

tumes; 

1'' suspenrl e1· por um a quinze dias, com privação dos vencimentos, os em

pregados; 

lõ, ro1Y1ear e dc Jnitt ir o porteiro, conservadores, continuas, bcdeis e g·uar

das ; a dmittir os serv<entes: 

16, conc~der ao~ empregados. dentro de um anno. até 15 dias de li cen<;a, 

sem prej ui ?.o do respectivo ordena do; 

17, cles i<rnRT os lente,; cathecl raticos e substitutos ou professores <Jue cle

va,m dirig ir os exe rcidos praticos nos estabelecimentos em quP os houver e ins

pecciolla.r os mesmos excercJcios. 

Arl. 5. o O director, além das informações que clev.e dar opportunamente ao 

Gover .. o sobre as occurrenc<ae mais importantes, r em etJtcrá, .no fim ele cada anno 

lecth~o . vm relalorio circumstanciado sobre lodos os tr&.balhos do estabeleci

ment<•, occupa ndo-se especialmente elo adiantamento do ensino e apresentando 

uma lisla com os nomes dos len tes catheclJ·ati.cos, substitutos e preparadores do 

es tabelecimento e dos profrssores dos cu rsos livres. qu e mais se tive J~em esfor
çado peJo ·pro;:r~sso da scienoia e do ensino ; in (ormaf'á tan1ben1 sobre o proce

dimento ci vi l 0 moral dos alumnos. 

Art. 6 ." Os actos do clirector ficam debaixo ela exclusiva inspc<!ção elo Mi

nistro. 
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CAPITULO II 

Das Cong·reg·ações 

.\.rt. 7. o A Congregação de cada um dos estabelecimentos compõe-se de to

jos os :Entes cathedraticos e substitutos em ex~rcicio de cathedrat!cos. 

A>t. 8. o A Congreg-ação não póde exercer as suas funcções sem a presencq 

de maiR de metade dos lentes que estiverem em serviço efliectivo do maglsterio. 

!alvo o caso do art. 170. 

A r t. 9 . 0 A convocação dos lentes para as sessões da Congr gação '8€râ. fe ita 

por of fi cio do clirector, co m antecedencia pe lo menos ele 24 har as, srulvo os casos 

que não admittam demora. Neste officio se communica rá o fim pri·ncipal da 

r eunião, quando não houver inconveniente. Além disto, sempre que fôr possível. 

o di•·ector declá.rarã. ante• de terminarem os trabalhos da Congregação, o dia 

e a hora em qu~ deverá realizar-se a proxima sessão. 

Art. 10. X o dia e ho!"a ctesignados. os lentes se apresentarão na sala des

t.inada pf\ra as sessões. :;e acontecer que, até meia hora depois da marcada, não 

se ache prest' nte a maioria dos que . esth·erem em exercício. o director manda•·~ 

o secretat'ÍO lavrar uma acta. que será assignadR. por elle e pelos lentes pre

sentes, t:ontendo os nomes dos qu·c, tendo sido avisados. com justa causa ou sem 

e! la, deixaram de comparecer. 

Art 11. Os Jcntes que comparecerem, depois de assignada a ref~rida acta , 

não }Jod,.rão fazer numero para a sessão e incorrerão em falta igual á que d'l

r iam se dê-ixassem de comparec~r. 

Art. 12. :\as sessões servirá de secret:trio o dos estabelecimentos. 

-·~.r t 13. Tomarla 2. nota dos lentes que não tiverem comparecido, o di r e

c ~or decll.rará abe r ta a sessão. e o secretario procederá á koituJ'<l da acta da ul · 

ti ma sesEão, a qual. depois de discutida e appro\·ada com emendas ou sem ~l 

las, ser .:i. ass ignada }Jelo director e pelos lentes presentes. O dlreclor €xpor :'t em 

r esumo o objecto ela reuniJo e, pondQ-Q em discussão. dará a palav1·a aos lent~• 

pela ordem em que a P<!direm. No caso de conter o objt>cto partes clistinctas. po

llerá qualquer dos lentes requerer que cada uma l'Cja votada discutida separa

jamente. 

Art. 14. Durante a discussão, nenhum lente pode1·â. fallar mais de meln 

hora de uma vez, nem mais de duas vezes sobre cada materia, salYo se th·er po> 

fim requerer qu;> se man~nha a ordem dos trabalhos ou dar alguma explica

ção . No primeiro caso limitar-se-ha a reclamar em poucas palavras o cumpri 

menta (ias disposições em v ig·or ou propôr e desenvolv-er a lguma questão el e or

cle tn, :::em discu t ir a. pt·incipal; 'f' no s-eg-un'do. aos tet·n1os razoaveis de uma ex

plicação. 

Art. 15. F i nela a discussão de ca<:la objecto. o clirector sujeit.arã á votaçã o 

que, qual! do nomina l, principiará pelo lent substituto mais moderno. 

As cl r liberações ela Congregação serão tomadas por maioria dos lentes pre

weu t..:.s c. 110 caso de tratat'-RP.. ele nuestõPs de intel-esse\ narticnlnr d-~ !1lg-un1 do~ 
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lentes. ;e vota rá. s mpre por escru tl n lo secr eto, em que nã o naverá. voto de qua

lidade, prevalec&ndo a opinião mais fa.voravel. 

Art . 16. O director votará tambem 'e, em ca.~o de mpate, te rá o voto da 

qualidade . O lente que assistir à sessão de Congregação não pó de deixar de vo

tar, a o que N!tirar-se antes de terminados os trabalhos sem j ~t stificação apr<!

cia.da pelo õirector incot-re em falta Igual à Que daria se deixasse (]e comparecer. 

Art. 1 7 . 'ss quest(les em que COr particularmente !nteressRdo algum lent~ , 

poderá este assistir à discussão e nella tomar parte; abster-se-ha, porêm, de •;.•

tar e t·etirar-se-ha da sala ness!l. occasião . 

Art . 18. R~solvendo a Congregação que ftqu'e em segredo algum!!. de su,., 

decisõ~s. lavrar-se-ha della uma acta especial, que será fechada e se!lada corn 

o sel!o do estab-elecimento . Sobr e a c:tpa o s€'Creta r io lançará a (]eclaração, as

s ignada por e<ll c e pelo d!r ector. de que o ob jecto é secreto, e notará o dia em 

que a~sim se dell!Yerou . Esta acta fica t·à <Sob a guarda e respon~abi!!da d e do S<>

cr•etarlo. 

Art. 19 . Antes, porém, de se fechar a acta de que trata o artigo antece

dente, se extrahirâ. uma. c~lpia, para St!r imn1ediatan1ten te levada ao conhecimento 

elo Governo, qua poclerà o1•den ar a sna publicidade por intermedio da Congrega

ção. A mesma Congregaçi'í.o poderá igualmen e, quando Ih parecer o pportuno. 

orden&r 11 publi·cidade. 

Art. 20 . O lente que, em s ssào, afastar-se das convenlencias admitt!das em 

taes reuniões, sE·r;í chamado ft ordem .pelo dlrec tor, (Jue. se o não puder conter. 

o convidará a r etirar-se de. sa!:t, e e-m ultimo caso, levanta.rà a sessão, danrlo 

de turlo con ta c ircumsta.nciad:t ao Governo . 

Art. 2 1 . Ezgotado objecto principa.! da sessão, os lentes te r ão o direito de 

propOr, se restar tempo, o que lhes parecer conveniente à boa execução dos es

tatutos rlo est.abt!lecimento, ao desPmpenho do serviço, ao progresso e aperfel

çoamentc do ersl11o c à repNssão de abuso• introduzidos ou praticados pnr len

tes, empregados ou estudantes. 

Art. 22. Se n.!gumas das questões propostas não puder ser decidida na mes· 

ma SE:b'Siío por fal ta de tempo, !icar[t. adiada, marcan do nesse caso a Congreg:;.

ção o dia em qu~ a discussão deve, con tinuar, avisa!ldo ... se p;:t r a isso os lentes (tU'-~ 

não estiverem presentes. 

Art. 23. O secretario elevar :\. lançar por extenso na acta de cada se!i:'Sãc 

as indicações propostas e o resultado das votações, e po r 9Xtracto os r equert 

mentns elas partes e mais pRJ'eis submettidO'S a>O conhecimento . da Congrega 

<;ào, assint como as deliberaçÕ"S tomada s por ella, ?.S quaes serão, além disto. 

transcriptas em fOrma de d;Jl:pacho nos proprios requerimen tos para serem ar

ch!va·dos ou resti tuídos fts partes, conforme o seu objecto. Não obstant<- esta 

dispo~ i çãv, por1er:t a Cor.;,rre~;nção mandar inserir por x tenso os papeis que por 

sua im por tancia an tPncler que stão no caso de fica r IIISSim registrados. 

A r t. 24 . CompPte ct Congr eg·acão, a lém el e o u tr flS a,ttribuições que po r €'1'( 3 

ReP'u!amen to lhe 1\ o r.oJl fcri <l as; 
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1• Cl ga•nizar annualm E'nle os programm a s das liçõ~s de cada cadeira o aula 

e dos ex ercícios vra ticos, r egul a r o horar io para as <lições das cadeiras dé t::>d•ls 

os cu rsos, para as au las, "trabalhos p1·aticos de laboratorios c gabinetes, ohser· 

vações e calculas astronomicos; 

2° organiza r as hstas de pontos para os concursos; 

3°, propõr ;,o Ministro, no caso de v:H~a. 118 ·pessoas CJU a por s ua moralicladt: 

e aptidão !Scien ti rica estej a Jn em con diçõe·:? de exercer o n1agisterio <interina

mente; 

4° . ex ercer inspecção scientifica, por s i Ró o u .por inter.medio de commissões 

sobre os methodo~ de ensino: e ex ercer , colliiun tamente com o director, a preciza 

vigila·lcla. para •que os progra.mmas das lições não sejan1 modificados; 

5°, propõr ><O Ministro todr..s as m edidas que forem aconselha das pela ex

periencia, quer para melhorar a organização scien tifica do esta be lecimen to, quer 

para aperfeiçoar os mclhodos de ensino : 

õ•, mformar ao Governo sobre o . merito dos l~>ntes contratados, quando ti vP · 

J'ertl el!E.'s de ser snhmettidos &os mesmos onus " vantagens dos outros m em

bros do cor po docente ; 
7°, i nformar ao Gover!_lO Eobre: a conven i encir~ e vantagens da troca de ca

.deira s entre lentes effecti vos do mesmo cuPso ou ·<· n tre lentes effeotivos <'t e curs os 

differentes. sempre que fôr isto reclamado pelas necessidades do ensi·no; 

8°, lTOpôr ao Gov·erno, quando ningu~m se in screver para o concuroo ou não 

quei ra elle co!lt.ra tar. a pesso~ que deva preencher interinamen te a vaga an

nuncia<.la; 

10 1 eleg,er lodas a~s con1m issões ·qu e fo 1~.e n1 J'~?cl a n1adas pelas exigencias do en

sino e ni!c&ssidades elos concursos; 

11. elog·er em sua prim eira r eunião, depoi s d·l a bertura dos cu rsos, aq ue lle 

de seus membros que deva r edig·ir a .il11 6HL01'ia. h istodca dos n1ais notavcis acon

tecimentos -escolare.s de ca.da anno; 
12, prestar todo o a uxilio ao direct.or pa1·a que se m a ntenh a no estabelec i

mento um excell en.te r e,-i men disciplin ar e para que a policia academica seja 

exe rcié'.a com a maxima regular id'l.de : 

13, orga nizar todos os regulamentos especiaes na parte docente e quaesquer 

pnv-amm&.s, que forem nP.cessarios para boa intE.'lligencia des tes Estatutos. 

Art. 25 . A Cc>ngrcgação conesponcler ...se-ha "Om o GoV'erno por intE'rme 

di o do <l lr ector . 

CAPITULO UI 

Dos l entes c auxHiares elo ensino 

Art. 26. O corpo docente elos es ta bel{'cimentos de ensino superior compõe-se 

dos len te s catheclraticO's e substitu tos, e dos professores naquell es estabelecimen

tos em que existir esta classe. 
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Oti ltJOt s substitutos ê professores serão distribuídos por secções, conforma 

o di~posto nos regulamentos especiaes de cada um dos estabelecimentos de en 

sino superior. 

Art. 27. Os lentes Jathedraticos •e substi.tutos, bem como os professores, são 

vitrulicios desde a data da posse e exercicio e não poderão perder seus lu~;e. res 

senãL' na [órma elas leis pena s -e das disposições deste Hegulamento. 

Art. 28. O lente catheclr»tico é obrigado: 

1°, a reger sua cadeira confortne o horario e o progratnrna adaptados; 

2° a dirigir os traba.!hos pt~.J.ticos relativos á sua cadeira etn di<!.S a lterna

dos com as lições oraes, be·nl con1o as excursões scientificas nas escolas c n1 que 
estas se fizerem. 

Art. 29. _ L' ;;ubstituto incumbe: 

1° •;;ub's tituir os lentes da r espectiva secção nos casos de s~us impedimen-

tos; 

2°, fazer curso~. co1nplementares, theor icos ou praticas, sob1~e as n1aterlas 

que a Cong-rcg·aç:ão designar, quando taes cursos foretn t-tl('t'"ados necessarios. 

conformr indicação do r espec tivo lente, que desi.gnará o assumpto so:.Jre C]ue de

vem elleE versAr, ben1 con1o o progran1ma a seguir ; 

3•, auxiliar os lentes nos traba•lhos ele Jaboratorio e nas excursões scieni:in 

cas dos alumnos. ou clirig·il-os, -e forern para isto des ign 3. dos; 

40, desempenhar-se das outras obrigações exaradas nos reg ulamentos espe

ciaes de cada um des tes es tabclec imen tos. 

P~:ragrapho unico. O lente substituto não deixará ele fazer os cursos com

plementares p>1ra que tiver si'do des ig-nado, ainda quando esteja na regencia de 

cadeira. 

Art 30. O pro[essor é obrigado á regencia da r espectiva aula e á 'direpção 

elos e>. ercicios praticos correspondentes. 

Art. 3l . Os lentes cathedraticos e substitutos, bem como os professo•·es. são 

obrig.::dos a tomar parte nos outros actos escolares, de accõrdo com as disposi 

gões das regulamentos r espectivos ; nesses actos terão prace dencia os cathedra

ticos aos substitutos. estes aos professores, e entre uns e outros os mais anti

gos, contada a antiguidade do dia e m que começaram . a fazer parte do corpo 

docente. 

Paragrapho unlco. Tendo havj<Jo rrtais <lc uma posse no mesn1o dia, regulará 

lMra a a.ntioc;-uidade a da ta do decr e.to, e, sendo ~sta a mesma. regulará a clata 

ela graduação e por ultimo a itdade. 

Art. 32. O len te cathedratico, substituto ou p.ro!esso r que, rulém do desempe

nho do 'Seu cargo, 1·eg€r intC'rinnmente un1a cal(]eira ou aula. em virtude do im

pedimellto ou falta do reRpPctlvo cathedratico, terá di1·eito a um accrescimo igual 

:\. g ratificação mesma el a cad~ira do substituido . 

Ar!. 33. () J<ente cathedra ti o, s ubstituto ou .professor r1ue r eg-<' r ca deira ou 

t\.ula v~{.!.a, perceberrt o respectivo vencimento integral. 

Paragrapho unira. Se o substituto accumular ao exerciclo ele funcções pro-
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prias o da regencia de cadr ira, perceberá, além do seu venci nl tlliW integral d~ 

su bstituto, o quo lhe compHir pela mesma re gencla . 

Art. 34. Os lentes cathedrati<XJs e subsUtutos e os professores que se torna

rem ln\'&.I!Jdos e contarem mais de 10 annos de • .serYiço, terão direito á jubilação 

nos s~gu in tes termos : 

§. l. • Os qne contP.rem 25 annos de serviço ef fectivo no magisterio ou 30 

de serviços g-eraes te rão dirPito á jubilação com o ordenado por inteiro. 

§ 2. 0 Os que contarem 30 annos de exercicio effectivo ou 40 de serviços ge 

raes terão direito á jubblação com todos os vencimentos. 

§ 3 .• As gratificações concedidas por a-ntiguidade e serviços prestados na 

fórma <lo art. 295 acompanharão os yencimentos do jubilado. 

Art. 35. Os lentes cathedraticos, substitutos e professores que se jubilarem 

com menos de 25 annos d0 exercício, terão direito ao orrle.nado pro,porcional ao 

tempo ele serviço. 

Art . 36. Os lenl s cathedraticos, os substitu-tos, professores e prepa radores 

não perl'ebErão :'ls gratificações, sem o exercício dos respectivos lugares, salVo 

os cc,.so~ do art. 308 e as g-ratificações obtidas por antiguidade. 

Art. 37. Os lentes calh~draticos, substitutos e professores contarão, como 

tempo r],, serviço effectivo no magisterio, para os effeitos da jubilação: 

1 •, o tempo ele serviço publico em com missões scientlficas; 

2•. o numem de faltas por motivo de molestia não excedentes de 20 por 

anno, ou 60 por triennlo; 

3°, todo o tempo d0 suspensão j:.tdicial, quando fõr o lente ou professor jul-

gwdo in nocen te ; 

4° serviço g-ratuito e obrigatorio por lei; 

r; o, serviço de guerra; 

6•, rJ de exercício ele membro da representação da União ou ele quaJ!quer Es

tado, agente cliplomat.ico extraordinario, o de Ministro de Estado. presuclente ou 

vice-presidente da União. g-overnador O]l vice-governa.clor oe Estado ou el e cargos 

de mag-istratura; 

7• , tempo de serviço de preparador e .de magisterio publico. 

Art. 38. Qualquer membro do magisterio, ~1ue compuzer tratados, compen

dies <:l memorias scientificas importantes sobre as clou.trinas ensinadas no esta

belecimento, terá direito á impressão elo seu tncbalho por conta do Governo, se 

a Cor..~·re g-açií.o o julo;a r de utiliclar1e para o ensino, não <"XCeclendo ele 3. 000 o nu

m' ·o de exemplares impressos á custa dos cofres publicas . 

.Art. 39. Se a. obra apresentada fôr considerada pela Congregação como 

sendo de grandP merlto c ele grande vantagem para o progresso do ensino e da 

~ciencta, além ela impress5.o em numero maior de exemplares, terá. o autor di

reito n Jm J;remio arbitrado pelo Governo, mediante informação do direclor, pre

mio nunca infe rior a 2 :000$ nem superior a 5 :000$000. 

Art. 40. Po.clerá o Governo, como recompemsa ao m~:recimento , mandar um 

membro do oorpo docente ele algum estabelecimento em viagem de instrucção 

o.os paizes mais acliantaclo·s, concedendo-lhe os meios necessarios á sua subsis-
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tencia, transportes e pcsquiz,ts . A indicação set·á sempr e rei ta .pe:o di r ector, 

compeündo a este dar as devidas lnstrucções . 

Art. 41. E' lic ito aos hmtes cathedrat icos permutarem entre s ii as cadeiras 

que r egerem, corntanto que haja requerimento aCJ Governo e approvação da Con

grega~ão, quanto á vantage1n e conveniencia da permuta. 

Art. 42. Os le ntes cathcdraticos e substitutos usa rão das sua.s insignias ma

glstn~es e doutoraes nas seguintes solemnida des : 

1•, nas visi.tas do ch efe elo Estado, oHic ia lmente a nnunciadas ao es ta1Jc le-

c1n1eonto; 

2-t, na co Ilação de gráo's; 

3• 11a posse do director e dos lentes; 

4n, nos concursos; 

5•. nos actos de defesa de theses. 

A!·t . 43. São incumbencias do preparador: 

1•, dispôr o nece-ssr..rio para as demonstrações em au la e invastl;:rações do 

catheclratico ou de quem o substituir; 

2°, c:-xercitar os a lum nos no 1nanejo dos inst.rtnnentos, e g·uial-os nofi exer

cicios praticos, segu ndo as in•strucções do len te da cadeira. 

Art. 4·1. No impedimento do prepat·a.dor, o director nomeará quem o substi

tua in terina.men te. · 

Art: 45. Os prepar;;.doreR são vitalicios n>os seus car gos, e só os perder ão 

na con[ormLda de elas disposições dos regulamentos especiaes. 

Art . 4 6. Haverá nds Faculdades de lVIedicina um chefe dos traiJrulhos ana

tomicos e do .m useu anatomo-p;;.thólogico, assistentes, internos de clinica e par· 

teiras. cujo numero , deveres e direitos serão consignados nos rcgula.mentos es

peciaes. 

A rt. 17. Os len.tes cathedraticos, substitutos e pr.ofessores que deixarem de 

~omparecer para exercer as re. pectivas funcções por espaço de tres mezes, sem 

que justifiquem as suas fr..ltas, na conformidade deste R egulamento, inco rrer i'ío 

~as penas m a r cadas pelo Codigo "Penal. 

Art. · {8. Se a aus<-ncia exceder de ~eis mezes, repu tar-se-ha terem renun 

ciado o rnag;isteri o, -e os seus lug-ares serão julgados varas pelo Governo. onviclc

a Cong regação. 

Arl". •19. O lente ou professor nomeado, que, dentro el e dous me2es, não 

Jompan'CPr para tomar posse sem communic::tr ao clirector a razão justificativa 

Oa demora, perderá a cadeira para a qual foi nomeado, sendo-lhe a pe.nr, imposta 

p~lo Gov~rno, depo is de ouvida a Congregação. 

Art. 50 . Expirado o prazo na hypothese elo a rt. 47. o directo r· co nvocarrt 

a Cor.;rrC'l'ac:;ão. a. qua:l. tomando conl1ecimcn to el o facto e de todas as suas cir

cu rnstancia'S, dec idirá promover ou não o processo, expondo minuciosame nte os 

fund a tnen oos da decisão que tomar. 

S i fõr a ffirm ativa, o director a remeltcrá por cópia extr a hida da acla, ccom 

todos os documentos qu e lhe for~m concernentes, ao promotor publico r espectivo, 

para intentar a accusação judicial por crime de ·t·esponsabilida de, e da rá. parte 
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ao Governo assim do que resolveu a Congregação, como da marcha c r esul tado 

do pr ocesso, quando este tiver lugar. 
Na hypothese do a1·t. 48, o d irector dará parte ao Governo do occorr ido, afim 

de proc~der-se na conformidade do mesmo artigo. 
Art . 51 . Na hypothese do art. 49, verificada a demo ra da posse, e decidida 

pela Congregação a procedencia ou improcedencia da justificação, si tiver havido, 

o direclor participará ao Governo o qu e occoner para sua final dec isão. 

Art. 52. Qualquer divergencia que a réspeito do serviço do estabelecimento 

houver entre o directo r c algum lente catheclratico, substituto ou professor, deve 

por aquelle ser presente á Congregação. 

Art. 53. Si algum lente, nos actos do estabelecimento, falta<' aos seus deve

res, o director levará ao conhecimento da Congregação o facto oo factos prati

cados. 
Art. 54. Keste caso a Congregação nomeará uma commissão para syndlcar 

dos elites factos e mandará qu o accusaao responda dentro ele 15 di a8. 

Art. 55. Dentro de igual prazo com a ,,·esposta do lente ou sem ella, deverá 

a comtylissão aprest!ntar o seu parecer 1notivado. 
Art. 56. A' vista do parecer da com missão e da resposta elo accusado, a Con

gr egação deliberará si este deve ser a dve rtido camariariamenté, ou soff•·er as 

penas do artigo seguinte. 

ATt. 57. Si não fôr bastante es ta advertencia, o director, ouvindo a Congre

gação, o communicat•á ao GoYcrno, propondo que sejam a.pplicadas as penas de 

suspensão de tres meZ~es a uu11 anno con1 privação dos vencitnentos, e obser vnr:·, 

o qu a tal respeito fõr pelo m esmo Governo determinado, com aucliencia na 
Cong1·egação. 

Art. fi8 . Os lentes c professo res farão as prelecções sobre compendios lle ~ua 

livre escolha, e poderão ~nsinar quae·squer doutrinas, uma vez que não offendam 

as leis e bons costumes. 

Art. 59. Quando os alumnos não comprehendcrem algum ponto poderão 

propor ao lente, verbalmente ou •POr escripto, as duvidas que lhes occor re r<>m. 

O lente as resolverá no mesmo dia ou na seguinte lição. 

CAPITULO IV 

DO PROVIMENTO DOS LUGARES DO CORPO DOCE:-IT!': E OE SEUS AUXILIARES 

SECÇÃO I 

LENTES CATHEDRATICOS 

Art. 60. As cadeiras s~rão dividas em secções, na fórmn das disposiçües 

especiaes de cada um dos estabeJ.ccimentos. 

Art. 6'1 . Vagando alguma cadeira, será para ella nomeado, por decreto do 

Gov~rno, o substituto mais antigo da respectiva secção. 
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• 
SECÇÃO II 

LENTES SUBSTITUTOS E PROFESSORES 

Art. 62. Os lugares de lentes substitutos e professores serão providos por 

dtcreto do Gove l'n0 1 n1 ediante concurso. 

§ 1. o 

Reg?·a& ge1·acs elo rn·ovimento pO'r concurso 

Art. 63. Tres dias depois da verifica ção da vaga, m a nda r á, o director annun

ciar o concurso nas folh as officlaes el a C a pila! F ederal c elo E s tado em que esti

ver si tuado o estabelecimento, m ar cando para a inscripção elo concurso o prazo 

ele quatro m ezes. A publicação do edi tal será :·enovada e pelo mesmo modo repe

tida em cada um elos ultimas oito dias elo prazo da inscripção; e, si este expirar 

dura nte ots férias, conservar-se-ha aberta nos tres prim eiros dias uteis quP se 

seg·uirem a o termo cl ~ ll as, proccclenclo-se ao encer.ra mento no terceiro. ás cluas 

horas da tarde. 

Art. 6·1. No c>J so ele haver mais ele uma vaga, a Congregação resolver ll. qual 

::t ordem en1 qu e devem ser postas a concurso. 

O prazo ele ins tripção elo seg·undo começar ll. a correr clous mezes depois ela 

abertura ela inscripção do pr ime iro, e assim POJ' deante, ele sorte que .ha ja em 
cor.curso especia l para cada vaga. 

Art. 65. A Congregação proporá ao Governo o concurrente mais votado n a 

qualificação por ordem de merecimento. 

Si 1 porém 1 o Govêa·no en tender, que o concurso d-eve ser a nnulla do por se 

ler em nelle prete rido fo1 malidacl es essenciaes, o fará por meio el e um decreto 

contendo os motivos dessa d,ecisão, e mondará procecle.r a novo concurso. 

·§ 2. o 

Das lwbil-itações zJa1·a. o conc1wso 

Art. 66. Poderão ser a dmi tti cl os a concu rso os b.rasileiros que estiver em no 

g0zo elos direitos civis e politicos e possuirem o g ráo ele doutor, bacharel. ou 
"' engenheiro pelos est abe lecimentos onde houver a vaga ou por outros áq uelles equi-

pa rados; ou C] ne, tendo esses g ráos por academias estrangeiras, se houvea·em habi

litacJQ perante a lg um dos referidos estabelecimentos. 

A1 t . 67. Porl erã.o tambem inscrever-se os estra ngeiros que, possuindo a lguns 

clactuelles gr ãos, fallar~m correctam~n te o po.-tuguez. No caso de serem graduados 

por academias estrangeiras, ficam, porém, sujeitos á ha bilitação prév ia , salvo si 

tiverem sicJQ professores ele F aculdades ou Escolas estrangeiras reconhecidas pelos 
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respectivos Governos ou si, mediante pa<-ecer t!a Congreg'ftção, o Governo juJg·aJ-os 

habilitados. 
Arl. 68. Para provarem as condições ex igidas, os candidatos deverão apre

sentar fi secretaria do estabe lecimento, no acto da inscripção, seus diplomas e 

Utulos, ou publicas-fôrmas destes, just.ifiCf!_!1do a Impossibilidade da apr~scntação 

dos originaes, e folha corricln. Aos estrangeiros, que forem nomeados lentes catre

clraticos ou substitutos, não se expedit•fi o titulo ele nomeação sem que hajam 

préviamenle obtido carta de naturalização. 

A rt. 69. Si, no exame •dos documentos exigidos, suscitar-se duvid!a so·bre a 

,·aliclade ou imporlancia de qualquer delles, OU\~ido o interessado, o cllrector con

vocarfi immediatamentc a Congr·egação, que decidirfi no prazo de tres clias. A deli

beração da Congregação se rfi sem demora transmittida pelo secretario a todos 

os candidatos e publicada pela imprensa. 

Art. 70. Da decisilo da Congregação a respe ito das habilitações poderá recor

t'er para o Governo qualquer dos candidatos que se achar prejudicado, não só 

em relação ao que fôr resolvido a seu respeito, como tambem em relação aos 

outros candidatos. 

Art. 71. O candidato que quizer increver-se irfi fi secretaria assignar o Sc'tl 

nome no livro destinado fi inscrição dos concurrentes. Neste livro o secretario 

lavrará para cada concurso um tcrn1o de abertura e outro de cncerran1ento, no 

tempo proprio, os quaes serão assignados pelo director. 

Art. 72. Na mesma occasião ela inscripção pocle.rão os candidatos, além dos 

rloç:umentos especificados no art. 68, apresentar quaesqu er outros, que julgar,'m 

convenintes, como litulos ele habilitação, ou prova de serviços prestados fi sci~nGia 

ao Estado, passando-lhes o secretario um recibo, no qual declare o •numero 

e tt. natureza ae taes ctocun1entos. 

Art . 73. A insc.ripção se poder fi fazer por procuração. si o candidato tiver 
justo impedimento. 

A.rt. 74. No dia fixado para o encerramento da. inscripçã.o, r·euni,t--se-ha a. 

Congregação fis duas horas da tarde,· e, lidos pelo secretario os not111es dos ca.ndi

da.tos e os documentos respectivos, S{'rá decidido, por maioria de votos, si exis tem 

todas as condições scientificas e moraes nos concun:entes, conendo a votação 

nominal sobre cada. um. Nesta oçcasião, lavra.rá o · secretario o termo de encerra

mento, que serfi logo assignaclo pelo ·di r ector. 

Art. 7G. O director fará extra.hi r pelo secretario durrs listas dos candidatos 

habilitados pela eongregaç>tO, uma elas qua.cs mandat'á publicar e n outra remet
terfi a o Governo. 

Art. 76. Findo o prazo da inscripção nenhum candidato será a. ella aclmittido. 

Art. 77 . Si, terminado o prazo, ninguem se hou ver inscripto, a Congregação 

dev~r!i espaça.l-o por igual te':'po, e si, terminado o novo prazo, ninguem a.pre

aentar-se, o Governo poderfi fazer, por proposta da Congregação ou elo clircctor, 

- a nomeação den tre as pessoas que reunam as condições m<encionadas nos artigos 

66 e 67. 
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Art. 78. S i não tôr possi vcl para os actos do concurso reunir Cong-rega~;ão 

por !alta de num ero de lent~s. o d io·ector o communicará ao Governo, para sé"r 

.'lutorizado a convidar os lentes jubilados que puderem comparecer ; na falta 

destes, os doutores ou bacharéis que r egerem cursos particula1·cs; e de tudo dará 

immediatamente parte ao Gove.rno. 

Art. 79. Si algum concunentc fôr acommelticlo de molestia antes d~ tirar 

o ponto, de modo que fique lnhabilitaclo para fazer qualquer das provas, poderá 

jus ti rica r o impedimento perante a Congregnção, qu e, si o juJg·ar legitimo, espa

Ç'l,eâ o acto até oito dias. 

Da decisão en1 contrario podeJ~á havc t' t·ecurso para o Governo, interpos to 

dentro de 24 horas. 

Art. 80. Havendo um só candidato . o concur•o será adiado pelo tempo q,to 

:l. Congt·egação parecer sufficienle, até 30 dias. 

Art. 81. No caso de jã. have.r sido lira clo o ponto, dar-se-ha outro em occa

sião opportuna, obserV<<ndo-sc novamente o processo respectivo. 

Art. 82 . 9 candidato que, mesmo •POr motivo de molestia, rellt·ar-se ele qual

qu er elas p rovas depois ele começadas, ou não compl<' t a r o tempo marcado par:t 

cl prova ot~at, !icará excluido do concurso. 

Art. 83. Aos concu1Tentes bachar eis que forem hab ilitados n 11.s provas do 

concurso ou nomeados sem concurso confet'irâ. ~ Congregacão o gráo de doutor. 

'§ 8. o 

Das prova• e ela votaçclo nos co?tc-itrJos 

Ad . 8 4 . As provas de concurso são as seguintes : 

1' theses e dissertacão; 

2\ prova esc1·ipta; 

3" prelecção ; 

4", prova pratiec'1.. a qual serâ ! eila segundo as disposições especia~s ele cnJa 
Ltm dos estabelecimentos. 

Dcts I heses e dissm·taçclo 

Art. 85 . No dia seguinte ao do encerramento das inscripções, salvo si estiver 

pendente de decisão aig·um r ecurso, cada um dos candidatos apresentará na secre

tatia elo estabeleci mento 100 .exempl·ares de um trabalho original impresso, com

prehendendo tres proposições sobre cada uma elas mater!as da secção onde se 

der a vaga c uma dissePtaç1i.o, tambem {L escolha do candidato, sobre uma elas 

mesmas m a terias. 

Art. 86. No dia ela entrega das theses,. o secretario lavrarâ. um termo, que 

o clirector assignará, declarando quaes os candidatos que as apr~sentaram. 
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Art. 87. Ser!io excluidos do concurso os que não apr esentarem as theses no 

çl ia marcRdo. 
Art. 88. Logo depois de lavrado o termo a qu~ se refe re o ar t. 86, o sem·e

tario mandará entrega r a todos os candidatos um exempla r das theses ele seus 

competidores, c rem ~tterá um exempla r a cn.da lente ca tllecl ratico e substituto. 

Art . 89. O secre ta rio oEficia.rá igua lmente aos cand idatos, partic ipa ndo, com 

a.ntecedenci a ele •18 horas, o dia, Jogar e hora em que deve e rrectu ar-se cada urna 

das provas do concurso. 

Art. 90. Oito dias d•"po is ela UlJI'es!lntaç il.o das theses realizar-se-ha a. def~sa. 

Art. 91 . A defesa elas thcses será. fe ita por arguição r ec iproca .;n tre os can

didatos. e, no caso de haser un1 só concurrente, serâ c ll e arguido por cinco lentes 

elei tos pela Congregação. 

Art. 92 . No caso de arguição reciproca nas t hescs de concurso ou de a rgui

ção feita pelos lente·s, nenhuma a r gu ição e a r espectiva defesa poderão dura r 

ma is el e uma hora. 

Art. 93. Si o numero elos concurren tes exceder el e do us , continua rá a argul

çã0 nos dias seguintes. 

Art. 94. A a r g uição será sempre feita seg·undo a orcl m da lnscrlpcão dos 

candi datos e em presença da Co ng regação. 

Dct tn·ova. esC?'ipta. 

Art. 95. 2\"o segu ndo dia depois da defesa das theses, r eunida a Congregação, 

os lentes da secção inde se der ·a vaga formularão uma di s ta ele 20 pontos sobre 

cHcla uma elas materins ela mesma secção. 

Art. 9 6 . Em segu id a s ubmetterão á Cong regação os pontos que houverem 

organizado; e, app rovados ou substituiclos por esta, ser·ão pelo clirector nume

rados. escrêvenclo o secretario os numeros corr.;spondente. em pequenas tiras de 

pape l, iguaes !'m tama nho e fórma. as quaes, depo is de dobradas, se rão lançadas 

c.m uma urna. 

A r·t. 97. L a nçará em seguida em outra tH·na tir·as de papel com os nomes elos 

lt•ntes qu e se acharem presentes; dessa urna o lente m a is antigo extr a hirá oito 

tiras, escrevendo-se os nomes elos lentes á proporção que forem sorteados. 

Art. 98 . Serão logo depo is a clmittidos os cand ida tos; o primeiro na ordem 

de insc r·ipção tirará um numero da urna dos pontos, e lido pelo dir.~ctor em voz 

alta o ponto correspondente, o secreta rio da r á uma cópia delle a cada candidato. 

Art. 99. Os candidatos r eco lhe•·-se-hão immediatam ente a uma sala, onde 

terão para di ssertarem so·bre o ponto sor teado o pra zo m a rca do p~ l as dispo·sições 

es·peciaes e de ixando em cada meia folha el e papel uma pagin a em bra nco. 

Art. 100. A cada hora desse trabalho a ss istirão dous lentes dos oito sor

teailos, na ordem em que .Jst iver em os seus nomes, afim de obser var-se o s ilencio 

necessario, ·e evi tar-se qu e qua lquer dos concun··entes consulte liv t·os ou pa pels 

(salvo os volumes de legislação) que lhe •possa servir de a djutorio , ou tenha 

communicação com quem quer q ue seja. 
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Art. 101. Terminado o prazo, serã.o todas as folhas da prova de cada um 

rubricadas no verso Jlelos clous lentes que tiver.cm assistido ao t rabalho ela ultima 

hora e pelos outros candidatos. 
:\rt. 102. F~chada e lacrada cada uma das provas e escripto no envoltorio 

o nome do seu autor, serão todas encerradas pelo secretar io em uma urna de 

tres chaves, um:<. das quaes será guardada pelo di•·ector, e as outras duas pelos 

dous lentes a que se refere o artigo antecedente. 

Art. 103. A ur n:t seJ'á tambem cer rada com o sello do estabelecimento, im

presso em hl Cl'~ sobre uma tira ele papel rubricada pelo dirccto t· e pelos dous 

referidos lentes. 

Da 7n·elecção 

Art. 104. Ko segundo dia depois da prova escripta reunir-se-ha a Congre

gação o obs>rvar-se-ha quanto a esta p l·ova o processo indicado nos arts. 95 

a 97, menos quanto ao numero de pontos, que será de 30. 

A J't. 105. A Pl'Ciecção se r ealizarrt em plena publicidade 2~ horas depois 

de tirado o ponto, dando-se ao candid-ato o espaço ele uma hora para fazei-a, S<'m

pre na ordem ela. inscripção. Emquanto fallar um candidato, os ·que se lhe seguirem 

estarão •·ecolhidos a uma sala donde não JJOssam ouvil-0 e onde estarão incom

JnunicRveis. 

Art. 10·6. No caso d.~ haver mais de tres candidatos, serão estes div ididos 

em duas ou mais turmas, que tirarão pontos diversos. 

Art. 107 . A divisão das turmas Sfl fará por sorte no dia em que a primeira 
eleva iintr ponto. 

A•·t . lúS. A turma cl<"signnda pel a sorte para 2• lugar tirará ponto no dia 

da prelec<;ão da 1', seguindo-se em tudo as mesmas d!sposiçõ~s. 

Do jnlgamento elos co?W1!?'SOS 

Art . 109. Concluida a ultima proYa, reunir-se-ha a Congregação no primeiro 

dia util, em sessão publica, e na sua presença abrir-se-ha a urna das provas 

escriptas, c, r ecebenclo cada candidato a que lhp pertence, a lerá. em voz alta, 

gu::u~dada a o rde1n ela inscripção. 

Art . 110. O candidato que nessa ord~m se. seguir ao C!Ue -estiver lendo . velará 

sobre a .fidel idade da le it u ra, fiscalizando o primeiro inscripto ·a do ultimo. Si 

houver um só candidato, a fiscalização cab>rá a um dos lentes que o director 

d~signar . 

Art. 111. F inda a leitura rcti•·ar-·se-hão os cand idatos e espectadores. e se 

procedrrá á votação, em que tomarão parte todos os lentes. 

Art. 112. Não pocl~rão tomar parte na votação os lentes que ten!'lam faltado 

a alguma elas provas oraes, incluicla a da defesa ele thcses, ou não tenham ouvido 

tt leitura da prova e cr ipta·. 
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Art . 113: O julgamento se fará por votação nominal e ve rsarâ. prlme'lra

mente s0bre a h E.bi litação de cada candidato, ficando excluidos o~ que não obti

varem a maioria dos votos preser!.tes. 

Art . 114. Quando houver um só cand idato, devel'á este reunir dous terço.; 

dos ·ioros presentes, para qe~e seja considerado habilitado. 

A.rt. 1'15 . JulgaJ~á depois a Congz.-eg·ação, igualn1ente por vot&.ção nominal. 

mas sem que seja preciza maioria absoluta de votos, qual dos candidatos habi

litados :leva S<'r proposto ao Governo. 

Art. 116. No c!.SO de Cünpate de clous candidatos, por haver cada um obti

do igual nun1ero de votos, serão a,mbos s ubmettidos á segunda votação (.•, veri

ficado novo empate, o rJ irecto r te râ. voto de qualidade. 

Art. 117. Find!l. a votação o secretario lan·ará em seguida uma acta, em 

que s~ ;,chem re(eridas todas as ci rcumstancias occorridas. 

Art. 118. No dia seguinte reunir-se-ha a Cong·regação para assignar o offi

cio ela propost!l . 

Arl. 119. Este ofl'icio serâ. acompanhado da cópia authentica das actas do 

processo do concurso, <Ja~ provas escriptas, e. além disto, de uma Lnformação 

particulai' do dire<:tor, ou de quem fizer as suas vezes, sobre todas as circum

stancias occorridas, com especial menção da maneira por que se houve ram os 

concurrentes durante as provas, da sua reputação littentria, de quaesquer titu

los de hab ili t::tção que tenham apresentado e elos s rviços ~1ue porventura hajam 

presta<Jo. 

SECÇÃO III 

A uxilia,·es do ensino 

Arl. 120 . Os lugares de auxiliares do ensino serão providos segundo as dis

posições especiaes de cada um dos estabelecimentos. O cargo de preparador será. 

sempre pro\'ido mediante concurso. 

dos: 

CAPITULO V 

Dos empregados 

Art . 121. Haverâ. em cada um elos estabelecimentos os segu,intes emprega-

Um secretario ; 

Ur~1 sub-secretario ; 

Um bibliothecario ; 

Um sub-bibliothecario . 

. Aroanuenses. conservadores, g uardas, continuas e bedeis n1 numero mar

cado pelas disposi ções especciaes de cada um dos estabelecimentos . 

Um porteiro. 
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Art. J 22. Silo fun ccionarios providos por decr eto do Governo, mediante 

p roposta do director, o secretario e sub-secretario, o bibliothecario e sub-biblio

thecl>.r)a, e por portaria do Ministro os amanucnses. 

Art. 12 3 . Os secr etarias e sub-secretarias, bLbliothecarios e sub-bibliothe

carios deverão ser doutor es ou bachareis ou engenheiros 11elos estabelecimentos 

onde ex e rçam os car gos ou por outros âJquel les equipa·rados. 

Art. 12 ·1. Na vaga dos lugar es de secretario e bibliothecario terão accessa 

o sub-secretl>.rio e sub-bibliothecario. 

Art. 1 25 . Ao directo r compete nomear e demittir todos os mais emprega

dos m enC'ionaclos no ar t . 121, determinando a co·llocação e o serviço ele cada um 

del•lcs. 

Arl. 126. Os empregados Qu e prova r em in valiclez têm direito· á aposen ta 

~ão nos termos da lei n. 117, de ·l de Novembro de 1892. 

Art . 1 27 . Pan.. o Rerviço interno do estabeleci mento o directo r a dmi tti rá 

os se!'ventes que forem precizos. 

CAPITULO VI 

Da Secr etar ia 

Art. 128. Have1•á em cada estabelecimen to uma secretaria, que, com ex

C<'PÇão dos domin~os e dias feriados, estará aberta, das n ove ·horas da manhã 

ás duas da tarde, desde o dia da aber.tu ra até ao do encerra m ento dos trabalho~ 

do anna lectivo . 

Art . 1 29 . Poderá o cJi.rector, ou o. secre ta r io, prorogar as horas do serviço 

-pelo tempo que fôr necessario, caso hl>.j a assumpto urgente a r eso lver, ou não 

esteja em dia a r eclpec tiva escripturação. 

Art. 130. A um elos lados da porta da secr etaria have rá uma caixa pro

p ri a pl>.ra receber todos os r c<Ju erimen tos, a <1ual será aberta duas vezes por 

dia, e cuja chave es tará sempre em poder do secre tario. 

Ar t. 131. A secretaria, a lém do necessar io para o expediente, t erá os se-

guin t~s 1ivros: 

1>. para oG termos de JlOsse do director, lentes e e mpregados; 

zn, para O registro dos titulaS do pessoal do ('Stl>.belecimento; 

3°, y..a r a a inscrip~ã" de matricnla em cacla uma elas séries e para a dos 

respertivos exames; 
-1o, parA. os termos de ex&m es; 

fi•. para o registro dos diversos diplomas, cartas , titulas ou li cenças, expedi-

elos p elo estab el<Jc imento ; 

tes; 

6•. para o~ te rmos dP defesas de theses; 

7•, para os concursos; 
8•. para os termos de a dmoestação e outrl>.s pen as impostas aos estuda n-

9" , par~ os termos de admoestação e suspensão aos membros do corpo do

cente e seu s a uxiliares e aos empregados do estabelecimento; 
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10, para apontamento d:ocs faltas dos lentes; 

11, ,1ara apontamento elas faltas dos empregados; 

12, para inventar io dt)S moveis do estabelecimento: 

13. para lançamento dos livros papeis ntregues pela secretaria á biblio-
theca ; 

14, para lançamento do inventario do archivo; 

1b, para registro das ~ic~nças concedidas pelo Govrrno; 

J 6, para reg·istro de tern1os de poss e g-ráos. 

Art. 132. Além dos livros especificados, pocl 1·á o director por si, por deli

beração da Congreg'lc,ão ou sob pro.posta do secretario, crear os •que julgar con

veni antcs ao serviço elo estabP.lec imento . 

. .\r t. 133. A entrada cl"' s cr etaria não é facultada aos alumnos, nem a pes

soas extranhas, senão em caso de necessidade, con1 licenGa do respectivo chefe . 
Art. 134. Quando alg-um estudante quizer retirar os originaes ele quesquer 

docuJnentos essenciaes, existentes na secretaria., podel-o-ha fazer, deixa•ndo c~r· 

tidão, p la QcJOl pagará o sello marcado no respectivo regulam~nto. 

Art. 135. O pessoal da secret1uia constará ele um secretario e de um sub

cretariú. O director c1 signará os amanuenses, continuas e guardas para o srr

viço ela secretaria.. 
Art. 136. Ao secret>trio com;~te fazer ou mandar fazer a escriptura~ão pro

pria da secretar ia; •gu~rU.ar, co nservar e arrecadar convenientemente os n1oveis 

e objecto~ a ella pe:·tencent-es. 

Art. 137. Compete-lh e, além disso: 

1n, m:;.nd.:tr no fim de cada anno encadern&.r os avisos e ordens do Go'\Cr

no, a minut&. dos edi taes e das portarias elo clirector. dos officios por elle ex

pedidos, quer ao Governo, quer ás diversas autor idades elo paiz e aos lentes, e 

&s actas das sessões ela Congregação ; 

2•. copiar ou mandar copiar em livro proprio, com títulos dislinctos, o in

ventario do m!l.lerial da secretaria, elas au las, dos exam es, e m grral ele turlo 

qu disser respeito ao serviço elo estabelecimento, exceptuanclo s6mcnte o <tue 

perte•1cer á bibliotheca· ; 

3°, exercer a policia não s6 dentro ela ~ccretaria, fazendo sahir os que per

turbarem a boa ordem elos trabalhos, .como em ge ral em todo o ed ifício elo es

tabelecimento, fisca:lizando o serviço de todos os empregados, rufim ele cla1· cir

cumstanciaclas informações ao clirector; 

·l•. ~ecl igir e fazer expedir a correspon à encia do clirector, inclusive os of

ficios ele convocação para as sessões ela Congregação; 

5°, comparecer ás sessões da Congreg·ação, cujas actas la vrat~á e das qnaf."s 

fará a leitura nf.S occasiões opportunas; 

6° ab rir e encerrar, assignan do-os com o director, todos os termos referen· 

tes a <:oncnrso e inscripções ·para a matricula e exames elos alumnos; 

7°, lavrar e assignar com o director todos os termos, não só de g-ráos, cómo 

de posse dos empregados : 

8•, lavrar os termos ele posse do director e lentes elo esta belecimento; 
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3'', lavrar todos os tern1os de ex a tn es; 

10 . .fazer a folha do vencimento do di•·ec tor, lentes e empreg-ados, apre en

t a ndo-a no ultimo dia de c&.da m ez ou no primeiro do s gu inte ; 

11, organizar sob as ordens do director, até o dia 25 de cada mez, o orça

m ento cias despezas do es tabelecimento para o m ez seguinte; 

12, providenciar sobre o asse io do edificio do est,:belecimento e in speccion ar 

o serv iç:o do porteiro, an1anuenses, gLtarclas, contínuos, bedeis c serven tes, tendo 

s mprc em attenção a natureza e qu a:lida de do objecto e a categoria elo empre

go de eada um; 

13, oncarre;;·&,r· se de toda a cor respondencia do es tabelec im en to que não fôr 

da exc·Iusiva· competencia do director; 

14. informa•·, po r escrip to, todas as petições que tiverem de se r submettidas 

a despacho do director ou da Congregação; 

15, lançar e subscrever todos os despachos da Congregação; 

16, prestar nas sessões da ongregação as informações que lhe forem exi

gi das, para o que o director lhe dará a pa lavra quando julgar 9onven iente, nã.o 

poden do, en tretanto , discuti r nem votar. 

Art. 138. Os actos do secretar io f icam sob a immedi ata inspecção do di

r ector do estabelecimento, a quem explicará o motivo das suas faltas. 

Art. 139. Ao sub-sect·etario compete auxili ar o secretario no desempenho 

das suas obrigações, seguindo a este respeito as prescripções que delle receber . 

Na falta e impedimento do secretario, todas as suas f uncções e encargos pas

sarão para o su b-secretario . 

Art. 140. Quando o uh-secretario houver substituido o secretario por tempo 

excedente de tres mezas, preparará .para apr rscn tar-lhe, qu•ando termin ar a sub

st ituiçüo, um •·elatorio circumstanciado de todos os factos occorridos na secre

taria na ausencia daquelle. 

Art. lH. O secretario é o chefe da secretaria e lhe são subord.inaclos não 

só os empr egados desta como todos os m&.is em pregados su balte rnos do -estabe

lecimento. 
Art.' 14 2. ::-.r a ausencia elo direct01·, ou de quem suas vezes fizer, nenhum 

dos empreg·ados a que se refere o artig·o antecedente poderá aban don a r o ser

v iço a'1tes de ter1ninar a hora. sem conseontin1en to do secr tario, &o qua l dará 

os motivos por que prPciza retirar-se, a fim de que est-e, ·quando com pa recer o 

director, possa faze r-lhe a necessaria communicação. 

Art. 143 . Além das ob1·igações especifi c<.clas neste capitulo. o secr-etario 

cumprir& quaesquer out1·a que lhe incumba este regulamento. 

Art. 144. Compete ao porteiro : ter a seu cargo as chav s elo edificio, abrin

do-o e fechando-o ás horas ord.enadas; cu idar do asseio interno de lod&: a. casa, 

envpreganclo para esse fin1 os serventes que for-em designados ; receber os offi
cios, requerimentos e mais papeis dirig idos 'á secretaria e entr egai-os ás partes 

quando assim fõr ord n &.do ; velar na g-uard a e conservação dos moveis e obje

ctos que estiverem fóra da secretaria e el a bibliotheca; entrega•· ao st'cretario 
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uma rela\;ão delles para transmittir ao director, e cumprir· quaesquer ord ns, 

rel::..ti \·as ao serviço, que lhe forem dadas pelo director ou pelo secretario . 

CAPIT ULO VII 

Da bibl iolheca 

Art. 145. Haverá em cada estabelecimento uma bibliotheca destinada es

pecialmente ao uso dos lentes c alumnos, mas que será f.ranqueada a todas as 

pessoas decentes que a lli se apresentarem. 

An. 146 . A b ibli lheca será de prefer encia formada de livros. mappas, me 

111oria.3 e quaesquer in1pz-.cssos ou manuscriptos relativos ás sei ncias professa-

das nos estabelecimentos . 

Art. '14 í. I-Iavel'á na bibliotheca um livro em rtne se inscrevPrão os nomes 

de todas as pessoas que fizerem do nativo de obras, com indicação do objecto 

sobre que versa..ren1 . 

Art. 148. A bibliotheca estará aberta todos os dias uteis das nove hor&.s 

da manhã ás duas d:t tarde e das seis ás dez da noite. 

~ros Cias em QU houver sessão da CongTeg·aç:ão, a bibliothec&. não serã. fe-

chada senão depois de terminados os trabalhos da sessão . 

Art. 149. Haverá na bibliotheca quatro catalogas: 

Das obr&s, pelas sp~ecialidades de que tratarem; 

Das obras, pelos no n1es de seus autores; 

Dos diccionarios; 

Da~ publicaçÕ<i's periodicas. 

C! catalogo pelos nomes dos autores se r á. organi7.ado de modo que, em frente 

do nome pelo qual cada autor é mr..is conhecido, se achem inscriptas todas as 

suas obras xistentes na bibliotheca . 

Art. 150. O catalogo dos dicciOI'\arios comprehenderá todos os glossarios, 

vocabularios e encyclopedias, d istincção das especialidades, a inda que estejam 

incluiilos em outros catalogas. 

Art . 151. X o catalog·o das publicações periorlicas se mencionarão as re

vistas, theses, bib1iogT&.phia, memorias, releatorios e quaesquer im~pressos que 

tenham o caracter d periodicos . 

A r t. 152. Haverá na bibliotheca tantas estantes competentemente num~ 

raclas quantas forem necessari&.s 1para a boa guarda e conservação elos livros, 

follv,tos, impressos e manuscriptos . 

An. J5:l. Os livros tla bib liotheca serão todos ~ncaclernados e terão, ass im 

como os folhetos, imp1·essos e manuscriptos. o carimbo do estabelecimento . 

Arl. 154 . Em hypothese alguma sahirão dr.. bi,bliotheca livros, folhetos, im

pressos ou manuscriplos. 

Art. 155. Haverá na b ibliolheca um livro de r egistro para se lançar o ti 

tu lo de> cada obr a que fôr adquirida, com indicação d~ época da entrada e do 

numero dos volume~. alim de conhecer-se o total dos volumes obtidos. 
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Art. 156. :-.la bibliotheca ptopriamente dita só é facultado o hngresso aos 

membros do corpo clocen te e seus auxiliares e aos empregados da Faculdade; 

para os es tudantes e pessoas que queiram consultar obras haverá uma sala con 

Ugua, onde s-e acharão apen&.s, e1n lugar apropriado, os catalogas nccessarios, e 

as m"~as e cadeiras para accommoda\:ão dos leitores. 

Art. 157. Um elos guardas do estabelecimento deve permanecer na s&.la d 

leitura e será resrwnsavel, se não avisar, por todos os estragos que se dere1n 

nos livros c objectos alli existentes. 

Art. 15 . O pessoal :ia bibliotheca constará de um bibliothecario e de um 

sub-bihliothecar io, un1 h.manuense, um guarda e um servente . 

Acl . 159 . Ao bil:>liothecario compete: 

1" conserevar-sil na bit>liotheca, emquanto estiver aberta; 

2° ·vela r sobre a conservação das o bras ; 

3•, organiz'lr os catalogos especil'icados neste regulamento segundo o sys

tema <JUe estiver em uso n:,.s bibliothecas mais adiantadas, de accôrdo tambem 

com a instrucçõe que a Congregação, ou o director ·do estabelecimento, lhe 

transmiitir; 

4•, observar e fazer obs rv::tr este regulamento m tudo que lhe disser res

peito; 

ti>, con1municar diari&tnente ao director as occurrencias que se derem na 

bibliothcca; 

6°, apr esentar· o or\:amento mensal elas despezas da bibliotheca; 

7°, propôr ao director a compra de obras e a assignz..tura de jornaes, dando 

prefer encia ás publicações periodicas. ,CJUe versarem sobre materias ensinadas no 

<•stab l•.cimento e procuran.do sempre completar as obras ou co ll ecçôes existen 

tcs; 

3·'. empregar o maior cuidado para que não haja duplicatas desnecessarias 

(' s~ conserve a conven iente harmonia na encadernação dos ton1os de uma n1e.s-

nHt obra; 

9•). 1 rovidenciar para que as obras srjan1 imtnediatan1ente entregues ás pes

soas que as pedirem : 

10, ·fazer obSPI'\'ar o mE.ior silencio na sala de leitura, providenciando par!!. 

que 8.:! retiretn as pes~oas que perturbarem a ord(lm, e recorrendo ao director, 

quando não fôr attE'ndido; 

11, ap1 sentar mensalmente ao clirector um mappa dos l eitores ela biblio

th ·ca . dr.s obras consultadas E' das que deixarem de ser ministradas, por não 

exist11·em; oulrosim uma relação das obras que mensalmente entrarem para a 

bbiliotheca. acompanhada ele noticia, embora perfunctorir., da doutrina ele cada 

uma Ue!ias; 

12, organizar e remrtter annualmente ao clirector um relatorio dos tr·aba· 

lhos d::. biblioth eca e do estado das obras e moveis, indicando as moclif:caçôes 

que a r·rnUca lhe tiven suggerido e julgar conven iente ; 

13, encerrar diariamente o ponto elos empregados da bibliotheca, notando a 
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hora do comparecimen to e da retirada dos que o fizerem antes de terminar a 

hora uo expediP.n te ; 

14, dar noticia ao director do estabelecimento de todas as novas publicações 

feitas na Europa e America, para o que se munirá dos catalogos das principaes 

livrarias. 

Art. 160. Organizados os catalogos da bibliotheca, serão os livros colloca

dos nas estan tes por ordem numerica, ten do cada volume no dorso um rotulo 

ou c<~.rtão indicativo do numero tu e tem no r espectivo catalogo. 

Art. 161. O bibliothccario reorganizará, de c inco em cinco annos. os cata

Jogos, afim de .nelles .contemplar as publicações accrescidas . 

Art. 162. Sempre que concluir os catalogas, o bibliothecario os fará im

primir. com prévia ,;.utorização- elo director, para serem enviados ao Minister·io 

e aos lentes e empreo·ados graduados de todos os estabelecimentos de ensino 

superior, ficando sempre archivaclo um exemplar na secretaria. 

Art. 163. Ao <:ub bibliothecario compete não só transcrever, em livro para 

sse fi.11 clestinh.do, e na primeira columna ele cada pag·ina, os pedidos ele obras 

para consultas. ficando a outra columna ern branco, para nrlla mencionar-se a 

entreg'3. do livro, a sua falt,;. ou deterioração, mas tambem executar o~ trabalhos 

que pelo bibliothecario lhe forem des ignados. 

Art. ] 64. Quando o sub-bibliothecario servir ele bibl iothecario, o clirector 

c](•sionar:i quem o substitua. 

Art . 165. Os empregados ela bibliotheca ficam sujeitos, no que lhes fôr ap

plica vel, :is mm:;ma.s obrigações elos da secr etaria. 

CAPITULO VIII 

Da corre~ponclencia e ela qJosse do directo r. elos lentes e seus auxiliar.es, 

e elos empregados 

Art . 166. A cor responrlencia entre o directol' e os lentes catht'draticos e sub

stitutos será feita por meio ele officio; a claquelle com os auxiliares elo ens ino ,; 

e·" ];regados por portaria. 
Art. :!.67. O dircctor tomará posse de seu carg·o perante a Congregaçãv. 

Para esse fin1 deverá enviar uma petição a quem estiver exercendo o cargo 

ele clirector. 

Este co:1vocará a Congregaqão para o prin1eiro dia util, e participa.dt ao 

nomertdo o dia c a hora em que deverá comparecer para ser-lh e dada a posse. 

?\o dia e ht 1 a indicados, recebido o novo director á vort&. do e dificio pelo 

sc~retario e 1nais eTTipr egados, e . á porta da s~la das sessões dR. Congregaç;:io 

pelo cl;rector em exerc icio P lent s presentes, tomarã assento á direita elo presi

dente da Congr·eg:;.ção, e. lido pe·Jo secretario o acto de nomeac;ão, tumar·>c posse, 

do que se .::t\T:rf: un1 tern101 que ser3. a~:~tgnado '110r ellc e p~~os c.l1tos lentes. 

ToJnC-rá log·o depois o lu gar que lhe co 1npete, e d•fllr-se-ha por tcrn1inado o 

acto d:, po<.::sc, em e será comnntnicado ;:\·· t :: ;verno. 
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A•·t. 168. As mesma~ formalidades serão observadas <'m rc·lação á poss'O! elo 
vice-dicecior . 

An. 169. Os !entes tomarão posse dos seus cargos em sessão da Congre

gação c]tte se1·á conyocada para este fim em dia e hora designados pelo mesmo 
dircc tor. 

Art. 170. Se em qualquer dos casos dos artigos &.ntecedentes não puder re 

unír-st:: 'J n1aioria da Cong;r gação, verificá.r-se-ha o acto da posse com os lente~ 

pt·esentes, qua•lctu<:r que seja o numero. 

Dislv se fará menção na act& e se dará parte ao Governo. 

Art. 171. Os •novos !Pn tes serão recebidos á porta do edificio pelo porteiro, 

guardas e continuos, e na saln. das se•ssões da CongTegação pelo secretario. 

Lavrados os termos, que serão assignado pelo director e pelos nomeados, 
virão <•stes tomar assento nos lugares que lhes competirem . 

Art . 172. S·~. apczar do disposto no &.rt . 169, não fêr possivel reunir a Con

gregw;ão, tomarão posS<;> os lentes perante a clirectoria elo estabelecimento. 

Art. 1 7a . Os empreg~dos tomarão posse ~)erante o clirector, do que se la

vra r á o coffipe tcn te termo. 

Art. 174. No acto clft posse farão os referidos funccionarios as promessas 
constantes do annexo sob n. 3. 

CAPITULO IX 

Da Revista 

.A~t. 175 . s.~rá creada em cada um dos cst&.belecimentos uma Revistct elos 

cursos da Faculdade ou Escola. 

Esta R evi.s t.a será redigida por uma commissão de c inco lente . nomeada 

pela Congregação na ...prim irá.. sessão ele cada anno . A con1n1 issão eleg·erá o re
clactor principal e promover•á a troca da Revistn com os periodicos da mesma 

natur .za na Eurona e An1erica. 
Al.·t. 176. A impressão será feit:'t n;;, typographia em que se publicar~m os 

a c tos o!'f'iciaes ou na que off'€-recer maiores vantag-ens. 

Art. 177. E' obri~·atoria a aceitação elo cargo de redactor. 

Art. 178. Cada numero da Revistn será publicado annualmente . 

A•:t . 179. Dar-se ha na l'levistn um sumn\ario das decisões da Congregação 

que, a juizo do director, possam ser publicadas, e terão pref rencia nas publica

ç~s as men1orias orig·ir!ae ácerca de assun1ptos concernenles ás materias en

Sinada~ no es tabelecimen to. 

CAPITULO X 

Da inscripção para matl'icula 

Ar r. 180. A~ matricul as para os cursos se farão nas épocas .mai·cadas pelas 

clisposiçõe especiaes dos respectivos estabelecimentos . Fóra dessas épocas, só a. 
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Cong-r€gação podei'â admittir á matricula os candidatos, qué allegaren1 Inativo 

attentiivel, ant<>s de decorridos quarenta dias uteis. 
Art . 181. Nos c ursos de sciencias sociaes e juridicas, no curso gera l de mu· 

clícina c nos cursos especiaes das csco~Ias Po·Iytechnica e de Minas, ninguem ser 

aclmittitlo â matricula s1?m que exhiba certificado ele estudos secunclarios ou titulo 

cl f' bacharel ele accô~clo com os a rts . 38 e 39 elo dec,·e to n. 981, de 8 el e Novem

bro de 1890, podendo, todavia, os que ten ham fe ito exam es de prep·aratorios em 

paiz€s t:); trant!e iros, ser di~ pensados, a juizo do Governo, ouvida. a Congrega

ção . 

Pa ragrapho unico . E sta di sposição sõ começará a vigorar no prazo fixacl~ 

pelo a r t . 81 elo citado decreto . 

Art. 182. Nas escolfl.S Po!ytechnica e de Minas os referidos certificados ou 

titulos l'Oder ão ser sub!Otituidos pelo certificado de approvação e m todas as ma

terias do curso f undamenta l, que ser á organizado nessas escolas . 

Art. 183. Para os cursos comprehendidos nestes e outros es tabelecim ntos 

de en~ino superior deverá o matriculando exhibir certidão de ha ver sido appro 

v a do r;u~ Inalrrias exigidas pelas djspos ições especiaes desses cursos . 

Art. 184 . As matriculas serão annunciadas por editaes aHixados nos lu ga

res mais frequentados elo estabelecimento e publicados pela imprensa oito dias 

antes das épocas determinadas neste regula1nento . 

Art. 185 . f' a r a a matricula f'm alguma ou em todas as ca dei ras da 1" sér ie 

dos n'!elicionaclos cursos o (\~tudan t e- deverá provar, em r·equerimento ao dirc

ctor : 

1°. achar-se h ab ilitado . na fôrma dos arts. 181 a 183; 

3°, ter si elo vaccinado com bom resultado; 

3•. haver pag-o a taxa de 4 0$ 000; 

4•, identidade tle pessoa. 

Art. 186. Para matricula m alguma ou em todas as cadeiras elas séries 

seg uintC>s o al umn o deverá. apresentar: 

1°, certidão ele a pprovação nas ma t erias ela série anterior; 

2°, ronhecin·,ento de h aver pago a r eferida taxa. 

Art. 187 . E' facultaclE. a matricula aos inclividuos do sexo feminino, para 

os qua-es haverá nas aulas lugar separado . 

Parap:rapho unico. A in scripção de matricu la pode rá ser feita por procura 

elo r. se o alu m no ti ver justo impedimento, a juizo do director. 

Art. 188 . O s ~cr eta rio , logo qu e lh e fôr apresentado clcspacho do director 

mandando n1 atricu lar alg·um estudante. abrirá t-ern1o de n1atricula no livro resR 

pectiYo. fazendo menção ele seu nome, fi li ação, naturalidade e iclaclr,. e o assi

gnará com o •nVl tr iculado on seu procurador no caso do artigo antecedente. 

A:·t . 1 9. Os termos de in sc ri pção ele matricula serão la vrados st>guida· 

ment~ e sem qu e fiquem ele permeio linhas e m bra.nco . 

Art. J 90. A insc ripção será fe ita pela ordem em C!Ut> fo rem receb idos os rc 

querim~ntos, e, se dous ou mais estudantes se apresentarem s imultaneam ente 

com clespacho do dirt>ctor para se inscrever em na mesma cadeira ou na mesm<.: 
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série, guardar-s~-ha na inscripção a prrcedencia determinada pela ordem alpha

betica dos seus nomes. 

Art. 191. No tlia determinado para se fecharem as matriculas escreverá o 

secref:.azio em seguida ao ultin1o termo o de C"-ncerramento e o assignará com 

o director. 

Art. 192. Finda a inscripç;ão da matricula, o secretario tnandarâ organi

zar unu:J lista geral elos 1natriculados em cada uma das séries, co.m cl eclaraçãu 

ela filia.qfi.o e naturalidade, e a fará in1primir, sem demora, para ser distribuída, 

pelos i en tes e enviada ao Ministerio. 

Art. 193. A taxa de inscripção de matricula só dá direito a esta no anno 

Jectivo C::: m C!Ul' houver sido paga. 

Art. 194. E' nulla a inscripção de matricula feita com docume nto fa lso, 

aRsim c0mo nul!os são todos os actos que a ella se seguirem, e aquelle que por 

esse meio a pr·e tender ou ohtiv;er, a lém da perda da importancia das taxas p&.

~as, fica suj ito á pena do Codigo Criminal e inhibido, pelo tempo de dous an

nos, d se matricnl ar ou prestar exame em qualquer dos estabelec ime ntos d 

instruct;ão superior federaes ou a el les equiparados. 

Art. 195. Cad3. a lumno que se houver matricul a do r eceberá do secretario 

um ca rtão impresso, asBignado ]>elo director. co ntendo o seu no1ne e a designa

ção da série ou cadeir'l em que se houve r inscr ipto. 

Art. 19G. Sómente serão cons icle raclos alumnos dos estabe lecimentos os in· 

dividuos matriculados. 

All. 197. f'od erão fazer curclos liYres no r ecinto dos estabelecimentos os 

profissionaes que tiverem diploma conferido pelos mesmos es tabelecim entos on 

ot:tros equivalentes, nac iona es ou cxtrangeiros. 

Paragrapho unico. Fican1 excluidos desta permissão os laboratorios, os ga 

b;n <' tes \. ... as clinicas. 

Art . 198. Os pretendentes a cursos livres deverão diri g-ir ao r espectivo di

N'Clor, -na sessão de abertura dos trabalhos escolares, um r equerimento acom

panhaé!o elo diploma, ou su::. publi ca-fôrma, folha corrida e o prog-ra mma que se 

}Jropõe a seguir. 

E.::;~es documentos serão sujeitos á apreciação ela Congregação, que votará 

nomi m: lmente sobre a petição. 

P.::n ap;rapho unico. A autorização concedida p&ra os cursos livres não con

stitue Ululo, nen1 confere r eg-a lia ofricial alguma. 

Art. 199. X o caso el e ser attendido o candidato, o director de-s ig-nará a 

~ &, l a er.-. quP eleve ser f eito o curso, marcando-lhe o r espectivo horario. 

Art . 200 . Os cursos livres ficarão sob a immediata inspecção do director. 

que o~ Yisitará sempre que lhe fôr possível. 

_·\rt. 201. Quando os cursos Jiyres não preench erem os seus fins. forem 

desprezados os prog-rammas, proCessada s doutrin as contrarias á lei e á moral, ou 

derem -s~ ilisturbios e desorde ns, o elir· ec tor levará o facto ~.o conheci mento da 

Con~regação, ií ?1ual compete ca sar a li cença concedida . 
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• .>,..n. 20 ~ . Os professon's de cursos livres deverão remetter ao director, no 

flm do anno lectivo, uma informação circumstanciada sobre os respectivos ur

sos. 

Art. 203. As concessões par:;. os cursos livres não deverão exceder · d ,. um 

annof pode-ndo, entretanto, ser renovadas, se assim convier ao ensino. 

Nas petiç~s para a continuação os candidatos só deverão apresentar o seu 
prog·ranlm&. . 

• .>,.rt. 204 . !'ara os actos solemnes do estabelecimento todos os professores 

particulares serão convidados, havendo para elles lugar especial. 

A1·t . 205 . i'< o relatorio ,;.nn•u•al, remettido ao Governo pelo director, se fará 

sen1pre 1nenção dos prof~s.sores particulatres que tnais tiverem contribuido para 

o ad iantamento do ensino . 

Art. •206. Os profe~sores particulares poderão publicar em cartazes os pro

gramlT'aS dos seus cursos C'Oill o horario respectivo, o lugar en1 •que tiY rem de 

fazel-os, e outras explicações que julgarem convenientes, sendo esses cartazes 

:;.ffixados ncs lug-ares mais frequentados do estabelecimento. 

A1·t. 207. Os cursos dos professores particula·res serão diurnos ou noctur

nos, ma~ estes ultimos não poderão funccionar depois das nove horas. 

Art . 208. Os professores de cursos •liv1·es são responsaveis pelas despezas 

qu~ fizer~m. assim cor.1o pelos damnos ctue causarem nos objectos pertencentes ao 

eslabeiecimento, sendo lambem <:>brigados a ~r&tificar o porteiro e os ·erventes 

pelo trabalho exlraordinario que taes cursos acarretam. 

Art. 209. Os lentes ca the<'Lraticos c substitutos, professores e preparadores 

não poderão abrir cursos retl'ibuidos das m:>.terias professadas nos estabeleci

mentos c1e cujos corpos docentes :fazetn parte. 

CAPITULO XI 

D:t inscripção l>ara ·exames 

Art. 210. As i11scrip<:ões pa•ra ~xa:mes <Se farão nas épocas marcadas nas 

disposições esp<:-ciacs ele cada um dos estabelecimentos. 

A:·t. 211. Haverá duas épocas de exames: a 1", a partir do terceiro dia do 

encerramEnto d,as aulas; , a 2", a começe.r no terceiro dia da abertura dos tr a

balhos, devendo terminar, salvo o cnso de força maior, antes do começo das 

aulas. 

A.rt . 212. As pessoas que qu izcJ·cnl insct·.ever-se pa·ra exames dos cursos dos 

estabcl~cimentos deverão dirigit· um requerimento ao director, satisfazendo as 

seg·uintes condições: 

1•, apresentar crtidio de habil itação na Córma das disposições espcciaes 

de cada um dos estabelecimentos ou de <.PProvação na materias que antecedem 

as dos exames requeridos, segundo a ordem elo programma officia•l; 
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2:•, ll)rovar a identidade de pessoa; 

3", J,ag•ar a importancia da taxa, que será de 40$ por Ci!-deira ou série para 

os que tiveren1 pago a de matricu·la, de 0$ para os que não se houvercn1 lnatri
culaclo; 

411 , npresentnr attestado ele vaccina. 

l." A pro,·a de id~ntidacle far-se-ha por meio ele attestação escripta de 

algum elos lentes elo estab lecimento, ou ele duas pessoas conceituadas no lu-

3 . 0 O ca'1dida to en1 nome ele quen1 e com cujo consentimento algum ou

tro individuo houver obtido inscrir,ção ou feito exames, perderá esse e todos os 

mais exames prestados até aquella data, sem embargo do procedimento crimi

nal que no caso couber contra as pessoas implicadas no facto. Par·a esse effelto 

o clil·et-tnr do r-espect ivo estabelecimento dará conhecimento do facto ao Governo 

e aos direcrores dos outros estabelecimentos . 

3 .n .J.\..s condiç;ões 1", 211 e 4n não serão exigidas dos alumnos do estabeleci

mento, ;alvo na parte relativa á t'Xhibição de certidões de approvação nas m:r 

terias t.l a série anterior. 

Aft. 213. Ao director compete ordenar <JUe o secretario faça as inscripções 

de ex2mes dos estudantes, cu jos requerimentos estejam conformes ás disposi

ções a·1teceden tes . 

.Art. 214. AS inscripções para exames serão lançadas, como as inscripções 

para a matricula, em livros especiaes 11ara cada cadeira ou série, com termos ele 

aàertura ele .,ncerramento lavrados pelo secretario e assignados pelo dire-

elo r . 

()3 lançamentos serão l'eilos ele modo que fique uma margem 110 livro respe

ctivo, ~m que se possa mencionar o resultado elo exame de qualquer mataria ou 

série em que o est.ucl~nte tenha sido examinado . 

.Art. 215. O plumno poderá requerer inscripção de exame para uma ou ma!s 

séries. ou para urn:1 ou alg-un1as cadeiras~ n1as não poderá prestar exan1c de 

qualquer· materia de uma série sem ter sido approvado ·em todas as matarias ela 

série anterior . 

Art. 2J 6. Os exan1inanclos serão chan1ados pela ordem da rl's.pectiva. ins

crip\:ãO ele exames, tendo direito de prioridade os alumnos matriculados. 

Art. 217. Os reprovados não poderão prestar JlOVO exame da série ou ca~ 

deira em que tiverem sido inhabilitados senão na outra época propria marcada 

no art. 2l.l. 

Guardado, porém, esse intervallo, poderão repetil-o quantas vezes quize-

rem. 

Art. 218. O pa.•mmento cl:L taxa para inscripçi:io de exame só dá direito a 

este na época em que tiver sido requerido. 

Ar t. 219. E' ·extensivo, no que fõr applicavel, á inscripção de exames o 

· dispost ·> nos &rtig;os relativos âs matriculas. 
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CAPl TULO XII 

. Dos exames 

1\rt. 220. Os exames serão prestados por cadeiras. 

Art. 221. As mesas exa minadora s se rão constituídas segundo as disposições 
espe·cia•lS de ca da um elos estabelecimentos. 

Àl't. 22 2. Tanto na prova escriptE.. como 11a oral ou pratica, nenhum lente 

será obr;gado a exam inar ma is de uma turma por dia, podendo, porém, fazel-o, 
SL' o quizer, a . convite do director . 

Para os impedimentos que occorrerem no decurso dos exames o director de
nninará R s ubstituição. 

Em fE..lta ele lentes, assim cathedraticos como substitutos, deverá o clirect;oi· 

nomear para os ex:~mes os professores jubilados ou de outros es tabelecimentos 
publicas ou parti culares . 

Art. 223 . O secretario organizará uma lis ta elas .pessoas qu e se houverrm 

inscripto de con form irlade com as disposições do art. 212 e mE..ndará affixal-a em 
lugar ·conveniente . 

Diariamente rrmetterá á m esa examinadora a relação elos que devam ser 

chamados a exame e de 111ais &.lguns non1es qu e se lhes seguirem, en1 igJ,.tal nu

mero, afim de preencher as faltas dos qu e não comparecerem. 

Arl. 22 4. S~w prohibid•as as trocas de lugar!'s pa ra exa mes en tre os e:;tu

dantes. 

Art . 22 5. O ex&.me constará de provas : escripta e oral em cada uma das 

cadeicaR, e uma pratica nas cadeiras qu e ti verem laboratorios e ga,binetes. 

O .,,·ocesso das provas de exam e será. rrgulado pelas dispos ições especiaes de 

cada. um é< os eõtab"lecimentos. 

_t.\._rt . 226 . Tern1inados os ex·ames, o comn1issão julgadora, tendo presentf'il 

as proYaS escriptas dos n1esmos estudante , procederá em segu id a a o julg -tr!l en 

to, que se fará por votação nominal e separadamente sobre as materia!1 che C>lda 

· cadeira . 

Art. 227 . A q ua lificação elo julgamento se fará do seguinte modo: 1•, ser(L 

considerado r eprovado o que não tiver -a maioria dos votos favoravei.s; ~ ·', St-rá. 

a]>provado plen&.mente aquelle qu e, tendo obtido unanimidade de votos favo ra 

veis, merec~r i.gual resulta do em segunda votação, a qu e immediatamente s e pro

cederá; 3•, se rá approvado com distincção o que fõr proposto por a lg um dos 

m embros da commissão julgndora e em .nova votação alca·nçar todos os votos 

f&.vorave's . ::\'os demais casos de juJg·amcnto, a nota será approvad•a simples

m~nt2 . 

Art. 228. Será permitt ido aos estudantes approvados simplesmente inscre

vere·m-se de nevo para o mes mo exame na época seg·ui nte, m~as neste caso pre

va,lecen\ a nota do segun do exame, quer seja de appr ovação, quer de r eproYE..-

çã,o. 
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Art. 229. A renrovação em uma ou algumas cadeiras n>io importa a perda 

do exame nas outrõ..s cadeiras da n1esn1a série; o reprovado poderá requerer 

exame sobre as materias da cadeira ou das cadeiras em que tiver sido inhabi

lita•do. 

Arl. 230. O r~sult:~ do do julgamento será escripto e assignado pelos mem-

bras :1&. commissão julgadora, 

tente. 

tudo será reduzido a termo no livro com pe-

CAJ;'I'L'ULO XIII 

Do tempo dos trat)alhos e exercidos escolares 

Art. 231 . O" trab2.lhos de cada um dos estabelecimentos principiarão e ter

minarã(. nas épocas marcadas nas respectivas disposições especiaes. 

A.rt. 232. Quinz~ di~s ant s da abertura das aulas. a Congregação se re

unirp. para distribuir a~ horas das aulas, verificar a presença dos lentes. desi 

.•m·ar os substitutos e, na falta rlestes, os que devam reger as cadeiras cujos 

lentes ''e 1.charem impedidos. A distribuição das horas, que fôr approvada no 

principio do a.nno lectivo. só póde ser alterada com approvação da Congregação, 

se ass1n1 o ex·igirem as conveniencias do ensino. 

O director fat-á publicar por edital e pela imprensa o t·esultado desta ses

são da. Congr gação. 

Quando a vaga ou imt~edimento o-ecorrer no decurso do anno, qualquer que 

seja o wotivo qne a determine, cabe ac director 'faz r, em qualquer hypothese, 

a designação de quem deva reger as cadeiras. 

Art. 23 . O horario das aulas de cada estabel~cimento será marcado pelas 

disposições fspeciaes do mPsmo estabelecimento. 

Art. 234. Cada l ente cathe'dratico ou quem o estiver substituindo será obri 

gado a apresentar :J. Con~rc;::-ação, na sessão de abertura dos trabalhos, para ser 

por e1h: .. approvado, o programma do ensino de sua c::~deira, dividido em partes ou 

artigos distincto:5. 

Sen1 haver cun1prido ess:t obl~igação. nenhum lente asstnnirá o exercicio da 

respectiva cadeira. cuja re;::-encia será confiada ao competent substituto. 

Art. 235. Apresentado~ os· programmas, o dit·ector nomeará uma com missão 

de t r es m mbros para unifo!·mizal-os, de modo que exprimam o ensino com.t}leto 

das matérias professadas no r tabelecimento. 

Art. 236 . A commissão apresentaná o seu parecrr motivado em sessão da 

Congre!','a.ção, que deverá effectuar- se 10 dias antes da abertura das aulas, e esse 

parecer ~erá diP:cutido e app!"ovado na 1nesrna sessão. 

Art. 237 . Os programmas, depois de appr ovaldos pela Con~rcgação serão 

impr essos e distribui dos. 

Art. 238. Os pro~·rammas, depois de adoptados pela Congregação com modi 

ficações ou sem ellas, só •po derão ser aolterados na primei'ra sessão do seguinte 

anno l ectiYo . 03 lentes deverão preenche l -os a tê o d ia do encerramento das au

las . 
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Art. 239 . O director providenciará )}ara que os substitutos em cursos com

plemel •tares con:pleten1 o pl~eenchirnento dos progran1n1as das cadeiras cujos len
tes nao possam faze l-o. 

A.rt. 240. Os prograrnn1as a.pprovados en1 um anno poderão SC'vrir para os 

annos :::ef!·uintes1 se a Congreg"~ação, por si ou por propo ta dos respectivos len
tes, não juJ~·ar necessario alterai-os . 

Em todo caso, deverá o lente proceder á leitura elo r spectivo .programm:., 

afim c1e ser rçmettielo á commissã.o de que trata o art. 235 . 

Are. 2-ll . A frequencia dos alumnos em cada um dos <>sta.belecimentos scrft 

r egu!aõa pelas l'lisposições especia<>s do mesmo estabelecimento. 

Art. 242. Os cathcelr.aticos , quando impedidos, habilitarão os substitutos com 

os esclarec imentos necessarios 'sobre o es tado do ens ino d·a respectiva cadeira . 

C.\PITULO XIV 

Das con1n1issões f' in \'estigaçües em beneficio da sciencia e do ensino 

_'\rt. 2·13. De dous em dons annos a on;;Teg-ação de cada um dos estabe

leci:n~;ntos indicará ao Governo um lente cathcdratico ou substituto para ser 

rncarregaào de fazer in\·estig-acões scientificas e observaçõeS praticas, ·ou para 

estudar nos paÍzes extrangei ros os melhores methodos do ensino e as materias 

das r~spectivas Cf>deiras e exam in a r os estrubelec imentos e instituiçõos das na

ções mais adiantadas da Euro])a e da America. 

A ri. 24 4. A Congregação dará por escr ipto ao nom0ado inR t •·ucções ade

quadas r•ara I) bom des;,mpenho da commissão, designando a épooa, a du1·ação 

das viage!'!s e os hn:·ares <1ue deverá visitar, e impo.ndo-1h e a obrigação de in

forma r o cstabr:lecimento de tudo que possa inter,e;;;sar ao ensino. 

Art. 245. Os est·ahe!Pcimentos transmittirão uns aos outros as instrucções 

dad&s aos commissi<:mados e os relalorios por estes apresentados, dividindo entre 

si os objectos ut~is qu~ adquirirem, sempre que elos mesmos houver du.plicata. 

Art. 2 ~6 . Os directores s corresponderão com os commissionados acerca 

de todas &.s des~obertas e melhoramentos importantes p.ara a sciencia, e pode

derão incumbil -os da compra c remess& de objectos para uso dos estabeleci

mentos. 

Art. '247. Os directores velarão p elo cumpri m en to da in strucções, que fo

ren1 dadas aos cotnmissionadosJ Jevando ao conhecimento da Congregação e do 

Governo o que occorrer durante a comm issão, assim como o r0sultado final des

ta . O Ü"{)Yerno. ouvi cl &. a Congrega~ão; cassarfL a nonteação do commissionado 

que não cumprir suas obrigações, e o manda1'á regressar dentro de ,prazo deter

minado. findo o qual cessarão os supprimentos que lhe forem concedidos . 

Art. 248. O alnmno 'Jue tiver completado os es tudos c fõ r class ificado pela 

Congregação como o primeiro estudante entre os que com elle frequen taram o 
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curso, terá. direito ao 1n·emio de viagem á Europa ou America, afõm de se appli 

car aos estudos por qu e tiver predilecção ou áqu ell es que forem designados pela 

Cong r egação, arbitrando-lh e o Governo a quanti r.. qtr e julgar suffic iente pa ra a 
$Ua ncanule nção. 

Art. 249. A c lassificaGão, a que se r ef er e o arti g-o antecedente, ser á f eita 

por· un1a com rniEsão, non1 c::tdtt pela Con gr egação e composta de tres len tes, a 

qual, coiJ!ip;indo co n1 a maiot~ impal'cialidad todos os titulas que puderem r evelar 

a capacidade dos a lun1nos e attendendo i:lO seu procedimento n1oral, apresenta.r (t. 

um rel>~torio, qu e será. em suas conclusões votado em sessão ela Con g·reg'ação. 

Art. 250 . Não poder á t er· esse premio o alumno a qu em tenham sido ln

fligidas penas esco!ares qu e desabon em su •t r eputa.ção. O dir·eito de es tuda r em 

pa. iz extr·angei ro por· conta do Est•ado paRsa rá para o segundo alumno elasslfi 

cnclo, e assim successivamente, o qu e ta rnbem se obse rv&.. r~á no caso d ~ r·ecusa 

por pal'te do alumno d P.sig naclo . 

Art . 2õl. Os a tun1no s que (izer em a viag·en, de instru cção continuarão a 

ser considerados como pertencendo ao estabel ec im ento e serão obr igados a re

m etter >:'emestralmente um r el r.. torio do que tiver·em es tudado, o qu aol ser ii jul

gado por uma com missão elo . m esmo esta-belrcimento. 

Art. 252. Se os rel a torios não forem r em ettidos r eg-ul a rmente ou cl em onstr·a

rem pvuco aprove itan1ento da parte de seus a utores, a Cong regação poderá re

duz i r os prazos concedido e a té clal .. os por findos, participr..nclo sua r esoluçoo 

HO Governo , afim de qu e Pste suspenda a r espect iva pe n~ão. 

CAPITULO XV 

D~ .policia aca cl 0n1ica 

A•· t. 25 3 . O a l nmno qn e perturbRr o sil enc io. causar· cl e~orclem den t r o cl :;, 

aula ou n ella proceder mal , ser'(L r epreh endiclo pelo lente . 

St: não se contiver , o lt'nte o fará i·mmecliatamen te sahir clH sa la l eva n:"l 

o Cacto ao conl;ecimento elo director. Se o l ente v ir . qu e ~. ordem não p6cle ~e r· 
r est abel ecicla, su ~penderá a lição, e dar~ pa •· tc elo occerriclo ao clir cctor· . 

Art. 2ii4 . O clirec tor·, ass im qu e tiver notic ia elo facto nas duas ultimns hy

potheses do a•·ti go preced en te, fa r·á v ir á sua presença o culp&do ou culpa dos e. 

cl epoU de le•· pn!)licam r,mte n parte cl ada pelo l ente, e o t ermo l a vra do pelo g·uar

rl a , ccnvC' carú. immPdia tatncnte a Congreg·açfLo. qu e in11pot~á por vota~ão notnj

n a l, depois ele ouvido o delinquente, a pena de perda el e um ou clous an nos d e es

tudo..;, confot·me a g·ravidarle do facto . 

• •\.rt. 255 .• 'k a desordem reallzar- s · \ entro do edilicio, porém f61·a el a aula, 

qaalqGer lente ou emprcg·aclo que presente se achar procm·ará co.nter os _auto

r·c~. No caso el e niio serem atte ncllclas as a d'llloestações, on se o successo r ar· cl .• 

naturezct gT·"tve, o lente ou o empreg·~ do qu e o presenciar devel'á immccli a tamc-n

tCJ com11111n\cnr o facto ao ' .dlrector. 



Art. 256. O director, logo que recebe r a parti ci,pação ou r x -oj/iCIO tive~ 

noticia do occorrido, tomará de tudo con hecimento, fazendo co mparecer, na s eet·e 

taria. r-e.rant0 si o alurr.no ou :;.lumnos indig·ita dos. 

Art. 257. Se, depois .das indagações a qu e p1·oceder , o directo r arh ü r qu e 

o alu1nno nterece nl ::t. .('IJ" correcção do qu e uma si1npl es a dvertencia fei t.=t C li'! 

part icLII a r , o re!)rehender:l. publicam nte. 

Ar t . 258 . A rcprehenoãCI será neste caso da da na secretaria e:n p,· esençH n2 
deus lentes, dous Prn pregf.\-dos e ele qua tro ou sei a lrumnos, pe!o _ll enos, ou n1. 

aula a que o estudante pertencer , presentes o le nte e os outros estudantes da 

mesm z, nula, que se conservarão nos reSJ)ec tivos lug·a r es . 

A toclos es~es actos assistir:l. o scc!·eta,·io , e de todos eHes, bem como dos 

casos referidos nos a rts. 254 e 256, se lavra rrc um termo, ·que . será prf'sente "'" 

pdn1e J1'a ses.c::ão da Congr egação e transcripto nas informações dadas ao Governo 

sobr e o proc d!mento dos estudantes. 

Art. 2 59 . Se a p e:- tn rbação do silencio, a C a lta de raspei to ou a desoJ·d em 

fôr p1 a ticada em ac to de ex a m e ou em q.ual·qu er ·acto publico do estabelecimento, 

se procede1·á pela m anei ra dccl:;.rada nos c itados artigos . 

Art. 260 . Se a lg-um dos factos de que .· trata .no art ig-o an tecedente e n a 

primeira parte LlO a rt. 2·55 fôr pr a ti cado por estuda nte que já t nha fe ito a 

sua: ultima séri e de exames, o len te ou director deve1·á levar tudo ao conh ec i

m ento i!a Congl'egação. a qu a l poderá substituir a pena de r eprehen são publica 

pela d·1 espaçamento el a época para a cooll ação do g rã o. ou pela r e tenÇão do di

ploma o.té um armo. 

Art. 261. Se o d ir ector entender que o delicto declarado no art. 253 m e

rece, pelas circun1stanc ias que o aco mpanharam, n1ais severa punição do que a 

do a rt. 258, mandará lavr&r termo ele tudo ~Jelo secretario co m as razões qu e o 

estuc13.nte allegar a sru favor e com os depoimentos das testemunhas que sou

berem do facto, e o apresen taPâ. á Congregação; esta, depois de en1pregar o~ 

m eios ·,1ecessarios p>.r a conhecer a verdade, con demna 1·á o delinque nte á pe n . .t 

de perda ele um a dous annos de estudos, conforme a grav id ade do de!:cto. 

Art. 262. O a lum no que intenciona lm ente quebrar, es traga r, inutillzar os 

instncmentos, appa relhos, modelos, m a ppas, olivros, ou moveis será obrigado f. 

r estitl,Jir o objecl.o 110r cll ló> es tragado; e na r einc iclen cia, a lém el a rló'stituição. Re ,·rt 
admoe tado pelo direc tor, ã v ista da pa rticipaçrLO do lente ou a utoridad2 com

petente, ou sujeito á pena d e operder um a tres annos de estudos, se,:undo a 

g,·a vidacie do delicto. 

Art. 263. Sempre que 'Verificar-se qualquer clesapparecim en to de obj ec tos, 

tanto áFc secretnria, como das demais dependencias do es tabelecimen to, o se

cr e;·aric, r ecebida a communicação, participar·á por escrcp to ao director, n qu a l 

nomeará uma commissão para procede r a minuciosa yndicancia do fac to. 

O bibliotl:iecarió levará ig·ualmente ao conhecime nto do direc tor <itHtes•!urr 

s•Jbtraccõcs occorridas nn bibliotheca e, a tn! ,. speito. se praticará o que fi ca 

a cim!l •letern1in aclo. 
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Ar·t. 26•1. Descoberto o autor do delic to de que trata o artigo Rntecedente. 

ser·[, r epr ehen di-Jo pelo director e obrigado fL r estituição do objecto subtt'Rhicb 

e se promoverá o processo crimina l, se no caso couber . 

Art . 255 . Os estud 'lntes (Juc a rrancar em editaes <]entro do edi f ício do csla

bPiecimento ou prat icarem actos de in juria dentro do mesmo ed ifício por pal:t

nau, POI' escrip to ou por qualqu er outro modo contra o director ou contra. o~ 

l c:1tes, ~crti o punidos co m a pen a de perda de u m até dous nnnos de es tu rl os, 

conforme a g ravid a de do ca o. 

Arl. 26G. Se pmticarem dentro do edif•icio da Faculdade actos offensh·os 

clr, moral publ ica. ou por qualquer modo que sej a dirigi rem ameaças, tentar'Cm ag·

g r·essao ou v ias de facto con tr·a as pessoas indicadas no ~rtig-o a ntecedente, ser:io 

pun i los com o dobro das penRs alli decla r adas. 

Sa effectuaren1 as amcr..ças 011 r ealizaren1 as tentativas, serão punidos com 

a ex c lusão dos estudos em qualqu er dos estabel ecim en to!'< de instnrcçiio super-ior 

reder·r.es ou a es tes eqLri paraclos. 

As penas ·de~<te ar tigo e do antecedente não exclu em a<ru el l as em que incor

rerem us del inquentes segu ndo a l egislação penal. 

Art. 267. Se os clelictos dos ~.rtigos antecedentes !'or em pr aticados por· es tu

dantes :Ia ultim a série, serão es tes J)uniclos co m a suspensão do exatne ou, se estt~ 

já tiver Sido feito, COffi a demora da co llaç;ào do gl~âo, OU CO ill ã. retenção elo di

ploma, pelo tempo corr sponclentt• ao das penas marcadas nos mesmos artigos. 

Art. 268. n .. s penas de perda el e a nno ele estudo, de suspensão elo acto, ele

mora el a collação ele g r·flo, retenção do diploma, se admittirá r ecurso para o Go

verno, !õendo interposto dentro el e oito di~s, co ntados el a data da intim>Jção. 

O t ecurso será suspensivo nos casos de perda ele anno de estudo ou de ex

cl usão. 

O GovetJ10, a quem serão presentes todos os pr,·peis qu e fo r·mar em o pro· 

c~sso, resolverél confirmando, revogando ou modificando a decisão da Cong-l'e-

g·ação. 

Art. 26 U. O estuda n te que, cluvmaclo pelo clirector, nrLO comparecer , será 

coagi do a vir á sua presença, depois de l avr ado o term o el e d sobed iencia p elo 

emprcgé..do. qu e o fõr chamar, requisitando o n1 esrno drirector aux ilio da autori

da de po l icial. 

A rt . 27 0. Os lentes exe!·cer·ão a poli c ia dentro das Nlspecti vas au l as, e nos 

actos academicos que presidirem dever ão au:>..-iliar o d i recto r na manutenção da 

or cl~m e do r es{Xl i to dentro do e diric io do estabelecimento. ' 

Art. 271-. Não estando presente o director, dever ão substitui l -o n& manu

tenção ela ordem os lentes cath odr aticos e su bsti t u tos por ordem doe antig-uidade, 

e, na fa lta d e todos elles, o secretario, quando ela continu ação ele qua lqu or falta 

possarn r esultar ·inconvenien tes gr&ves. 

Art. 272. O porteiro e os g ua rda·s ve la r ão na m anutenção el a boa ordem e 

do asseio dentro do ed-ifíc io <lo est abel ec imento, procurando advertir· co m toda a 

urb&ni.:lade os que in fr in girem es ta d isposição. 



• Se as suas adverte.ncias não basta t·em, tomarão os nomes dos ini'ractores e 
darão parte do occorr!do immediatamente ao director, e em sua Rusencia, a qual
quer lente ou »o secretario afim 'de providenciarl'm . 

Art. 2"73 . SP qualquer pessoa ex tranha ao es tabel ec imento praticar a lgum 

dos :.tetos puni\·ei~ l)Or ente regulamen to, será o facto levado ao conheci1nento 

do direcior afim de q'le faça tomar pot· termo o occorrido e dê de tudo conlw

cimento á competente r.utor idade policial, para proced0r na confot"n"l.icl:lde elas 

l eis . Poderá tambem o director prohibit· ao aulot· da·quelies actos a entt·acla no 
ediflcio do estabeiecim ünto. 

CAPITULO XVI 

Das llcl'nçns c faltas 

Art. 274. O direc~or el e cada es tabelecimento ele ens ino superior· boderà 

conceder, dl'ntro de um anno, até 15 di[tS el e licença aos empregados, sem pre

juízo do respectivo ordenado . 

.Art. 275 . As licença~ de 15 dias a um anno serão concedidas nos membros 

do Jnag·i~ ter io e sens auxiliares por portaria do Ministro, en1 caso de molestia 

provada ou por outro tJtHtlquer motivo justo e attendivel, med iante requerimento 

convenientemente infot·mado pelo clirec tor do esta bel ec im ento t·espectivo. 

§ J. o A licença conceclioda por motivo ele moles tia dá direito 'i'1. percepção elo 

ordenado até seis mezr,s, e d metade por :nais de seis mezes até um anno; e 

por outro quarquer motivo, dará l~1gar ao desconto da quarta parte do ordenado 

até trc:; m ezes, da m etade por mais ele t1·es até seis, elas tre quartas partes por 

mais de seis até nove, e de todo o orclenad!O da hi por diante. 

§ 2 .• A li cença em caso algum dará direito á gratificação do exercício elo 

cargo . não se podendo, por ém. fazer desconto al;mm elos acct·esc imos de venci

mento5 cbtidos por antiguidade . 

At·t. 276. O tempo el e prorog-ação ele uma 1licenç'l. concedida uma ou mais 

vezes tdentro de um anrio, ser á contado do d ia em que terminou a primeira, afim 

a e ser feito o· desconto el e ' tu e trata o * 1° elo artigo anterior . 

At·t. 277. Esgotado o tempo maximo dentro do qual poderão ser concecli

cla.s as li ce nças com vencimento, a nenhum funccionario ser·á permittida nova 

licença com ordenado ou parte clelle, sem que haja decorrido o prazo ele um 

anno contado c1a data E.m que houver expira do o ultimo. 

Paragrapho uni co. O membro do magisterio poderá gozar onde lhe aprou

ver a <icença <tue lhe f6r concedida; esta, ·porém, ficat·á sem eHeito, se della 

não se aprovei tar dentro de um mez contado ela data ela concessão. 

Art. 278. Não poderft. obter licença a lg"Uma o .membro elo magistcrio qu~ 

não tivt:r entrado ~ n1 exercicio do lugar en1 que ha j a sido provirdo. 

Art. 279. Nos Estados, o prazo elas licenC}as com ~á. a correr do clh ~m 

que tiver 0 c:l,evldo Cmnrwa-se . 
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Art. 280. O membro do magüter io licenciado poderá renunciar ao res to elo 

tempo que tiver obtido , uma vez que entrar immediata m ente no exerciclo elo 

seu ca1·go; n1as , se não tiver f eito a renunc ia antes de começarcn1 as férias, sO 
depois de terminada a licença poderá apresentar-se . 

Art . 28 1 . As d isposiç;ões dos a r tig-os antecedentes applicam-se ao funcc io

na r io rpe pe rceber simples gr a tificação, ou cujo vendmento fôr . de uma só na

tureza C' do qual duas terças partes sejam consid eradas como ordenado. 

Art. 282. Aos f unccionaTios contratados, quando requererem licença, se

t ão applicaclas as disposições r efer entes aos ef[ectivos, ·quando deste assumpto 
nã.o cogita rem os respectivos contratos. 

Art. 283. Dado o caso el e licença concedida a um lente cathed,·atico, ass im 

como no de vag:t da cadeira, será ~hamaclo pelo director um substituto ela respe

ctiva sec(;ão par a r egei-a. Quando nito haja substituto da secção, ou esteja es to 

imped ido, se •-á co<nviclado por ord em de preCerencia um outro ca theclratico ela 

mesma secção, um substituto de outra secção, um p•·ofesso r, e por ultimo um 

ciclaclao qu e t iver o gr ã o ou litulo elo me smo es tE..b elecimento, pre ferindo-se nes

tas cii·cums tancias os lentPs el as F aculda des ou Esco·las livres . 

Art. 284. E' obrigado a ponto de entrada e sahida todo o pessoa·! elo corpo 

clocen tP eles estabelecimentos de ensino superior , seus a•uxiliares , bem como todo 
o pessoa l a,cJm inistrativo . 

Art. 285. A ·presença dos membros do corpo docente set·á. verificada pela 

sua assignatu ra nas carlerne tas das aul as e nas actas da Congrega ção . 

Paragr apho unico . A p 1·esença elos a uxili a res elo co•·.po docen te, bem como a 

de to~os os e·mpregados, ser[L verificada pela sua assignatura no li vro do ponto, 

inclicando a horR da entrada e el a sahicla; a dos preparadores, porém, s e veri

ficará na <laderneta elas aulas . 

Art. 286. O secretar io. á vista elas notas elas caderne tas , das que haja to 

mado sobre quaesqucr actos E'Ecolares, e do ló vro elo ponto. orgruniza rá no fim ele 

cada m~z a lista coQ1 pi eta elas !'altas e a apresentará ao clirector elo estabe leci

me nto, q ue a ttcn cl nclo ao~ motivos po derá co ns iderar justi fi cadas a té o nu

m ero de oito. 

Art. 287. As f::t llas dl'vern ser justificadas até o <U·ltimo clia do mez. 

Art. 288. As faltAR dos H: ntes [Ls sessões el e Cong regação ou a quaesquer 

a ctos ·e funcções a que Corem obrigados pelos regulamentos serão contadas como 

as que Cieram nas aulas. 

§ 1 . o Coincidindo no m esmo cliã. tra balho uc au la e el e Congrcg·ação, a aiJ

s tenção de um destes se r viços importará uma falta . 

§ 2 . o o ti·abalho ele Congregação prefere a qualqu er outro. 

Art. 289 . Terã.o d irei to só ao ordenado os lentes, professo res c preparado

res quf fa ltarem por motivo justifica do, não lhes sendó abonanas, ind ependente• 

m en te ele jusU.f'icação. m ais cl~ duas fa ltas em cada m ez . 

.Art. 290 . o 1" 11te direc tor estará sujeito ás prescr>pções desta lei, omo 

qua l qt:~r outro membro do co•·p docente. 
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CAPITULO XVII 

Patrimonio 

Art . 291. ~~.os esta belecimentos é permitticlo· constituir patri m"onio com o 
que lhe~ prov~er el e doações, lega elos e su.bscripções. 

E~te pa trimonio será admi·nistraclo pelo clirector, na fôrma do regulament:.i 

org·anizaclo pela Congregação. 

O patrimonio será conver tido em apol ices cl·a divida publica, e os seus r e n

dimentos serão a ppJ.icaclos aos estabelecimentos e melho1·a me ntos elo e nsino e 

elo eclificio. 

Art. 292 . As doações e legados com applicação "especial serão, porém, em

pregados na fórma de terminada nas r espectivas doações e legados . 

QAP l'l'ULO À.'"VIII 

Disposições ge ra.es 

Art. 293 . O lugar ele lente e ·professor é compativel com as funcçües, que . 

em virtude do m esmo cargo, tenha elle de exe rcer duratnte o anno lectivo. Po

dem os lentes cath~clratico~. substitutos, professores e prepa r a dores exercer com

n1issões do Governo , re lativas ao ensino . 

.Art. 294. Os CLirectores, os lentes c&.thcdraticoR e substitutos, os professo

res, preparadores e 1nais en1preg-ados nTenoionados neste regulatnenbo percebe

rão os vendmen tos marcados na tabella annexa sob n. 1 . As taxas ele matri

cuJ.as e de exames, be m como os emolumentos dos diplom &.s, constam ela tabella 

annexa sob n. 2 . .As formulas das promessas para posse elos fun ccionarios con

s tam da tabell.q a nn exa sob n. 3 . 

.Art. 29fi. Os lentes cathedraticos. substitutos, professores c secretario~, r]ue 

houverem be m C'tlmprid o suas runcções, terão periodicamente direito, mediante 

informaç:ão elo director, a un1 accresoin1o de vencin1ento, nos seg;uintes tern1os: 

Os •que contarem ele serviço € ffectivo elo magisterio 1 O a nnos, 5 I"; 15 an

nos, 10 "i"; 20 anllos , 20 "i" ; 25 annos, 33 •i•~ 30 a nnos, 40 "i"; 35 annos, 

50 •i• e 40 annos, GO • 1• . 

A porcentagem acima marcacl·a será calcul ada sobre os vencimentos el a ta

baila vigente." 

Art. 296. Os diplomas ser ão passados segundo os mode los juntos a este rc
gu lame .. lto e impressos em pergaminho, a expensas daq u elle s a que m pertence

rem. 

Arl. 297. Os dijJ1omas ele p essoas que não se ach a rem presen tes para assi· 

gnal-o ~ perante o secr eta rio se rão enviados pelo directo r á a u tor1i cl ade elo h.tgA.r 

em que 6sUv~r~m r es idindo os diplomados, afim de s er em por es tes assignaclo~ 

em sua presenQ~ . 
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Se, porém, o diillomarlo não se acha~· no Estado em qu tem s ua séde 0 es

t~be l ~·c imer.to , o cl irecto r enviará ·a ca t·ta ao Governo do Estado em qu e e ll e r e
sidir, afim. ele ter aquelle destino. 

A r t. 2GB . As fo,·mu las para a collação elos g--r ãos e os modelos elos diplomas 

e tit ul os serão cletermit1'aclos nos Teg-u lamentos especiaes a. ca;cla estabeleci

mento 

Art. 299 . Não se passa rá segundo diploma senão no caso ele justif icada per

da do prim"iro e com a competente r esa lva lançada pelo secretario e a ssi.g;nada 
pelo director. 

A r t. 300. Haverá. em cada estabelecime nto um sei! o g r ande que servirá 

para os diplomas acaclemicos, e sómente poder á. ser empr egado pelo dlrector, e 

outro pequeno .para. os papeis que forem expedidos pela secretaria . 

A fô rma dos sellos continúa a ser a m esma . 

Art . 301. A borJ.a e a s fitas das cartas para o sello pen dente terão a mes

ma f6rma e côr até agora seguidos. 

O co.pell o será ela côr acloptacla nos esta~1e lecimentos e elo fe itio usado actual

mente. 

Art . 302. No edif.icio do estabelecimento, a lém das sal·as para as a'ltlas, paro. 

as sessôe<o da Cong r egação, J}ara a secretaria, pa ra a bibliotheca, para o dire

ctor e r•ara os lentes, h a verá um salão especial .para a co Ilação elos gráos e ma is 

actos solemnes . 

Art. 303. O clirector , lentes, secretario e bibliothecario usarão, nos actos 

solemrd'' do es tabelecimento, elo vestua rio &.c tual m ente acloptado . 

Art . 30·1. O por teiro e os guardas usa rão diariamente, no recinto el o esta

IJe lecimen to e no exercicio de suas funcções, el e um dis tincti vo , ~1u e consistirá 

em u rm chapa de metal collo·cada ao lado esquerdo ela gola, com a designação 

de seus empreg·os. 

:l rt. 305. Não pocler5 o servir el e examinad01·es os lentes que t iverem com 

os examin a ndos parentescos até 2° o;·l'áo, nas linhas ascen dentes e descen dentes 

ou na l·inha trans versal . 
Nas ~·questões ele in ter esse particula r não po dem votar con juntamen te lontes 

que tE'nham entre bi o re ferido parentesco. 
A t t. 306. Qua 11 c1o, en tre dous ou mais Ie11tes, se ver ificar o ilnpedin1 e11to 

ele que trata o artigo anteccde!lte, só será admitticlo a votar o len te mais a n

tigo. 
Quando o mesmo impe d imento se veriHcar entre o director e algum ou a lg·uns 

lentes, votará apenas o direc tor. 

Art. 307 . P antheon. Sob esta denom inação haverá nos es tllbeleci mentos 

un1a s;tla desti•nada aos retra tos ou photographias elos ahtn1nos que terminarem 

os seus cursos e mais se· houve rem cles t ing-uido por seu ta lento, applh:ação e pro · 

eed.i mento. 
Pnr ag-rapho un ico. Os a lumnos a que se r efer e este a rtigo, e que te rão o 

titulo ele - Laureados deve 111 ·co ntar pelo tnenos 2)3 de ap.prova\lões rl·istln-

çta& . 
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Art. 308. Dur:lllte o tempo feriado o pessoal do corpo docente e adminis

trativo, salvo os funccicnarios qu e estiverem 1\o g·ozo de licença, pe1·ceb rão in

tegralmente seus vencimentos, sem embargo de quaesquer impedimentos occa
sionaes que occorrcrem no anno lec~ivo. 

Instituições de ensino superior fundadas pelos Estados ou por 

particulares 

CAPITULO I 

Das Faculdndes ou Escolas fundadas pelos Bstados 

Art. 309. E' licito aos Bstados federados f•undar estabelecimentos de ensino 

superior; mas, para rrue os grãos por elles conferidos tenham os mesmos cffei
tos Je:;aes que os elos est>~b lecimentos fecleraes, é mistér: 

1", que as lu.bilitações para matriculas c exames, e os cursos sejam iden
ticos aos elos estabelecimentos fecleraes ; 

2>, que se sujei tem á inspccção elo Governo Federal, que para esse fim no

meara delegados que tenham o grão ele doutor ou bachare l pelos estabelecimen

tos que devam Giscalizar ou por outros áquelles equiparados. 

CAPITULO li 

Dos cursos c est;. IJelccimcntos particulares 

Art. 310. T,]' pPrmittido a qualquer individuo ou Rssociação ele particular s 

a fund ação ele cur~os ou cs taiJelecimentos, onde se ensinem as materias que 

constituem o programma de qualquer curso ou estabelecimento federal, salva a 
inspccção necessaria para garan tir as condições de montliclaclc e hygiene . 

~ 1 . • Para que essa inspccç~to possa ser exercida são obrigados, sob pena 

de multa impo~ta pelos cl ele;;a dos mencionados no art. 309 § 2•, os p 1·ofessore~ 

que manth e rem a ulas ou cu1·sos e os clirectores de qua squer estabelecimentos: 

1°, a cominunicar, d ntro ele um me-z, a abertu1·a dos n1esmos, o local en1 
que ellr," fnnccionam, Rc recebem alumnos inte,,nos, semi-inter nos ou sómente 

extenws, as co'1clições da admissão ou matricula, o programma elo en ino e OB 

professores encarreg-ados eles te. Esta communicação deverá. ser feita aos cl elc;;a

clos mencionados no art. 309 s 2•; 

2•, a prestar toCias as informações que pelas autoridades compet ntes lh~s 

forerr, requisitad.'J.s; 
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3", a franque;~r os estabeleci mentos á v!s ita das mesma~ autoridades, ~em

Pl'Q que se a.twesen tarem pa ra examinai-os ou assistir f<s lições e exercicios. 

~ 2 . o Os p rofesMres e d irecto res, a (J~t em faltar a condição ele moralidade, 

ficarão privados de ensinar ou ele co ntinuar com os estabelecimentos . 

Faltando nos es ta.·belecimentos de cn stno a condição de hy;;·iene, será marca

do um prazo aos respec tivos directores para que a pr eencham, sob pena de serem 
obriga dos a fec lu. l-os . 

§ 3 ." Os professo res e clirec tores, que, po r duas vezes co nsecutivas, houve

r m s ido multados · pela m<>sma falta, f•ica:m su je itos a ser-lhes prohibicla a con

tJ.nuação do e nsino ou dos estabelecimentos. 

CAPITUL O lii 

Faculdades ou Escolas livres 

Art. 311 . Aos esta,belec im entos particulares que funccionarem re"lularmente 

poder·~. o Governo, com au djencia dos delegados mencionados no art. 309 §: 2", 

concedt- t' o ti tulo de Faculdade ou Escola livre co m todos os privileg ios e ga

rantia~ de qu e gozarem todos os estabelecimen tos fecleraes. 

As Fanulclades ou Escolas livres terão o direito ele conferir &os seus alumnos 

os grãos acaclemicos que concedem os estabelecimentos federaes, uma vez que el

les tenham obtido as approvações cx:;Igidas pelos estatutos destes para a coHação 

dos mesmos grãos . 

Art. 312. Os ex:...mes das Faculdades ou Escolas livres serão feitos de con

formidade com as leis, decretos e instrucções que regularem os elos estabeleci

mentos fecJeraes e valerilo rara a matricula nos cu rsos destes. 

O Governo nomeará annua ln1entc con1Jnissarios qu e in speccioue1n os esta~ 

belecimcntos <: assistan1 r .. seus exan1es, pres tando as devid-as in(onnaçücs em r e

lato rio. 

Art. 313. Em cada Faculdade ou E scola livre ensinar-se-bão pl'lo m enos 

tod :t.s aE mater ia.s que const ituirem o pro;n·amma elo estabel ec imento fe deral. 

A!·t. 31-1. Cada. Faculrlacle ou Escoht livre terá a sua Congt~gação de len

tes 'om as attribu ições qu e lhe forem da das '))elo respectivo regimento. 

At·t. 315. A in fn1cção elas disposições contidas neste titulo sujeita a Cong·r e

gação ;1 tnna cPnsu r a particular ou publica do Go,·erno, o qual. en1 ca.so de re

incidanc ia, multará a assoc iação em 500$ a. 1 :000~. e por ultimo podet'á suspen

der .t Facu ldade ou Escola por tempo não excedente ele qous annos, devendo 

sempre ouv i1' os clelegaclos mencionados no art. 309 § 2°. 

E ntquan to durar a s us1;ensão. não poderâ a Faculdade ou Escola conferir 

;;r ftos ac::.demicos, sob pena de nullidade dos mesmos. 

Art. 316. Consü . nclo a pra tica el e a busos nas Faculdades OLl E scolas livres 

quanto .á identidade elos incli vi cluos nos exam es e na coHação elos grãos, cabe 

ao Govern o. ouvindo os d e l e~·ados mencionados no art. 309 § 2~ . o direito de man-
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dar proceder a rigoroso inqu eri to para ave rig·uação. da verdade; e, se cl elle re

-sulta!· a prova dos abnsos aq:;;uriclos, deverá in1f!ledi a tan1ente cassar á ins tituição 

o ti bnlo de Faculdade ou Escol& li vre com todas as prerogativas ás m~smas in

her entes. 

Art. 317 . A F aculd a de. ou Escola livre que hou ver sido privada cle,ste titulo 

nho poderá recUiperal-o seJn provar qu e reconstituio-se de n1aneira a offerecer 

inte ira garanti a de qu e os abusos commettidos não se r eproduzirão. 

TITULO 111 

Oisposiçõe5 · transitorias 

Art. 318, A ex igencia elo gr ão de cloutor ou b&cha r·el, ou outras condições, 

para o exercicio dos cargos ou empregos que, por este reg-ulan1 en to, depen de1n 

da quella~ con dições, será dispensada aos ac tuaes serventuarios elos m enciona 

dos cargos ou empregos que não as possuirem . Não terão, .porém, ell es dire ito 

de accesso aos cG..rgos ou empregos superiores, para as quaes se e;djam as co n
dições referidas. 

Pa r·agrapho uni co . O cargo de agente thesoure iro da E scola Polytechnica 

será conserva do emquanto fô r ex erc ido pelo actual serventuario. 

( *) Art. 319. Os actuaes substitutos nomeados por decreto com o respectivo 

concurso para o >Cargo, só poder ão ter accesso a lente cathed rat ico mediante con

curso, no quaJ poderão inscrever-se quaesquer diplomados por F aculd a des ou 

Escolb.s >eo n g-e neres, · sendo, porém , a quellcs sempre -preferidos em igualdwde da 

condiçõts . 

Art. 32 0. Fican: reyoga rl as as di sposições em contrario. 

Fllli{NANOO LOBO . 

( • ) Revoga do pelo * 5• do (lrt, uni co do D ec . Lc;,;- . n. 230 , çl e 7 ele D ezem
bro el e 1894 , 
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~ ' AB~Jl.LA A QUB Sli: HI!WEP.E O OECllETO l:<. 1 . liil), DB~TA DATA 

N. 1 

VENCIMENTOS 

.I 
LOGARES ORDEN ADO I GRAT!I'ICAQÃO 

I I 
~!:;~~to~~ti, ~d,:aú~~: · .· ·. · ·.: :: :: ::::::::: :: 1· · · 4 ·: ôôô$ôõô j 
Lente cathedratlco q ue dirig·e laboratorio,j 1 

gabinete ou c linica .. . . . .. . . . .... · 1 4 :800$0001 
Lente substituto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :8 00$0 00 
Professor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :800$000 
Preparador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400$000 
Ch efe dos trabalhos a natomicos e elo ,j,11U - ] ·" 1 

seu a natomo-patholog1co. . . . . ..... ] 3 .<00$000 
Profissional para o ensino da clinica] 

odon to logica .................... ·I 1 :600$000 
Parteira. . . . . . . . . . . . . . .. :. . . . . . · 1 1 :200$000 
Amd lia r de gàb~n ~te . . .. . .. .. . .. .. . . . , 920$000 
ASSIStente de cilnl Ca. . . . . . . . . . . • . . . . 1 :800$000 
Agente-thesou_r~iro. . . . . . . . . . . . . . . . 2 :4 00$000 1 
Interno de c!Jmca. . . . . . ·I· ... .. ..... . 
Secretario. . . . . . . . . . . . .......... ·1 4 :000$000 
S\lb-_secr€tar_io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:4 00 $000 
BlblJOthecano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :200$000 
Sub-biblio thecario. . ......•.. ·. ..... 2 :400$000 
Amanuense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$000 
Conser vador .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600 $000 
Porteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :800$000 
Continuo. . 980$000 
BedeL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980$000 
Gua rd a. . . . . ..... .. ..... . ... -~ 920$000 
G-nttificação ao con tinuo ou ·guarda da 

biblioth eca ( *) . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . 
Gratifi cação m ensal aos dir,ecto res elas! 

{!Scolas e aos ele tu r mas ele ex:er_cicios j 
pr:üicos ( • • ) . . .. . .. . ... . .. I . .... · · 

Guarda servindo de a judan te do por tei - ] 1 
,.0 c•• •) . . . ................. . · · I 98o$ooo l 

Gua rda ~ervindo ele a rchi vista ( •••) ... . , 980$000 
Guarda .ser vindo de co ntinuo (**•)..... 980$000 

I I 
( *) 'as F aculd ades de D ireito ......... \ ....... J ... I 
( • •) Nas Escolas Polytechnicas e dei I 

1\finas . 
( ... ) Na Escola Polytechnica. I 

I 

7 :200$00 0 
2:000$000 

2:400$000 
1: 400$000 
1: 400$000 
1:200$000 

1:600$000 

800$000 
600$000 
400$000 
600$000 

1:200$000 
720$000 

2 :000$000 
1: 200$000 
1:600$000 
1:200$000 

800$000 
800$000 
900$000 
420$000 1 
420$000 
420$000 

600$000 

200$000 

720$000 
780$000 
720$000 

I 
400$0001 

I 
I 

TO"l'AL 

7 :200.$000 
6 :000$000 

7:200$000 
4:200$000 
4 :200$000 
3:600 $000 

.] :800$000 

2 :400$000 
1:800$000 
1:320$000 
2:400$0 00 
3:600$000 

720$000 
6:000$000 
3 :600$000 
4 :800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2 :-100$000 
2:700$000 
1:400$000 
1:400$000 
1:400$000 

600$000 

200$000 

1:700$000 
1:760$000 
1:700$000 

400$000 

As g 1·a tificações m enciona das no art. 295 ser ão -consideradas em v igor eles
de 1 de Janeiro ele 1893 

Fe·?·na?Hlo Lobo 
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N. 2 

TA ... "'CA E EMOLUME-:\"TOS 

Diploma de d"utor ou bacha rel ... . ...... . .................. . ..... . 

.\postilla de med:ico extrangeiro ....... . .. ... . ................. ... . 

Diploma de phannaceutico .... ..... .. ...... .... . . .. ........ . ...... . 

Titu·lo de engenheit·o . . ... . ... . .... . ... ... . ... .. . .. . ...... . 

Titulo <le cirurgião dentis ta... . .......... . .. .. .. . . . . . ......... . . 

Titulo de nota rio .. 

•.rttulo ele parteira .. 

Titulo de agritncnsor .. 

Aposti lla de pharmaceulico extrangelro . ... .. ...... .. ....... . ..... . 

Aposti-!la el e parteira. extra ngeira . .. ... _ ... .. . .. . ................. . 

.\postilla de den tista extrangeiro ................ . . . .. . .. .. ....... . 

Certidão ele approvaqão en1 uma ou em t. das as cadeir a s de ca da 

série. 

Taxa de exame de agrimensor. 

'J'r.!Xa de ntc'!!t.rticula. . . . .. 

Taxa de exan1e para quen1 tiver pag·o n1atdcula ...... . .. . . 

·raxa ele exame para cru elT! não tiver pago matricula. 

1 nscripção para defesa. de thcses fóra ela época marcada pelos regula-

mel] tos. 

200$00 0 
200$000 
160$000 

80$000 
150~000 

100$000 
100$000 

40$000 
150$000 
100$00'J 
150$000 

5$000 
80$000 
•10$000 
·1 0$000 
80$000 

150$000 

FHRNANDO LOBO. 

N. 

FOlUWL.\.S DAS PROJHESS.\S PAR.\ A POSSE 

DO DJRECTOR E DO VJCB-DlHECTOlt 

Pt·omdlo respei tar e.s leis ela Hepub.Jica, obser var e fazer observar os R e-

e:ulam ;,Jtos .. . ... cumprindo, quanto em mim couber, os deveres elo cargo de 

rlircctor (ou vice-di rector). 

t;>OS LENTES 

' P ;··.Hnetto t·espeitar aE leis da Hepublica, obserrar os Re;ntlamcntos . . . . e 

cumpri r os deveres de !eut -, com zelo e cleclicr..ção, promovendo o acl iantamento 

dos ai um nos que forem confiados aos meus cuidados. 

DO SECRETARIO, DO BrBLJOTHECARJO E DOS MAIS EMPP.EGADOS 

Ptomelto cumprir fielmente os deveres do cargo de ..... . 

.Capital Federal. em 3 de Dezembro de 1892. 



Relatorio d.o Ministro Epitacio Pessoa 





Relatorio do St:. Epitacio Pessoa (1901) 

i \ . promulg·ação de urn novo Codig o ele Ensino e ra n1 edi cla d es ~l o muito re

clama1.t p~l as necessida des des te im portantissimo r a,rno do sc•·viço pub!Tco . 

A lém dos gn . ves de fe itos ·de qu e já se resentia o Codigo de 1892, via-se com 

PCí..ar qu e l eis pos teriores e os regula me ntos adaptados nas diver sas esco las de

pois cl aquella da ta , haviam produzido um a tal anarchi a na leg-isla ção do ens ino 

qu e se toi'nava inadlave l umu cod ifi cação das .. r egTas comtnun s aos di fferente ,-, 

instituto~ e :1 aclopç'io de um r egimen uniforme pa ra todos ellcs. 

Ass im entenil cu tambem o Congresso Nacion a l que, pela lei n. 746, de 29 

el e Dezembro do an no passado , autorizou o Pode r l~x.ecut i vo F\ rever o Co di g-o e 

os r eg·u1an1 en tos especiacs entã o etn v ig·or. 

O Cod igo foi publicado a 1• el e J ane iro deste a nno , e a prin cipio nenhuma 

r ecla m ação provocou da parte c1e estuclan tes, professo res ou congr egações . Mais 

ta rde, porém, surg·ira m a lg·uns protestos isolados !.. respeito de certas m edidas, e 

con tra a reforn1a represent.ara m ao Governo a lgttn s estu dantes d'esta Capital. 

J~;:;sa re presen t ::~.çü o tev e o seg-uinte despacho , que esclo.rece os raros von

tos im J ng na dos : 
P elo art. 3•, n , da lei n. 746, de 29 de D ezemb•·o de 1900, foi o Poder 

Executivo autor izado a r ever o Codi g-o do Ensino, de 1892, fazendo-o co rnpl'e

h r nd er as d is pos ições communs a todos os estabelec imentos de -ensino s upe1·ior 

qee se l'unda rarn; ~ r eve r os r egulamen tos especi~Les, restl'ingindo-os ao qu e fo.~s e 

peculiar aos in stitutos r espec t ivos, e finalmente, a adoptar em um e outro caso 

a s a lterações que entendesse necessar ias e n1 bem do ens ino. 

Usando dest&: a utorização nos limites qu e cons.titucion a lmente lh e são a s

s ig nados, o Governo promulgou o novo Cocli g·o e poste rlormen te os regul a tn entos 

das diffe r entes escolas, transladan do para um e outros quasi todas as di sposi 

ções qnf encontrou en1 vigor, inserindo a que o CongTesso Nac ional expreli:lsa

m ertte cons ig na r & na r efer ida le i e adoptando as med idas r eg1.1 lamentares CJU e 

julgou r~ecessari as a.o desenvolvimento , l:' levação e ef~ i cac i a do ens ino . 

Contr a al g· umas dessas medidas - as re>fer entes á frequencia obl' igator ia 

dos a, lumnos matriculados, á distincção das épocas par a estes e os não m a tJ· i

culado.· e á prohibição de ex ames ~m mais de . uma série em um m esmo anno 

reclama m agora os tres slgnatarios desta.. r epresen tação, 
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Releva desde log-o 110lar 4ue taes medidr..s nada mais ·ão elo que a repr·o

dueção do regimen constituído pelo Congresso Nacional. na lei de 30 de Outu

bro de 1 85, para as Faculdades de Dlr·eito, e já então em vig-or na Escola de 

:llinas e no Gymnasio • ·aciona!. O Go,·erno naclr.. creou ele original, genE>ralizou 

para todos os in. titutos o que já era lei pam " maiori>< delles. 

Nuda ju sti'ficava. com cffeilo, a divergen ia existente, quanto ao t'E';.;i mcn 

de frequencia entr e os val'ios institutos de ensino da n epubl ica . 

Na Escola de Minas, no Gymnasio • aciona! e na F aculdades Jurídicas a 

frertue:ncia dos a! um nos matriculado. er·a obriga toda; na Escola Polytechnicr. 

e nas Faculdades de ;\feclicina. er a -o tambcm para certos actos esco l»r·es. tae.q 

con1o os exercicivs praticas, as clinicas os l~"tboz·atot·ios; apenas âs aulas thl"lO

ricas destes dous ultimos' estabeleci m entos a frf'quenc ia era livre. 

Tal anomalia não encontrava expli ação nem na utilidade elo ens ino, nem 

em motivos peculiares aos institutos ex eptuados: e por i sto o Go\· rno, inspi

rando-se no pensamf'nto do Cong r esso Xacional, for·mulado mt citada l ei ele 

1895, e ainda no voto com que na ultima se~ ão legis lativa repeli ira a aboli ção 

da frcqu encia obrigatoria, estendeu it todos os estabelecim n los ele ensino o re

gimen a que escapa,·am apenAs certos actos escolares dt> dous clentr·e ell s. man

tendo, todavia, em toclr.. a un Iatitucl o direito do alumno el e curso livre. 

Acloptando ainda o regimen ela lei que reformara as Faculdades (te D i reito 

e instituíra. duas épocas tl e exame, uma para os a lumnos matriculados e a ou

tra para os não matriculados, o novo Cocligo altendeu aos interesses da ordem, 

fL regularidade de trabh.lhos escolares e ao lndispensav I repouso dos pr·ofes ores. 

As Faculdades de 1\leclicina e a Escola Polytechnica estavam, como já se disse, 

convertidas em commissõ~s permanentes ele exame. ~rodos os alumnos, matri

culados e não matricul!.dos, tinham o dir·eito de prestar exame em qua.lquer rl a~ 

~pocru;, de quantas ma terias e ele quantas séries quiZ'essem. 

Dahi resultava que a primeir·a época se prolongava ele modo a absorver por 

completo as férias e grande parte do prazo destinado á segunda. e os exames 

desta \'lnham a se r<>alizar no perioclo reserYaclo ãs au l as, r·eduzinclo assim con

sicl rr..velment~ o tempo das liçües theoricas ou praticas. 

As férias estavam de parte aboli>das p;tra al umnos e l entes, e estes, ao cabo 

de algum tempo, já não podiam, verdadeiramente extenuados, applicar aos tra

balhos docentes o interesse e o esforço, a h.Ctiviclade e o rigor que lhes aconselha

va o nobre empenho -de bem cumprir o seus deveres. 

Era o trabalho contjnuo, ininterru pto, ex haustivo, af,fectando ele modo maiH 

grave o ensino e lançando a m a is desolrudora :Lnar·chia nos actos acaclemicos . 

Foi pm·a remediar a esse estado de cousas que o novo Codigo acloptou aquell 

alvitre e ao mesmo tempo reservou entre as duas épocas ele exa.mc um prazo ra

zoave; para repouso ele mestres e discipulos. 

Foi a inda para attrahir· sem todavia força i-a a frequencia. aps cursos, fre

quencia sempre pr oveitosa, sobretudo nos <>stúdos que dependem de · laboratol'ios 

<I de trabalhos praticas, que deSJ1~rgt na convivenci~;~. da aulas, no preparo das 
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l ições, na exhibição elas exp l'ie-ncias, o estimulo, os brios e a ennllação dos que 

estud:.tm. 

Ob~dec0ndo ainda a esses intuitos e sempre de accôrdo com as idéas consa

gr·a.cln;' :1a lei ele 1895, e com o r eg imen tambem em vigor na Escola de M i nas 

e no Gymnasio ~aciona i , o C'odigo abolio nas Escolas de Medicina c Polytechnica 

os exap·~es ctnnulati \'OS de n1ai~ d ~ um~ série em um só anno. 

Da~ cinco instituiGões abn,ngidas pelo Ç.ocligo, apenas em duas continuava a 

v igorar a reg·alia dos examês curnulativos. regalia mantida av-ezar da fatal expe

riencia ele nl.!.;·uns annos c,ue não obstante a sensível elevação que se operara no 

ensin:) dos i n~titutos de oncl P Côra bnnida. 

Dada a impossibilidade elo estudo m ethodico, consciencioso e completo de 

duas ou mais série~ em um anno. trntanclo-se ele cursos como o de medicina e 

o de en;?·en lu~ ri a . a permissão dos exnmes cumulativos ou figuraria no Codigo 

sem .tpplicação prova,·el, ou abriria espaço a conclescendencias prejudiciaes ao 

ensir.o E' ao proprio alun1no. 

O rigor nos exames, a severiclE..cle do ju lgrlmento, é sen1 duvida uma solida 

garantia; mas o a~sun1pto ~ compl<".~o, reclan1a. providencias que se combinem. 

se ap;,i em e se compl etem, e é medida elementar de prudencia pôr o juiz fóra do 

alcance de 'n flnencias extranhas, tanto mais tenazes e prementes quanto maiores 

as clifficuldarles n Yencer e que, sem macular o caracter do julgrudor, não raro 

o dasYiam ela linha rigorosa do dever. 

Ct·rto qu ? inteli ig·pncias privilegiad&.s pócle h aver capazes ele aprendere1n 

bem ern um só ·u1n:> as materia componentes de duas séries academicas. :Mas 

manter como r egra uma regal ia que só aptidões singulares e applicação rarís

sima poderiam lep;itimar, seria buscar na excepção o motivo abonatorio d~ um 

prec~ito geral, esqur1 cenclo as consequencias a. que levaria o uso generalizado e 

indevido desse faYot·. 

Conu·a alguma~ da~ p0nns disciplinares tambem se articulam queixas. 

Em vigor desd, muitos annos nos institutos de ensino. contra ellas jámais 

se le\'hlltou a 1T•ais leve ar::?.uiç:ão; jámais provocaram perturbações na vida in~ 

Uma elas scoi>'~S : jámais roram r eputadas, por tantas gerações de estudantes 

qu~ se têm succ~c1ido. deprime•1tes elos brios academicos . 

A ninguem se; pócle conferir o direito 'le perturbár a ordem, de d esobedecer 

á aul(...l'idade Iegitin1a e m enos de injuriar quen1 quer que seja . Crear un1a san

cção cli"ciplinar par:-t actos cl esPa natureza offende tanto o melindre elo alumnn. 

quanto offendem a todo~ os cidadãos as comminações do Cocligo Penal para os 

tnfraetores da I ai. 

Ha um m.:io infallivel ele evitAr essas penas. é não praticar os actos a 

que ellas COITf'gpondem. 

Em todo c;;.so, a advertencia feita com urbanidade. na phrase do Codig·o. 

em naclr~ deprime o alumr.o. llJ quanlo â interY~nção da autot·idade policial. como 

r·ecurso extremo e unico r,a h.V110th0se, é evidente que entre o sacrifício do presti

::üo do dir~ctor desobeaecido e as susceptibilidades elo alunmo desobediente. que 

capr ichosamente se collocou Córa ela lei organica elo insti tuto, cumpr~ resguar-
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dn r o del eg·ado ela admin i straçt\o, m in istr an do-lh e os recursos indispensavei s 

pe.ra a effectlvidade da sua ordem . 

O contr&rio seria autorizar, acoroçoar e lega-lizar a anarch ia. 

P elas razões expendldaR, ntlo póde ser de f erida a r epresentação. 

Ma~ os limites postos 1\. liberdade ele frequencia e a abolição dos exam es 

c .• mulalivos, m edldRs qu e sempr e r epute i. com a mais sincera convicção, da 

n" .lor u r gE:nc ia e do m a ior alcance p14ra a r ehabilitação do ensino entre n ós, não 

s5o as unicas modificações Importantes traz ldns p elo novo Codlgo ao r eg!

nv~n anleriot· . 

O processo dos concursos foi profundamente a,lterado. O qu e estava em v i 

gQr não ofl'erecia criterio seg·uro para aft!rir- se a comp c- tencl& dos candidatos. 

B asta notar que. ver·sa ndo cada prova sobre uma m a t eria tirada ã. sorte, 

podia n~on tecer que todas as provas de um n1 esrno candidato viessem a ser fel

tas sob!"C uma só di sc iplin a, donde r esult:tva a poss ibili dwd e de ser nom eado 

p·1ra r eger qualqu er das cadeiras de uma Recção quem se mostra r a habi litado 

a ;>Pnas <õ-rn uma de !las. 

Com o actual processo nêio é !sso possh· I. O candidato ê obrig;ulo a pr·ov''" 

oraes e praticas sobr e todas aa cad iras da secção. 

Ni!.o confiando, todaY!a, de modo absoluto no conCLll'SO, no qual nem sem

pre os qu·e triumpham são os espiritos mais sol idos c profundos, o Codlgo per

mltte a nomea~ão, indepcndentempnte d essa prova, de quem tenh a publicado 

obras qu e. sujeitas ao exa1n e da C on gr egação. sejam por e11 a j ulgadas, em es

CrLJtlniú secreto e por dous te r ços pelo menos dos s~l'_S m embros efCectivos, con.o 

r eveladoras de suf ficiente prep& ro t h eorico e pra ti co em todas as mater las 

da s<>cçào. 

Pelo reg in1en ~nterior o Governo era tnera chancell a ria das Cong-rcgac;ne_~ 

no prov imcn to clo3 cargos clocen tes. O candidato classificado em primeiro lu-

gar Unh a d.e ser fol~c,;:oSf.Incnü' pro\'ido. Es~e S)'Rl~ma deu lug-nr a mai s de un1a 

nome.1ção inconveniente . 

Ora, a co1npeten~ia ~c i entífica não ê a unica qualidade necessaria a urn pro

fessor: Ira outros requisitos de ordem moral que esc3. pa m á apreciação da Con 

gregação e 11ue entretanto não podem deixar de figurar como elem ento de pon

deração na escolha de u m <>cluca dor· da mocidade. Da h i a providenc ia adoptad u 

pelo C.ocligo determinando a a presentação dos concurrentes classi f i cados nos dous 

primeiro 1 lugares e permittindo assim qu e o Governo, supremo responsan~ l peül. 

elevação e respel tabilidade do ensino, co-llabore na escolha do professor. 

01Jt,·as m edidas foram a inda adaptadas no senti do d e mel hor ar o processo 

dos cun~ursos, t aes como, no c&.pitulo do ju lgam ento. a i nstitui ção do Yoto em 

J!stn ass1;,mada e a exige!lcia, em todos os cnsos, da maioria absoluta para a 

classi[ic.tçilo eles concurrPntes . 

A (•br igr,ção, Imposta ao m embro do magi ster io, d e apresen t ar ao iirector. 

no pri!lc!pio -de cada m ez, um r elatorlo das lições e trabalh os praticas do m ez 

anterior, estabel ecendo assim a fisca!izacão reci proca entre os lentes e desper-
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Landú entre elles a emulação c o stlmu•lo; a co11cessão Jt..s g-ratificações addl

clonaes sómente po;· serviço ef fecUvo do maglsterio, o que veio põr termo ao 

abuso de se remunerarem· com taes gratificações serviços os mais cxtranhos ú 

funcção de profeessor; a restricção dessas mesmas aratificb.ções ao periodo ma

ximo de triota anno~. meio indirecto de renovar mais frequentemente o pessoal 

docente das escolfls, e mais su"ve, toda\'ia, do que o consagrado pela l egislação 

do Jnopcrio; a prohiblção mot·alizadora de manterem os professores officiae cur· 

sos pat·ticulares ou em institutos não equlpat·ados; a revogação das disposições 

que p·ermittiam o abono de faltas aos membros do corpo docente, fonte de nu

meroscs abuso~; a abolição da vitaliciedad dos auxiliares de ensino, origem de 

mais de um inc!de11te g-rave no seio d"s escolas; a s paração das épocas de exa

me pa.ra alumncs matdculados e não matriculado e o consequente restabeleci

mento ilas férias. que estavam virtualment abolidas; a b.utoridade conferida 

no Gov~rno de matricula:· todos os annos gTaLuitamente em qualquer estabel eci

mento de ensino superiot·, official ou equipan~do , até dous alumnos, dentre os 

estudantes pobres que tenham revelado excepcional aptidão nos estudos secun

darias; a instituiGão dhs arguiçiíes obrigatorin..s tres vezes, pelo menos. m ensal

mente e ela execução dos trabalhos praticas ele que forem os alumnos incumbi

dos patos lentes ou profcssol'éS; a uniformização do tempo elos traba.lhos e exer 

cicios nos varias institutos; a simplificação dos exames, sem prejuizo na veri

flcaçãú da habilitaçõ~ elo estudante; a organização dos pontos no proprio acto 

do exame, meio sem tlUYida mais seguro de apurar a habilitação do candidato; 

ex!gencia da •·ecipt·ociclade p::tra a permissão aos lentes de instituições extran

geir::ta de exercer em a sua proCissão no Brasil, independentemente do exame de 

habilitação; e, finalmente. o novo processo para a equiparação dos institutos 

particalares aos officiaes, con1 a imposição de con dições n1uito tnais severas, 

taes como a pré\'la fiscalização por dous annos, a elevação da frequencia a 60 

a lumnos e a arlmissão nos institutos de ensino secundaria de dous aJumnos ip

ternos e oito extPrnos gmtuitos; são outras tantas medidas tue a meu ver de

vem cecommend:'l.r a reforma a todos quantos, entre nós, se interessam sincera

mente pel:J. causa do ensino . 

Além das reclamações de que acima vos dei conhecimento. outros reparos 

têm stdo feitos ao regimen do novo Codigo. 

Alguns professores entPndem que as disposições relativas ãs gratificaçõea 

addicionaes a(fect::tm injusta e !Ilegalmente dit·eitos e interesses do magistcl'io 

superior. 

Convém notar, ::tntes ele tudo, que taes disposições figuram na lei de auto

rizaçãú não são medidas et·eadas pelo Governo, que nada mais fez que capial-as 

na codificação que realizou. 1\Ias, votando-as, o Poder Legislativo nem ferio di

t-eitos rJe ninguem nem se afastou das normas rigorosas da equidade e da jus

tiça. 

O Codigo do JTinsino de 1 92 só retribuia com as gratificações addicionaes o 

serviço cffecti\·o de magisterio, tendo em vista que sómente a natureza especial 

ae funcção de profes~cr e a falta de accesso ou promoção na catTeira poderiam 
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Justiflc,;.r essa excepção aberta á regra seguida por tod!). a legislação do pait. 

no tocante á r emuneração dos car~os publicas . 

Foi o decreto n . 330, de 7 el P. Dezembro de 1894, que mandou computar no 

calcuio das gratificações acldlcionaes os serv iços l evados em conta para " ju

bilação. 

Duhi proveio que serviço::; os n1&.is extranhos ao mag isterio con1eçaran1 H 

J.ustllicar a concessão de r ecompensas que ó a funcção especial elo mag isterio 

dC>veria autorb:a:··. Sê o i ente a bandonavn o exercício da sua cadeira durante 

annos e annos p.3ra. ser, por exeJnplo, vice-pl'esidente ou deputado de a1gun1 Bs

tado, ou mestno se no te mpo dr1.. l\<Ionarchia lograva ser vet~eador nntnicip::t1 111 

alguma comarca elo sertão ele sua província, todo esse tempo lhe e•-a co ntado 

para o augmento gradual c1 seus vencimentos . 

O ·favor converteu -se assin1 de um acto de equidade en1 un1 pri vileg·io od lo. o, 

pois, n;i.o havi a r az;;,o para que esses me-sn1os serviços não produzlssen1 os m es· 

mos cffeitos em baneficio el e todos os funccionarios publicas. 

Pois bem, o Cong-resso Nacional nada mais fez elo que r estabelecer a razo~

vel disposição elo Codigo de 1892, prescrevendo qu sO o s rvi ço effectivo de ma· 

gisterio seja calculado para a co ncessão das gTati ficações acldicionaes . 

B' verdade que o Poder Legislativo r estring·io o tempo dessas gTatificaçües, 

que dantes <'ram abonadas, por períodos <l~ cinco annos, emqua.nto o professO> 

não se jubilava, e hoje são dadas sOmente até o limite maximo de ti· i nta annos, 

exigif"!clo-se ainda, pat·a &. concessão da gratificação cort~esponclente ao u1timo 

qui nquennio, que o lente tenha publicado nesse período uma obra el e assignalado 

meri to. 

l\'Ia~ ai nda aqui o neto do CongTesso se inspil·ou nos rnais t~ es })eitav is inte· 

resses do ensino. :No tempo do Imperio. o professor que contava Yinte e c inco 

annos de effectivo serviço não podiA. continuar no exercicio de suas funcr;ões se

hão em virtude ele uma concessão especial elo Governo, e. co mpl etados os trinta 

annos, era arradaclo de:finitivan1ente do niag isterio O•fficial . TD' obvia a razão de 

ser d essa med ida. Ao caho de vini.e e cinco annos de trabal ho ininterrupto, em 

um paiz como D nosso, o professor se sen te faUg·ado. o seu espil'ito j á não tem 

os mesmos incentivos da tnocidacl e, os progressos da sciencia já não lhe desper

tam a curiosidarle e o enthusiasmo de outros tempos, o ens ino jfl. não lhe inspira 

o interesse que alentou os seus primeiros pas os na caneira. As excepções se 

contan·. po•- uniilades. 

Desse facto , que ê incontestavel. decorre par ::t o poder publico o dever ele 

afastar das esce>las o'fficiaes, quanto lhe permittam as leis. os m estr es que jú 

não pos-sam lraz.er ao ensino todo fi vigor de sua intelligencié!., todo o bt~ilho 

de seu Eaher . 

Mas, ao ·Cnngresso ~acionai, nJo era licito per fil har a l e,g i sla~ão elo lm

pcrio. :oois que isto lh'c vecla,·a o art. 75 da Constitu ição. Procu rou , então, um 

meio :ndiJ~ecto de attingir o 1nesmo alvo, cerceando as vantagens elos l entes que 

completarem vinte e cir>co a nnos de serviço . Todavia, fiel ao seu princ ipio , abrio 

uma excepç:ão em favor chquelles qu e, entre vinte e ci nco e trinta annos ele ma-
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gistuio public~rem uma obnt de assignalaclo merito, a juizo dos seus pares, e 

com elle altestar cm o vig;or do seu espit·ito e o seu perfeito conhecimento dos 

prog-ressos scien ti ficas. 

A a_llegação de orfensa a direitos adquiridos é s implesm ente futil. 

E ' cla 1~o que a disposição do novo Codig-o não abrang·e os professores qu e 

jâ, estão no gozo das g t·atificações a ddicionaes, por t empo superior a trinta an · 

nos, -e, ~m favor desses é que milita a razão do direito adquirido. 

Vejamos a gora os regulamentes especiaes e as modificações por que passou 

c::trl ·, urna cl n..s escotas. 

Nas l<'ac ulclades Jc Medicina supprimiram-se as cadeiras el e physica, chi

rnica inorganica, chin1 ica analytich. e tox i colog·ica e patholog ia geral; transfor

Jnaram-sc as de botanica e zoologia m edicas em historia natural m edica e as 

de chimiC'E.. organ ica e chin1ica m edica; c r cou-se a c:1 deira el e bacteriologia e 

i ncorporou-se a toxico logia á cadeira de n1edic ina legal . 

_q_ phy.!=-iica, a chimica or ganl ca e a ir~organica passaran1 a ser ensinadas no 

curso secundaria, não etn simples generalidades e rudimentos, como até agora, 

ma-s na. total idade elo seu obj ecto. 

O astuóo ela chimica ana!yt ica, por ser alheio ao cu r so de sciencias medi

cas, [oi elinlinado, entrando a toxico log-ia, desagg1.·egad-a dessa cadeira extincta, 

para u Uo1ninio ela m edicina legal, ele Qu e cons titu e um dos n1ai.s in1portantes 

capítulos. 

Para a f' restdctas applicações ás sciencias n1eclico-cirurgicas creou-se um 

curso C'O n1 p le1nenta r el e phy.si ca, ciu e durará os prin1eiros Quatro mezes do anno 

l ectivo, c foi instituída a cadeira de chimica m edica, onde se es tudam applica

tivame nte '&.S propriedades e funcções dos corpos ele que tratam a chimica inor

~anicg_. a organfGa e a biolog ica . 

Dada a no1·a ordem ele cou.sas, a cadeira el e patholog ia g er a l perd~u a sua 

rav.ão de ser. 

Co m e: ff-eito , o estu r:lo elos symptomas e dos s ignaes das n1olestias da e oolo

gia passou para a cadeira da b:tcteriolog·ia; e, os processos n1orbidos tên1 o se~t 

lugar na C<:l de ira c1P a.natomi a e physiologia pathologicas; el e sorte qu e, a ssi!n 

Llecompo~ la, a patholo;;ia ~erwl voltaria a s er o que foi noutros t empos, a ca

deir a d;ts controver s iaa e.sp 2culativas e cloutrjnarias . 

Foi mislé!r m o di ficar as antigas secções em que se distribuí am as cliscipli

n&.~f;:. Cons.ervaraJn-se pela n1ór parte as do r cguiam-ento r evogado; tnas duas fo 

rarn ~ nt eir:> mente i n novacl as, a seg·unda e a t erceira. 

Para limita;· o arbítrio n esse traba lho de classificação, capitularam-se na

c1uel, a as sciencias qu e ·ão es tuda das através elo microscopia e nesta as qu e 

têm como principal instrumento de estudo a exp·erimentação. 

1\ histologia , a ba cteriologia, a anaton1 iv:. a physiologia pathologica gua r 

dam en1Te s i tilo estreitas r eh.tções que se poclcm cons1d erar ramo-s de uma g6 

cacle: r.t. X :t th" rapeutica ]Ta. o estudo pr liminar da acção phys iologica elos me

clicHmt:n tos, cJu e jã é esphera do phys iologista ; a parte experimenta l é commurn 

a e~ te <, a o therapeuta, 
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Ko Ct•rso de pha.rmacia diminuio-se o numero das disciplinas pela supprcs

são chts cadeiras de physica e chimica analytlca e fusão das de chimlca inorga

nica e organica, , reduzia-se o curso a dous annos. 

O "studo tornou-se accessivel, mws não me.nos sol ido . A simplificação im

po~tou en1 progresso. Basta len1brar que se exigiatn do pharmaceu tico prolego

m enos de therapeutica, isto é, pro legomenos ele therapeutica ele quem, para os 

ente rider, careceria de largas noções d physiologla e pathologia. 

O curso el e odontologia tambem foi remodelado. A hygiene clentaria passou 

a ser lecc ionacla no segundo anno, juntamente com a patho.logi·a e therapeutica 

respectivas, sciencias todas de applicação, como é a anatomia medico-cirurgica 

da bocca, que foi por isso deslocada do primeiro para o segundo anno. 

f~<cumbio- se o l ente ele anatom ia pathologica ele examinar os cadaveres vin· 

dos das clinica:; e de el1\·iar um r elatorio de cada caso particular aos lentes 

de clinica, para servir de objecto preferido elas suas lições . 

As vantagens resultantes dessa providencia são manifestas. 

O receio de que o exame cadaverico r evel e um erro de diagnostico obrigará 

ao estudo mai.s cuidadoso do caso. 

Os l entes que davam tres lições por semana pass&.rarn a dar cinco, o que 

corresponcle P- mais ele sessenta lições por P-nno. 

Ineluio-.se entre as materias sujeitas a exame na segunda parte do quinto 

sexto anno-s uma das c linicas especlaes, á escolha do exarninando, e . o 

mesmo se praticou nas duas ultimas séries elo exame el e habilitação dos cliJllo

mados por institu ições extrangeiras. Em compensação, elas provas desses pro

fissionaes supprimio- se a defesa de these . 

As provas escriptas que se faziam todas no mesmo dia c consecutivamente, 

com evidente atropelo mental do alumno, vão agora fazer-se em tantos dias 

quantas as ma terias. concedendo-se para a dissertação prazo mais largo. 

Eliminaram-se, segundo .>s estyios de todas as Faculdades de Medicina da 

Europa, as prov&.s praticas dos exames d e therapeutica, hygi ene e medicina le

gal e toxico logia .. 

As ca.deiras el e clínica g·era l (medica, cirurgica. propcdeutica) e, a de cli

nic~t obstretica e gyn<'cologica tiveram para seu ens ino mais m eia hora, trcs 

vezes por semana, ou mais ele quarenta horas por anno, com eviqente prov ito 

pa.ra a observação do alumno. 

Os exa.mes c1e anatomia e physiolog-ia, outr'ora f eitos o primeiro sómentc 

no segundo anno e o segundo són1ente no terceiro, passara111 a sel'-o este no se

g.und C> e terceiro annos e aquell e no primeiro e seg-undo. 

São estas as principaes alter ações feitas pela r efoJ'!Tla no r egulamento de 

1893, aiém de outras resultantes das disposi~ões do Cocligo e que, por isto m es

mo, abrangem todos os institutos officiaes ele ensino. 

Nas Faculdades de Direito, 1·eorganizadas em 189 5, não !oram tão ~ensi · 

v eis a:; modificações . Supprimir&m-se as cac1eir>ts de finanças e cont>tbiliclade do 

Estado. de pratica do processo e d~ historia elo direito e especia lmente do di

reito naciona1. 
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Redu ziram-se· assim os encargos do T hesouro, sem detrimento, todavia, do 

e nsino, pois, a pr a tica elo processo e o est udo elas fi m.nças e conta;blllda de do 

E s tado passaram a ser fe i tos pelos substitutos e m cursos complementares obri

ga to r ios. qu e dever ão i nicia r -se antes el e deco r ridos tres mezes de trabalhos es

cola r es; c a h lstoria elo cl ir e ito pócle ser le cciomLcla nas outras ca deiras, em to dos 

os annos do cm·so, á medida que forem sendo estu dadas as disciplinas respec ti 

vas, o q ue perm it tirá dar-lhe, com maior opportunlda de, um desenvolvimento 

mais compl(;to . 

Creou-se um cu rso especial de d ireito internacional privado, l:!Clma que desde 

muito se .fazia sentir no plano do ensino das nossas escolas juridicas. 

E' hoj& tão a.mpla a esph era desse ramo do direito, é tão necessario o seu 

conh ecimento para o estudo ~ solução de graves e fr equ entes qu estões de capa

cidade, de familia, d0 successões e ele contratos qu e, certamente. não se compre

he ndf' como até ago r a el•le te nha sido banido das nossas Faculdades . 

A eliminação de álg~mas cadeiras permittio uma melhor distribuição das 

materins, àc modo a suavizar a trans ição dos estudos secundarias para o su 

perior : e ao m esmo tempo facilitou uma outra composição elas secções, que fo· 

r::-.111 e 1eva.da.s a oito, sen1 augn1ento, todavia , do numero dos substitutos. 1\Tessa 

nova composição d iviclio-se em duas a primeira secçiio. que era constitu ída por 

quatro 1na terias, e alliviotl-se a quarta secção, qu e passou a sl~r formada ape

n::.s pe las cadeiras ele dire ito civil e de legislação comparada. Desta sorte se 

conseguirá, pela esÍJPcialização dos estu dos do substituto, preparai-o m a is van

tajosamente para o exer c ício effectivo do mag·is t er io. 

oiin::llmente1 elevaram -se de tres a cinco as lições s cmanaes, o que vo.le um 

augmento el o sessen~a dias de trabalho por anno. 

Na Escola PolytechÚica supprimiram -He as . cadeiras de chimica rL!lalytica e 

geom c·tria descriptiva app licada, c mais um lugar d e substituto ·3 um de pro

fp:sor . 

As ~1rincq:aes modificações no plano de ensino fo ram as seg uintes : 

N o cur~o fundamen tal, reunia-se a geometria descriptiv,~ âs sua> applica

çf'iPs, compl-e tando -se o estudo. em r -!ação á parte gra11hica, na aula. d() primeir o 

a11no, e fx;gin do -sA como preparatorio o desenho ;;eome trico; rcstring i!ldo -se o 

onsinc ·l :L physicn., cuja parte geral , como já vimos, passou a ser estudado des

.r-)nvo lvi<lamente no curso secundaria, á opticn. appli~ada á engenharia, o que per

m ittirá fazer-se pra tica m ente o estudo ela photog r-aphia, ele ta nta uti>lidade ho je 

par.;.l a engenharia. c a e lec tro - tec.hnica, cuja .importa ncia augn1 enta de dia par&. 

dia; á mecanica appli ca dR, que comprehenclia a cinematica e a clyn a mica ap

pl ica clas, ad dicionou-sc logicamente o estudo da estatica applicada c.u th eoriu 

da resistencia dos n1ateriaes, COIJlPletado pela grapho-estatica; a1Jiviou-se a rni 

ner al.Qgia da parte geral , estudada no curso preparatodo, ampliando-se assin1 

o conhecimento da parte systematica, com proveito, especialm ente, para o curso 

de m inas; e, finalmente, â aula de desenho topographico annexaram-se os traba

lh os gntphicos de topographia que dantes ~ram fe itos 'em exer cícios praticas 

qu a n do nes tes o qu e se el eve ter em vist>t é a pratica c1o~ instrumentos e ele t.re -
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ba lho.; de cam po, emqu a.n to que á a<tl a cabe an t es por obj ect i vo o ens ino d<. 

part~ graphica, da const1·ucção das plantas e perfis . 

.'.Jo cu r so de engenhar ia civil, t r a nsferida ~l th eor ia da r esistenc!:.t do3 nla 

te!'iae.; e a grapho-estatica para a cadeira de mecanica applicadu.. juntou-se á 

de construcção o estudo de techno logia elo constr uctor mecanico, que não .Ugu. 

r ava n-~ pl:l.no de en~ino da Escola, e tor nou-se possi\·eJ o estudo exper imental da 

resisteneia dos n1atcriaes. assun1pto apenas iniciado quanto ao que é ppculiar ao 

B r asil; augmentou -se a cadeii·a ele direito con.stituciom:.. l , direito administrath ·o 

e e:::;tati~tica con1 o estudo da contab i lidade e suas applicaçõ~s ã. engenharia, tão 

n rcessario pr incipalm(l-nte ao engen heiro industri a l e ao civil, incun1hi do elo t r a 

fego d&. Yiação fer r ea, e tambem ao engenh-iro encarregado da adm i nistração 

de qualcjuer ranoo tech nico; e, finalmente. nas aulas de t rruba lhos graphicos. a t

tendeu -se particularmente á especialidade do curso. 

i'o curso ele engenhar in de tnina.s addicionou-se á ca deit·a de n1etal h.1rg·ic'l o 

estudo da docim,,si.l; incluio-se a de physica industrial, da qual faz parte o en 

sino da e!cctro-metal l urgica. de applicação cada n•z m a is frequ en te ás i ndus

trias; e. incluio-se tambem. o desenho ele machinas nas suas applicações á en

genhar ià. de minas. 

:-<o curw de engenhar ia i ndu.strial deu-se mais latitude ao estudo da chimica 

orgar11ca def'criptiva e analylica, com a suppressão ela par te geral, obj ecto do 

curso secundario. tornando-se. assin1. mais proveitoso o ensino sob o ponto de 

vista i ndustrial; e subRtituindo-se. nas aulas, con1 e\·idente vantag·cnl, o desen h o 

industrial pelos, trabalhos ;;r·aphicos de construcGão e d e hydr au lica. 

~o cur o de engenhnria mecanica instituio-s" o estudo de estradas ele r·ocla· 

gem e do ferro. pontes e yi:;.duc tos, o que veio preencher uma lacu na ger a l

mente sentida; porquanto a engenharia mecanica entr e nós quasi que se reduz 

ás officinas das nos~as vias-ferreas . 

. -\ montagem das pontes e ,·iacluctos e a construcção das de pequeno ,·ão, 

um dos objectos praticos ela engenhada 1necani ca no B r asil, exi g i a igualmr-n te a 

inserç5o elo referido f.'studo neste curso. 

~-o ct:r~o de eng·cnharia agronomica, finalmente. a elin1inação ela par te ge

ral ela botauica, tran ·portada par·a o curso prep:u·atorio. permittirá dar maior 

desenvoivimento á botanica systematica, cujo estudo deverá visar principal· 

mente o que é reJa li vo á flor~ brasileira, elo mesmo modo qu~ a cadeira ele zoolo

gia. apenas exigindo 11111 estudo C"'Onlp1em:_)ntar da zoolo;:n::t. i2;er a l. faci1 i t~ 1·á U ll1 

conhel'irr.ento mais completo da zoologia systematica e ~speci a l mcnt~ d~l nossa 

fauna. 

Ainda aqui inclnio-se, na c,.deira de agr icultu r a. o estu do das machina~ 

agricol!ls. 

Além õest3s mocl i ficaGões. outr as, ele car acter geral, foram ainda acloptlt

das. ta e!' como a realização dos exerci cios pr1 ticos do curso fundamental du 

rante os õous ultimas nu:Z>Ps do anno lectivo. o que assegu r ará aos a. ltnnnos o 

gozo effectivo das féria . não tendo sido possível identica providencia em rel a 

ção ao pr imei r o anno dos cursos especiae.-, devido '\ necessida de de visitas e 
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excurs<l es fõ r a da Capital; e, o accr escimo d~ numero das liÇÕes e de trabalho:; 

g·rap.bicos, a in stituição de visitas -e tr·aba lhos praticas durante o anno e a div isão 

do labo r·atorio àe botani ca e zoologia, que vieran1 augmentar o tempo lectivú 

e melhorar a instrucção pratica el a Escola . 

O novo r egulamento, amoldando-se ao ele 1896 , teve muito em mira evitar 

o g rav iss! mo inconve nient de vig·orarenl sitnultaneanH:nte na Escol·&. dous pla

nos ele ensi no di ver sos. ou antf's, tres, pois o de 1.874 a in da perdura e perdurará 

po r aJg·Lnn ten1po con1o elen1ento perturbador da noi·ma li cl aU.c do ensino uaqueltl e 

insti tc;to. 

!l'inalm e11te, no Gyn1n:tsic Sa.cional deu-se n1aior desenvolvimento ao ensino 

da physica, õa chimica e da histor:a natural, visto que esses estudos foram r es

tri ng-idos nos cursos SU!JEriores . 

A nova re form ~ .... rJo f'ns ino Yeio incontestaveln1ente ag-gr avar os já pesados 

e ncar~ ·JS do magisterio sunerior. 

Basta :ütencler ao augmento elo numero el e horas de tra bal ho, á obr igação 

de coml)B r ecer ás Congr~gaçõ-es Renl prejui zo elas a ulas. á de tomar parte en1 

n1a is de unut tunna. el e exa mes por dia, se tanto fôr necessario pa r a que os exa

m es turmi nem no pr'l zo fata l fixado pelo Cocl ig o, e a outros serv iços qu e cl~ll e 

agora se E-x.ig;t•nl. 

J>or ou lro !.1.clo, não h a du vi da tambem qu e a r eforma cerceou algumas r e

g·a,li'as e YantagEns de que se achavam in vestidos os pro fessores. 

Nenhum mon1ento, po is, n1ais opportuno de attcnclcr á situação pr ecaria 

6 111 q ue se acha eqea nobre classe e dar- lhe, co m o au:,pnento de vencimentos, h :. 

t anto tempo r eclamado . uinn compe\1Sação pelos onus accrcsc:clos e pelas vaJ1ta

gens perdidas. F" un1 a c to ele equ idade e de ju.stiÇa, que se impõe á consideração 

do Co!l~ r e::so ~a.cional . 

0 :3 vencin1entos do n1agisterio superior são a inda os 111 CS inos que lh e fo ram 

nrbitrarlos e m Ja.n eiro ele 1890 . 

D e então p:1 r a cá ns condições ela vida se têm modi f icado profundamt~ ntu 

e por lsso todno: as. oulra.s classes têm merecido, neste parti cu lar . as m.ais :-;o li· 

citas :ltlençõt~s dos po der P:-: publicos . Taes vencin1entos são verdadeiraJnentt: in · 

sig-n i(kantes, te:1clo -se cn1 consid eração a preemin encia elas funcções elo pr uJes

sor , a natur.a z3.. do s~u trabalho ·a os esforços en1p1·egados para con quislar e 

m :Lnter ccnd igna nl cnte a su·a posição . 

o :-:acrificjo inl pos to ao T hesou ro não seria Tl1UitO grande e teria alénl rlisso 

UJ11 caracter transitorio . 

l) Jliagister:o supl!rior da Repub1ica con1prehend e hoj e 123 lentes c 55 sub

stilulc,s. cujos vencimen tos importam em 1 . 061 :4 00$0 00 . 

Elevando-se os ve-ncimen tos elos lentes ele 6 :000$ (Faculch~des de Direito e 
Escol a de l\iinas) e 7 :200 $ (Faculdades ele M edicina e Escol a Polytechnica ) a 

9 :000-~. e d-' ·l :200$ a 5 :400$ os vencimentos elos substitu tos qu·e f azem cursos 

comp:em~nta r.? s. aquella despeza montará a 1. 380 :0 00$ ou m li is ·380 :600$000. 

L evando-se em linha de co"ü1, porém , ctu e o au;:;·mento da taxa de mai.dcul::l 

e ex~ mes f·e ilo pela re forma procluzirú , tomo.ndo-sc por · base a frequenc'a à e 
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l8DD, 40 :í40$; que a su pprcssào ele tres l ugares vagos ele prepar ado r n as F a 

cul cl!l.doo de Medici na, e de um le!ilte, u m substituto e um p r ofessor, l ugar es va

gos tamb In , na Escola Polytechn ica, in1por tou em urna econo 1u ia im mcdiata 

de 25 :200$; qu~ a elevação dos emol umentos de varios diplomas conferidos pe

las es(;ola~ super:or es conconerá lambem com alguma 1· nda par::t o Thesouro c 

que, finalm. nle, a reducção d quatro laboratorios nas Faculdades de M edicina 

pouparéL ao coti·e publico avu:t .tdos clispenclios, vê-se que ll.}uella proviclenchL 

acarntarã um ac~rescimo de clespezas pouco superior a 200 :000$000. 

Ora, o pessoal a cl dido nos estabelecimentos áe ensino superior custa á Na; 

ção 220 :000$ por anno. cl manPira rtue ~ o cabo de um cer to tempo aquel la a;;

;;ra vaçào teria desappareci do totalmente. 

Po1· ult im<>, não é fóra ele proposito assignalar que a proposta elo orçamento 

elo Ministeri o do lnterior para o p r oximo exercício é i nferior em 177 :000$ ao or

çamento vige!lte. de sorte que . com o augmento dos v·a ncin1entos do n1aglsterio 
1Superior, · o orçatnento en1 pouco -e:xctederia ao orçamento actual . 

. A.inda sobre este assumpto, in1porta salientar a conveniencia de unif.ornliZctr 

OS V~IICill!entoS dOS empregados administrativOS da mesma Classe nas esco las 

superi01·es. Não ha razão, com c(({! itO, pa1;.1 que o bibliothecario e o sub-biblio

thecario da~ Faculdades de M edicina tenham hoje, aliás em virtude de uma 

emenda approvada á ultima hora na sessão legislH ti\' a do anno passado, maiores 

vencimentos que o biblioth ecario c o sub-bibliothecario das outras escol as; rlo 

mesmu moilo que nada ju~t i fica que os amanuenses da li:scola Polytechnica c 

os an1anuenses e becleis da E sco la de Minhs ten hant vencin1entos inferiores aos 

dos amanu nse~ e bedeis dos outros estabelecimentos de ensino. 

A reforma da Escola ele Bellas-Artes modificou sensivelmente a o1·ganização 

instituida pelo regulamen to de 1890. 

:::iupprilnio-se a cadeit·;;... de historia natural. physica c chin1ica, tn::tterias que 

pa.ssara:n a ser exJ.!4· idas con1o preparatorios para n1atdcu la no curso especial 

de arcllitEctura, c, (,1mbem, a de archeologia e c thnographia, cujo estudo jâmais 

se fez no Escola. 

Distribuio-se o ens ino por um curso geral, dous cursos. cspecia~s el e prepa

ratorios, um el e pintura, esculptura e ~ravura ele. medalhas e pedras preciosa..'i 

c o out•·o de architecturr... e qnalro cursos praticos, d J pintura, de escu l ptura, 

dt' gravura e de architectura. 

Hestr in;;iram-se as attribulções elo Conselho Superior de B ella-s- Artcs; ani

JJliaram-se as elo Conselho Escola t·; tornou-se de livrP escolha rlo Governo a tH)

meac;ão do diroctor, como nos outros institutos; regulou-se o processo dos con

cursos para o provimento elos car::;os de profi'ssores, dos exames e elos concursos 

de alumnos e pensionista:-:a; transportaraln-se para o novo r egnlatnento todas 

as d isposições elo Codigo elo Ensino que podiam ser applicaclas á E scola e com 

as qua.cs se precnch r-ran1 as lacunas do deficientissimo reg-ulamento antPr ior. 

Finalm ente, adaptou-se uma tabella d e taxas e emolumentos modicos parn 

a ma tr i cu la, exames, dip lomas, etc., á semelhança do qu e existe no Inst itl!lo 

N r..c ior,al de Mu.sica. Não havia razão. com effeito, para que os alumnos da Es

cola de .B.ellas-Ar t es estivessem isentos dessa pequena contribuição. 
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:l!erece a attcncão do Congresso :>~aciona! o estado do ensino secundario 

entre '1ÓS. Base do ensino superior, o ensino s cundario deve ser objecto dn 

maior cuidado de quantos se interessam pela instrucção publica em nosso Brr.

sil; todavw. d~sde muitos annos que elle soffre os graves inconvenientes da dua

lidade de regimcns - o do exame da madureza e o dos exames parcellados -

equivalente pela sua instabilidade a uma completa desorganização. 

Instituído ))(!lo r egulamento do Gymnasio Nttcional, annexo ao decreto nu

mero 981, ele 8 ele Nove;nbro de 1890, o regimcn do exame de madureza, até 

esta dara, num período de quasi onze annos, só teve execução. parcial e ephem e

ra, em 189 e 1899 . Tal anomalia. foi motivada pelas successlvas concessões fei

tas am fnvor dos "andidatos aos exames parcellados, que se não queriam su

jeitar ao de madureza. 

Que fossem dttdas essas concessões lamentava-o já um dos meus anteces

sores em Hu r elato rio de l R!ll. J eferindo-se !i. exigencia do exame da madureza 

e do bacharr-Jado p~ra a matricula, d e 1896 em diante, nos cursos superi01·eq, 

dizia elle: 

"Cumprc que esse prnzo s<>ja fatal. t erminante e não transferido, como SI' 

tentou fazel-o. c qu·~ aca!Tetará 1nanifesto prejuizo para o ensino. " 

Kão só essa. como e-ntras reclamações no mesmo sentido foram feitas pelos 

meus ::mtec2ssor2s nesta pasta, e, graças ao empenho dos interessados do en

sino rcgu l:.tr em tornaren1 ~ffectivo " unico aquelle regimen, pareceu que se ia 

de uma vez acabar em limitado tempo com os exames parcellados no Brasil. 

Fazi&-o crer· a seguinte disposição exarada na lei n. 491 , de 16 de DcÚm· 

bro de 1897: "A contar da da ta da presente lei são expressamente prohibidos 

os exames parciaes ele materias l;reparalorias para a matricula nos institutos 

de "' '' SÍJ:O supct ior aos estudantes que não apresentqrem attestados de approva

ção pelo menos em uma ma teria ·•. 

Era. esse un1 golp<' que, se não extinguia log-o o regin1en, o feria funrlo e 

para o proximo termo. 

O termo foi no anno seguinte r ~t ringldo. A lei de orç;amento de 1898, entre 

ns a.utorizaçõe~ dadas ao Governo, incluio a de rever o regulamento do ~nsino 

secunu,u·io, para o fim dP permittir a prcstação ele exames de madureza nos C3-

tabe icc irnC'nlos dt\ inslrucção secundari a nos tEstados. 

·' .. ~c.stu rel'ornul elo ensino, dizia. o le:;isla.dor. serão expreooan1enle pi·ohi~ 

bi:Jos os exames parcia s de materias preparatorias para a matricula nos insti

tutos de ensino supcrior aos estudantes que apr •sentarem attestados de approva

ç;ão p.:lo menos em uma materia. Aos stuclantes, porém. qu nesta data jft ti

verem ";do approvaclos em uma ou mais materias, se1·á facultc.do, dcntm ele> 

''n•zo ele llous C'.•ll!Os, tcrminarPm os seus estudos preparatorios, prast!l'Hio exa

mes parei:;. , cbs disciplinas que lhes falta1·em ou pelo exame de madureza." 

Ent "O z mbro d<>sse anno pela primeira wz se realizou o exame de madu

r eza, mas só na Capitttl F dera!. R epetio-se ainda em fins de 18 99 aqui na Ca

oital e cff 'Ctuon-sc tambe>m em Pctropolis. 
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Começavam a apparecer os bons effeitos da restrlcç~o do prazo par:~ os 

exa:11es de preparatorios. <> do. porém, se cles \raneccu a esper ança ele estabilidade 

elo I'cg im en legal. A l·e i n. 6n4, de 1 el e Outubro elo anno findo, r estab el eceu a 

permissão elos exames parcellaclos até 1904, sem mais a exigencia de approvaçào 

en1 un1 pre11ara lo rio, como na.s anteriores co ncessões. 

P ócle-se. pois, considerar o exame el e m adur eza abolido ele facto até !i.qu lia 

data . e talvez para semprP, se a permissão se repetir por novo prazo. :\ conse

Qu encid é qu e :iO passo que se pratJea o reg i tnen aboHdo, fica a bolido o r eg-hnen 

\·igente . En1 verdade, a experi encia ten1 mostrado CJU B de cem es tudantes, dada 

a opção entre os e.-:ames parcellaclos e o ela madureza, nem um só pref ere es te 

áqueHes, não tan to talvez pelo r eceio ele maior rigor, co m o p ela aversão á no· 

v iclaclc do processo e pela conveniencia de desembara ça r-se g r adativamente dos 

i.>reparato rios. a cujos exan1es se su j eita. 

Sendo porventura. de igu&l efficacia. assin1 un1 coino outJ~o reg· in1en. uma vez 

que h aja no:-3 ex a 1n e..s severa fiscalização, é, por isso 111 sn10, de n1axim a inlpor

tancia fazer cessar cu sua simultaneidade, tão prejudicia l por Jnuitos n1otivo s. , 

r.Jém do de não p ermitt ir ao Governo o es tudo seguido e experimentado elas m ê· 

di das moraliz~doras que qua lquer clelles r equer. 

0 !:. inconvenientes dessa dualidade de r eg imen n1ais avultam co1n a equipa· 

r ação dos i nstitutos elo ensino, estadoaes ou particu·lares, ao Gymn asiu 1'\a· 

cional. 

A descentralização do ensino secundario só te \'e começo depois el e impl an· 

tado en tre nós o ·regimen ela madureza. para cuja execução eiJa offerecia maio

facilidade . Ora, adiado in clefinidam nte o exame cl n maclureza, desapparece a 

razã ·) ele ser da descen tralização, qu e nas con dições actuaes em \'CZ el e auxiliar 

a ser iedade do ensino, concorr e en1 n1uito para a sua desorganizaçào. 

O reconhecimento de institutos particulares ou m esmo es tadoaes só é ju s 

lificavel e uti l na v ig-encia de um r cgi m en ou de madureza ou d e bachai·elado, 

en1 qu e o estu do das htunanidades obedeça lf: uma seriação c integ-ração unl

fonne.r . 
Sô ;:.ssim pod ria. o Governo con !ia J~ in tein1n1ente nesses estabeleciJnentos, 

so br ~ Oti quaes a sua fi scalização r.1ro é completa c efficaz. Por tal moti,·o, de· 

roi s qu e a lei n. Gn-1, cl~ 1 de Outubro, deu aos ex a m es desses institutos ~ 

valicla(le ele f i naes, não sendo facu•ltado ao Governo r etirar-lhes a" concessões 

de equipa1·ação, nem mesmo . negai-as a novos co lleg ios, p r ocurou eJle, el e aJsum 

modo, difficultal-as fixando m aiores ex i ;;;enc i a" c um pr azo de dous an nos de 

prévi:t fiscali zação oHicial. 

Fic:1 rão assim attenuaclas, nl il~ não Sanaclas as irregul aridades conc;equcn

tes dú favor da cita da l ei. 

l ,s;sto por i sso a ped ir ;;, vossa m axim a attançào pa r a as presentes condi· 

C.ÕC'S do ens ino secundario. E ' tu·gente elabora r-se un1a r eforn1a que, mantendo 

este o:~ aquelle regimen. clê á i nstrucção publica. uma ori entHção scgcll·n c clur :~· 

doura. com a seriedade e utilidade h a mui to percli<h\.8. 
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DE·CRETO N. 3 . 890 - De 1 de Janeiro de 1901 

.A.p prova o Cod!go elos In ati tutos Orfi ciacs el e Ensino Superior e Secundaria, d"" 
""'""-entes do Mini sterio da Jus t iça. e Negocias Interiores 

O Pres idente ela Repu blica dos :F;stados Un idos elo B r asil, usando d:;. attri·' 

buição que lh e é concedida pelo art. 3° n. II da lei n. 746, de 29 de Dezembro 

ultimo, resolve apprqvar, para os In stitu tos Off.iciaes de Ensino •Superior e Se

cundA.rio, de pendentes do Ministerio da Justiça e Negocias Inter iores, o Codlgv, 

que a este ncompanha, ass igna do pelo iVIinistro de Estado ela Justiça e Negocias 

TnterioreE . 

Capital F eel e r ::tl. 1 ele J aneiro ele 1901, 13o ela Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

E7JiWcio P essôrt. 

1.::üDIGO DO S I Ni>'rT'l'U'CO S OF\F TCIA.ES DE l~NSINO SUPERIOR E SEOUNDIARIO 

DEPENDENTF.S DO MTNISnJRTO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERTOnES 

TITULO 

Instituições federaes de ensino superior e secundario 

CAPITULO I 

Das F acu ldades e Escolas e do Gymnasio Nacion·al 

Art . 1. o As F acu.ldad<>s el e Dil·eito, :;,s de M ec1iccna, a Escola Polytechnica, a 

de Mi t1as e o Gymnasio Nacional se r egerão por este codig-o e pelos r eg·uJamentos 

especi a~s qn e forem expedidos .por fo r ça el a le l n. 7 46, de 29 d e Dezembro de 

1900 , art. 3°, JI, e qu e serão parte comvle m en tar d eHe. 
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CAPITULO 11 

Dos clirecto res 

Art. 2. n Cada estabelecimento se r·á aclmi ni ·trado POI' um director, de liv1·e 

escolh .... ~· do Governo. a qual poderá. r ecahir em quaJqu P. r dos lentes. e um v icP

clirecto !' . tira do dentre estes. No imped imento de a m bos. Pxercer á a dire to rla 

o l í' nte m a is antigo. 

~ 1. o Nomeado director. o l ente' accu mul a rá co n1 este ru~go a fun cção da 

sua ca deira. 

* 2 . 0 Quando esco lh i el o f6 ra do co r po docen t , o clirector será, todavi>c, pro

fissional da. sciencia ensin nda no estabelecimento r espec tivo. Par a direct01~ elo 

Gy111J1asio Nacional basta1·á n quali dr, d ~ nota r ia de . hom em de le ttras. 

Art. 3. n Incumbe ao director: 

1. '1 Presidir a Congr egat;:ão; 

2 .'· Fazer nbserYai· o regulanH~-nto: 

3 .'1 R esolver acerc:-t el os r equet·imentos e r:'presen tar:t1es cujo assum pto f ôr 

da sun.. cOJnpetenciH e enca n1 inh ar os outro s, segundo a rspecie. ao CovPI'nO ou 

á Co~greg·ação; 

4. o ConYocar as Con~reg-ações ordena das por es te co digo e pelo r egulam en to 

ou, e1n ca~0 extraordin ari o, quando ta l enten dC'r precizo, ou lhe fôr isso deter

minado ,pelo Governo ou r equ erido por um lente, moti vado o pedido e julg-ado 

pelo mesmo director como procedente, prov idencirwdo ele• modo que essas r e

uniões se e l'fectuPm sem interrupçã o elos tr t"bRlh os elo estRbelrc imento, salvo caso 

de ro rçR maior, qu(\ ser d. ass igna lado no offic io de convite e na acta; 

S . 0 Adi a 1·, en1 ci r cu m stancias gTaves, a r eunião el a Co ngregação ou suspen 

der a sessão, inteirando disso ao Governo ; 

6 . o :\fon1ea:· as comn1 issões qu e não cleveren1 s~r non1eadas p~la. Co n.!:!.T f' -

gação; 

7. 0 Propô r ao Governo, no caso de ,raga ou quando n(ng·uem ?. in scr ever 

para o concu r so, as pessoas que, por s ua idone i-d a de, sr acha m em cond,içõe-s 

ele exer cer interinamente o m ag·isterio ; 

8. 0 Assignar a correspondencia official, 0s termos e despachos la vraclos em 

' ' irtudo:' drste codig-o ou do r?gnlatnento ou por deliberação da Congreg·ação e, 

co m os demais m e1nbros desta, a acta das sessões; 

9. n Ex<>cutar e fazer execu tar as dec isões ela Cong1·egação, 'J)od endo, po

rén1, suspendel-hs. se lhe par cerem contr a rias á l ei, e levat~ então as causas ao 

conhedmento do Governo; 

1 O. Organizar o orçamento annual, rubricar os p~clidos mensaes cl ~s des

pezas elo es tabelecin1ento e sol icita r do Gove t· no a quantia qu p pa1·ecer necessa t·ia 

fts d eo:: peza s de pro n1pto p&,g-a m ento durante o mez; 

l l . Realiz?.J' ns clespezRs. fisca lizan do o empreg·o. d:cs qu Rntias a utoriza-

elas; 
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1?.. Infot·mar o r; 1·ecursos intcrJ)OStos dos. actos._ e decisões da Congregação 

e os pedidos de accrescimos de venchnentos e premias de obrã.s; 

13. Reg u.lar os trabalhos da secretaria e da bibliotheca e prover em tudo 

quanto fôr nccessario aos serviços do estabelecimento ; 

H. Assistir, sempre que lhe fõr possivel, ás aulas, exercicios praticas e exa

m€s, e in peccionar os c·urso·s livres: 

15. Suspender 119 etnpreg;:..,.dos e H uxiliares do ensino, co In l)rivação dos ven 

cimen to s, por um a quin7.c dias; 

1.). Nomear e clemittlr os conservador es. os becleis e os serwntes; 

17 Receber e por si me. mo dirigir reclamações ao Governo por faltas com

m ettidas pelos empre;,;ados que não forem ele sua nomeação; 

18. Conceder. nos estabelecimentos de ens ino superior, aos tu·embros elo 

corpo uocentc e, em todos, aos auxiliares do ens ino e ao pessoal administrativo 

até qujnze dias ele lic2!1Ça. se 111 prejuizo elo respectivo ordenado, dentro ele um 

nnno; 

19. Fiscalizar :~. obsen·ancia elos programmas ele ensino, dando conh eci 

mento á Congregação das irregularidades que notar; 

20 . A,presentar á Congregação o relataria mensa·l dos lentes, substitutos e 

pt·ofessores, ao qual se re~erern os arts. 27, n. 2, e 28, ~ 1° . 

. ·\n . 4. o Além elas informações q ue eleve dar ao Governo acerca das oc

curreueias mais in1portá.ntes, o clirector remettel·á, no mez de Jane-iro de cada 

anno. um relataria circumstancia·do dos trabalhos do esta•belecimento durante o 

a nno anterior, visando sobretudo o desenvolvimento do ensino . 

An. r,. o Nas mesas examinador,as em que o director f·unccion&.r, lhe toca ré. 

sempre à. presiclencia. 

Art. 6. • Pelos seus actos. o director só tem que responder perarite o Go-

verno. 
CAPITULO III 

Das Congt~egações 

Art. 7. o A Congregação compõe-se dos lentes e elos substitutos em exercicio 

de cad,~iras . 

Paragrapho unico. Os proC~ssor e s serão convidados para as sessões da Con

g·re.g-aç.:w e terão voto, quando se tratar ·de assumpto concernente âs suas a ulas. 

Art. 8. o A Congregação não pó de exercer as suas funcções sem mais de 

metade dos lent~s em exercício, excepto no caeo ele sessão solen111e, que se ef

fectuar!í com qualquer numero. 
Arr. 9 .• Salvo casn de Força maior, a convocação elos •lentes rpara as ses

sões da CongrBgação sei-á feita por o[ftcio do clirector con1 antecedencia, pelo 

menos. 'le 24 horas. Neste officio , quando nãó houver inconven·iente, vil-é. decla

rado o fim princhpal da r eun ião. 

Art. 10. SP, até me ia hora depois ela marcada, não se r eunir a m·,lior la dos 

lentes convocados. o clirector fará lavrar uma acta, que a.ssignará com os lentes 

presentes. 
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Art. 11. AbertA a sessíl.o, o secretario proceder li. .9. Teltttra da ultima acta, a 

qual, d&pols de niscutida e ap.provada, será asslgnada pelo director pelos len-
tes preser.tes. O director exporá em resumo o objecto da reun iíl.o e dará, pat:a 

discutil-o, a palavra aos lentes q.ue a pedirem. No caso de contet· esse objecto 

partes odistinctas. poderá qualquer dos lentes requerer que seja cad;c uma dellas 

discuti da e voütda separadamente. 

Art. 12. Durante a dlscussíl.o, nenhum lente fallará mais de vinte minutos 

cada vez, nem mais de duas vezes sobre cada materia, salvo se tiver por fim 

dirigir a ordem dos trabalhos ou dar alguma breve explicaçíl.o. 

Art. 13 . Finda a discussão de cada objecto, o director o sujeitar-á á vota

ção, que, quando nominal, pl'incipiará pelo lente mais moderno, votando, porém. 

antes d ~lle , e na mesma ordem, os pro·fessores e os substitutos em exercício. 

Paragra.pho unico. Quando tomarem assento na Congregação pessoas extra

nhas ao magisterio official, a votação pl'inc ipi ará por ellas, regulando-se a. an

tiguidaile pela ordem da designação para a regencia das ca.deiras. 

Art. 14. As deliberações da Congregação serão tomadas por maioria dos 

membros presentes e, se o assumpto dellas interessar particularmente a algum 

delles. a votação se fará por escrutínio secreto, prevalecendo, na hypothese de 

empate. a: opinião mais favoravel ao interessado. Este poderá tomar parte na 

discussíl.o; mas não votar nem assistir á votação. 

Art. 15. Sendo lente, terá o director, além do seu voto. o de qua lidade; não 

o sendo, sômenté este . 

Art. 16. O lente que assistir á sessíl.o da Congregação não deixará de vo

tar; o que abandonar a sessão sem justo motivo, apreciado pelo director, in

corre em falta ig·ual á que daria por não comparecer . 

Art. 17. Resolvendo a Cong-regação que fique em segredo alg-uma das suas 

decisões. l><vrar-se-ha del!a acta especial, fechada com o sello do estfllbelecimento. 

Sobre a capa lançará o secr'ltario a declaração, assignada por elle e pelo dire

ctor, de que o objecto é secreto e notará o dia e m que se deliberou. 

Art. 18. Antes de fechada a act&., de que trata o artigo antecedente, se ex

trahirá c6pia, destinada ao conhecimento do Governo, que qJoderá reti r a r da 

referida· ::teta o caracter secreto. Quando lhe parecer o·pportuno, .poderá &. Con

gregação fazer outro tanto. 

A:·t. 19. O lente que se afastar em sessão das conveniencias e boas nor

mas, será charnr..do á ordem até duas vezes pelo director, que, se não conseguir 

contei-o, o convidará a retirar-se da sala, e, em ultimo caso, levantará a sessão 

e procerlerá na fôrma do art. 43 e seguintes. 

Ad. 20. Esgotado o objecto principal da sessão, fica aos lentes o di<'eito d e 

proporem o que tiverem por conveniente á boa execucã.o do reg-ulamento e aper

fetgoamento do ensino. 

Art. 21. Si, por falta de tempo, não purler alguma d•as questões suscitadas 

soc decidida na mesma sessão, ficará adiada a discu.ssão, marcando então o dire

ctor o dia em que deve prosegui,r, convidando-se para isso os lentes, na fôrma 

do a rt 9o. 
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Art. · 22. O secr etar io lançará por extenso na a cta de cada sessão as in di 

cações propostas c o resultado das votações, e por extracto os requerimentos 

das pal'les e mais pn.pe is subm ettidos á Cong regação, assim como as deli berações 

tomadas por el!a. as quae~ tambem serão transcr-lptas em fôr ma de despacho nos 

oro1prios requerimentos, destinados, con forme o seu objec to, a serem archivados 

ou devolvidos ãs partes. A Congregação poderá, não obstante, mandar inserir por 

e xtenso as suas r esoluções nos pa.peis em qu e ju lgar devam ellas ficar assim 
registradas. 

Art. 23. ompete á Congr egação : 

1. 11 Approvar os programmas do ensino, podendo modificai-os; 

2 . 11 R egular o horario do serviço docente ; 

3." Approvar ou alterar as listas dos pontos para os concursos e exames ; 

4 . " P ropô r ao Governo as medidas aconselhadas pela eXJperiencia para me-

lhorar a organização scientifica do estabelecimento ou aperfeiçoar os me U1odos 

dldactlcos; 

5 .• Informar ao Governo acerca do merito dos profissionaes que se houve

r m de contratar para exercer o officlo de lente, com os onus e vantagens dos 

outroa membros do corpo docente; 

6. o Informar da convenlencia quanto á troca de cadeh·as, nos termos do 

art . S7 , 

7. o El e~e r com missões, segundo as exigenc ias do ensino e dos concursos ; 

8." Eleger em sua primeira reunião aquell e dos seus membros que deve re

digir a Memo>·ia H isto?·icn dos mais notaveis acontecimentos escolares do ann?; 

9 . • At:xiliar o director na manut~nção do regim en disciplinar. 

Art . 24. A Congregação se correspon derá com o Governo por intermedlo 

do director. 

CAPITULO TV 

Dos m embros do magiste1·io 

Ar t . 25. O corpo docente elos rs ta be lecimentos a bra na ido neste codlgo com

põe-se de len tes, substitutos e professores. Os lentes regem cadeiras; os pro

fessores, aulas. 
Paragrapho unico. Os subs titutos serão distribuídos por secções, conforme 

o dispos to nos regulamentos especiaes . 
Art. 26. Os lentes substitutos e professor es são vitalicios desde a da ta aa 

posse 8 exercicio e não perderão seus lu g-a res senão na fórma das leis penaes e 

das disposições des te cocli :;o. 
Art. 27 . Compete RO lente ou ao professor: 

1 . • Cumprir os encargos da sua cadeira ou aula; 
2 . •· Apresentar ao clirec tor nos prime iros c inco dias de cada mez um succ1nto 

re latorio -das li ções e trabalhos praticos do mez anterior; 
3." Observar as ins trucções do dir ector no tocante á policia interna da e 

,, ulas E· auxiliaJ-o na ma nuten ção da. ordem; 
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4 . n s,,tisfnzer a tochs as reQuisições feltn.s pelo dlreetor no inter~sse do 

ensino. 

Ar~ . 28 . Compete ao substituto, :1lém das attr lbuições exar·ada<! no&' regula

mt•rüos esneciaes : 

L 0 Su•bstituir o~ lentes Lla respectiva s ecção; 

2 . '1 Fazer cursos comp!emcntares th eorlcos ou prntlcos Hobre a.« materlas 

qLe a Congr·eg;&.ção designar, quando taes cursos foren1 jHlgados necessarios, por 

indicação elo l'CS!1ectivo lente, que especlficar·á o assumpto e programma cle lles . 

l . o O sui:Jstituto obsC'J'\'ará, em relaç.ão :tos cursos complementares que 

fize r, o disposto no art. 27, n. 2. 

§ 2. 0 A reg encia dos cursoR complementares é cumulativa com a substitui· 

ção do lente. 

A~·t. 29. Nos actos escolru·es em que tornar·em parte lí'ntes, substitu tos e 

professor'<!s, será obse rvada nesta mesma ordem a prececlencia entre elles; para 

os da mesma classe regulará a antiguidade. contada. do dia em que entraram 

para o <:orpo docente. 

Paragrapho un'ico. Tendo havido mais de urna posse no n1esmo dia, prevn~ 

lece.::á Pé...J"a a antiguidade a data do UccJ·eto; sendo esta a mestna, a da gradua

ção e por ultimo a idade . 

Art. 30. O lente, substituto ou professor que, além tlo desempenho elo sen 

ca rgo, reger cacleir·a ou aula, por Impedimento ou falta do r espectivo funccio

nario, terá direito a um accrescimo de vencimentos igual á gratificação deste . 

Art. 31. O lente, substituto ou professor, que cumprir as suas funcções de 

modo cllstincto, te rA. .periodica.mente direito, mediante informação elo cllrector, a 

um accrescilno de vencim ..:- nto nos seg·uintes te r mos : 

O que conta r lO annos de s erviço, 5 ° ]0 ; 15 annos, 10 o]u; 20 annos, 20 °] 0
; 

25 annos, 30 "i"; 30 annos, 40 olc. . 

~ 1. o Esta ultima gratificação sómente Sf'l'[t abonada áquclle que houver pu

blicade no ultirno quinquennio .alguma obra considerada d~ assignalaclo tnerito, 

nos te rmos do a rt. 3 6 . 

~ ~ . o Só o servi~o effecüvo de rnagisterio dará di r·eito ao accrcscimo ele 

vencirr,énto, salvo o cas:> ele disponibilidade por de terminação de lei. 

Art. 32 . O le nte. substituto ou pro Cessar qu e, contando mais de 1 O annos d~ 

s erviço, it~va1ida1·, terá direito ~~ jubila.çào nos seguintes tf'J;nlos: 

i''. com ord e:1ado proporcional ao tempo de serviço o 'Jue contar menos de 

! 5 annos de exercicio e tfectivo elo magisterio; 

2~. com ordenado por inteiro o que contar 25 annos ele serviço effectivo no 

magisterio ou 3(1 dA se1·viços g·eraes, Rendo entre estes 20, pelo n1e-nos, no ma

gistario; 

3°, com todos os v en r:!imentos o CJIIP contar 30 annos ele exercicio effectivo 

no magisterio ou -~0 d servi ç;os geraes, sendo entr·e estes, no rna.gister io, não me~ 

nos de 25 . 

• ·\ 1 t . ~3. Os accrescimos cc>nccclidos por antiguidade na fórma elo art. 31 

se incorporarão int t>gralmente nos venc imentos do funcciona rio j ubi lado. 
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Art. 34 . Os membros do magisterio contarão como tempo de serviço nelle, 

para os effcltos da jubilação: 

1 . 0 O tempo interc'urrente de serviço gr,;.tuito e obr!gatorio por lei; 
2 . o o de serviço pu·blico em con1missões scicn ti ficas ; 
3.u o de serviGo de guerra; 

~. o o de servi~o de auxiliar de ensino, excepto o de interno de clinlca; 
5.• o nun1ero d~ fa !tas não excedentes de 20 por anno e motivadas por mo-

stia; 

6 . 0 O tempo d~ suspensão judiei;!, quando o funccionario fõr julgado inno

cente : 

7. o O tempo de Pxercicio de membro elo poder legislativo federal ou esta

do,;.], o de ag~nte diplomatico extraorclinario. o de Ministro da União e o de Pre

sidente ou vice-presi<l ente da Republica ou de Estado . 

A ri. ~5. O membro do maglsterlo <lU e compuzer trata dos, compendios e 

m emorias scientifica~ importantes acerca de materias ensinad:>s no estabeleci

mento, tel'á direito á impressão do seu trabalho por conta do Governo, se a Con

g,·egação, em esc1·utinio secreto e por dous terços dos votos da totalidade dos 

seus membros, o julgar de utilidade para o ensino, não excedendo, po1·ém, de 

tres mil exemplares a .odição impressa á custa dos cofres publicos. 

Art. 36 . Sa a Congregação, pelo processo estabelecido no artigo precedente. 

considerar a obra dn merito excepciona·l ou extraordinaria vantagem para o pro

gresso da sciencia ou para texto do ensino, além da impressão taxada no refe

rido artigo, terá o autor direito a um •premio, arbitrado pelo Governo. m ediantA 

informação do director, e nunca inferior a 2 :000$ ou superior ,;. 5 :000$000 . 

Art. 37. E' licito aos lentes da mesma secção permutarem entre si as suas 

cadeirà.s, uma vez que o requeiram e a Congregação a.bone na permuta van

tagem r a! para o ensino. 

,; rt. 38. Os lente~ e substitutos usarão as suas insignias nos seguintes 

actos: 

1 . o Visitas do chefe uo Estado, officialmente annunciadas: 

2 . o Co !I ação do grào; 

3 .o 'Posse do director, do vice-cllirector, dos lentes e dos substitutos; 

4 . n Provas oraes dos concursos. 

Art. 39. O m embro do magisterlo que clentro de dous mezes não comparecer 

para tori1ar posse do seu cargo, sem communlcar ao dírector a razão justifica

tiva do demorfl.. será considerado desistente do mesmo cargo. 

A ri. 40. O mem'bro elo magisteJ"io que deixar de comparecer para o desem

penho :'!as suas funcções por espaço de tres m ezes, sem que justifique as suas 

f a! ta;. li! CorreM\ nas penas comminadas <'m lei. 

I § í. • D c<"rlP que as faltas cheguem a oito, o director proverá na substiluf

cllo , 
2. o Se a ausencia exceder de seis m ezes, é como se o lente, substituto O'l 

pro.f~ssor hotnresse renuncia do ao seu luga.r. 
Art. 11. Nos casos dos dous ar ·gos precedentes, o director levará o occor

riclo \O conhecir)lenlo do Governo. para que este lJ I'Ovidencie como fôr ele direito. 
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Art. 42. Dada qualquer divergencia a respeito do servíco docente mtre o 

cllrector e algum membro elo magisterío, será a espccie submettída por aqueUe 

à Congregação. 

Art. 4S. Se, nos acto" escolares, algum membro do cor po docente fa ltar aos 

seus deveres, o director levará o fr.cto ao conh cimento da Congregação. 

Art. 44 . Neste caso a Congregação nomeará uma commissão par·a synd lca.r 

do faeto arguido e manclarâ. que o accusado responda dentro ele cinco diaE. 

Art. 45. Dentro de ib'l.ral pr&zo a commissão, com a resposta do accusado 

ou sem cUa, interporâ. o ~~u parecer, depois do qual a Congregação, verLficando 

a falta arguida, dPliberar!i se o accusado deve ser advertido camara.riamente ou 

soffrer a pena de suspensão de um mez a um anno com pr·ivação elos venci

mentos 

Art. 46. Em quaiquer <las hypothcses do urtigo precedente, assiste ao Go· 

ve r no a faculdade dP reformar a sentenç 1 ela Congre'\"ação: ou l!ondemnando o 

accusa<lo nas penas alll prescriptas, quando a s entença fôr absoluto ria, ou, no 

caso contrario, absolver.do-o. ou, finalmente. modificando a pena imposta. 

Art. 4 7 . Kenhum Jen tr ou pro f s o r· poderá ter curso particular, ou e m 

insti::uto "ão equiparado, congenere ou não. da materia que professar no esta

belecimento official ou daqueUa em cuj" mPsa de exame, por força deste co

digo ou é! os reg ulamentos especiaes, de,·~ funccionar. 

ParagrajJ)1o unico. A inobservancia do disposto neste artigo ·importará na 

suspensão df• um mez a um anno com privação dos vencimentos, observado o 

processo estabelecido nos artigos a ntecedent s. 

Art 18. Quando os alumnos não comprehenderem algum ponto d:t liçl!.o . 

poderão pro pôr ao lent'l ou llO professor. verbalmente ou por escripto. as. du vi

àas qu<: lllf's occorrerem. as qual's o lente ou o professor resolverfl no começo 

rla lição seguinte. 

CAPITULO V 

Provi monto dos Cflrgos docentes 

SECÇÃO I 

Do3 lente., 

Art. 49. As cadeiras dos institutoH cl •• ensino superior serão distribuídas por 

secc;ões, na ff>rma dos re;<ulamrntos especlaes. 

Art. 50. \'agante al;;uma cadeira, será provido nella, por decrrto do Go

v rno, o substituto da rc pectiva secção. 

Art. fil. =-<"<' Gymnas;o Nacional o p rovimento das cacleir·as se farà :>or 

concurso. 

SECÇÃO 11 . 

Dos St < bstit11to c 7n·ojesso•·cs 

A•·t. 52. O preenchimento das yaga.s de substituto ~r farâ. por concurso. 

s;,.lvo o caso de haver dentr os pr tendenfes algum que tenha publicado obras. 
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as ouaes. sujeitas ao exame da Congregação, sejam por ella, na conformidade 

do an. 35, julgadas como reveladoras de sufficiente preparo theorico e pratico 

em toãú.s as ma terias da secção. Se houver mais d,e um 'Pretendente nas mes

mas condições, a Congregação os classificará por ordem de merecimento, de ac

cOrdo com o disposto no art. 10·1. 

Pa1·agrapho unico . Quando a Congregação dispensar o concurso, o seu voto 

seJ•Ii motiv.:tdo e !lubmcttido á decisão do Governo, que o poderá recusar. 

A r t. 53. As vagas de proCessar serão preenchich .. s mediante concurso . 

Art. 54. O instrumento official da nomeação de substituto ou de professor 

é o indicado no art. 50. 

SECÇÃO III 

Dos concm·sos 

1• PARTE 

REGRAS GERAES PARA O PROCESSO DO COl<CURSO 

Art. 55. Tres dias depois de verificada a vaga, mandará o director annun

ciar o ..-:oncurso nas folh&.s officiars da Capital Federal e do Estado em que hou

ver séde o estabelecimento, marcando para a inscripção do mesmo concurso ,o 

prazo c'!E> tres mez<:s. A publicação do edital será renovada e pelo mesmo modo 

repetida em cada um dos ultlmos oito dias do prazo d&._ inscrtpção; e, se este 

expirar durante as férias, conservarcse-ha aberta a mesma inscri,pção nos tre • 

dias u teis que se seguirem ao termo dellas. procedendo-se &.o rncerramento no 

terceiro, ás duas horas da tarde. 

Art. 56. Ko caso de haver duas ou mais vagas, a Congregação resoiverâ 

qual a ordem em que devem ser postas a concurso. 
Paragrapho unico. O prazo da inscrLpção para o segundo concurso começará 

a cor1·'-'r dous mezes depois da abertura da inscripção elo primeiro, e assim por 

diante. ele sorte que haja um concurso especial para tal vaga. 

2• PARTE 

H ABTL!TAÇÃO PARA CO=<CliRSO 

Art. 57. Poderão sPr :~dmittidos a concurso nos institutos de ensino supe

rior os brasilei~o~ que se acharem no ;o;ozo dos direitos civis e politicos e Pa& 

suirem o grâo d doutor, bacharel ou engenheiro pelo estabelecimento onde hou

ver a vaga ou p;>r outrns a clle e<1uiparados, e tambem os brasileiros que, tendo 

esse g t·áo por inslituiçÕt:~ extrangeiras, se houverem habilitado perante algum 

dos referidos estabelecimentos. 
Paragrapho uuico. Para o magisterio no Gymnasio :\'acionai não ha mistér 

que os candidatoF piJssuam grão scientifieo. 
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A.rt. 53. Os extra-ngeiros com os requisitos scientificos do a r tigo precedente 

poderão, se fallarem COJTP.ctamente a lingua vernacula, inscrever-se para con

'curso. No ca o, porém, dP. sere-m graduados por instituições extrangeiras, ficam 

sujeitos ã habilitação prévia. na fórma do art. 226, salvo se tiverem sido pro

fessores de Faculdades ou escolas reconhecidas .pelos respectivos Governos e em 
cujos regulamentos se consigne Igual concessão aos lentes das Faculdades ou 

escolas brasileiras, ou se, mediante parecer da Congregação, o Governo os jul

gar lp b!li ta dos. 

Paragrapho uni co. Para o concurso no Gymnasio Nacional, applica-se ao 

candidato éxtrangeiro a clausula ob1·igatoria de fali ar vernaculo. 

Art. 59. "Para se satisfazerem as exigencias dos artigos precedentes, os 

candidatos ·deverão apresentar á secretaria do estabelecimento, no acto da ins

cripção, seus diplomas e titulos ou publicas-fôrmas delles, justificada a impossi

bilidade de apre~entaçãL' dos originaes e folha corrida. 

Art. 60. Se no exame dos documentos exigidos suscitar-se duvida acerca 

da validade ou impo1·tancia de qualquer delles, o director. ouvido o in teressado. 

com•ocarã a Congregação, que resolverã no prazo de tres dias. A resolução da 

Congre~açilo se:·á transmittida pelo secretario a todos os candidatos e publicada 

pela imprensa. 

Art. 61. Da decisão dr.. Congregação em materia de habilitação para con

curso, poderá recorrer para o Governo qualquer dos candidatos que se achar 

prejudicado, não só em relação ao que fõr resolvido a seu respeito, como tam

bcm a respeito dos outros candidatos. 

Art. 62. O candidato que quizer inscrever-se irá á secr etaria assignar o 

seu nome no livro apro.p~iado. 

J'Jeste livro o secrocario lavrará para cada concurso um termo de abertura 

e outro de enccPramenl• . que serão assignados pelo director. 

Art. 63. Ta occasi;t::- de se inscreverem, poderão os candidatos. além dos 

documentos especificados no art. 59, apresentar outros quaesquer, que julgarem 

converdentes, como tituiM de idoneidade ou prova de serviços prestados á sei n 

cia e ao EstadCl, passan do-lhes o secretario um recibo, no qual declarará o nu

mero e a natureza de taes documentos. 

Ar: . 64. O candidato que pretender ser provido ind pendentemente de con

curso, :10~ termo~ do art . 52, .se inscreverá 30 dias pelo menos antes do ultimo 

da insc.cipção, entregando tantos exemplares de cada uma das suas obras quan

tos os membros da Congregação, pelos quaes serl!.o os ditos exemplar es Jogo dis· 

tribuidos . 

Art. 65. A inscripção poder!\. fazer-se por procuração. 

Art. 66. No dia fixado para o ncerramento da inscripção, a Congregação 

se reunirá ãs duas horas da tarde, e, lidos pelo secretario os nomes dos candi

datos e os docum<lll tos respecti~·os, será decidido, por maior ia de votos, se e..'!: i s

em as necessarias condições de idoneidade nos concurrentes, correndo votação 

nominal sobre cada um. Nesta occasião, lavrarâ. o secretario o termo de en

cerramento. que será Jogo assignrudo pelo director. 
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§I 1. 0 Verifi<,:tdo o (!aso constante do art. 64 e c u mprido o d isposto na J1r1-

mel r a p& rte elo presente artigo, a Congregação decidirá se a pretenção do cancll 

dato se acha nos termos do art. 52. Na hypothese affirmativa, ficará adiado 

o concurso pelo prazo d~ 20 dias, deven do r eunir-se a Congregação no 4o dia 

para ouvir a leitura do voto . r:ue será r edig ido pelo lente ou lentes da secção 

e cujo~ fundan, en tos a 1nesn1:..~ CongTeg·ação poderá modificar , con1o Jh e aprou

ve l-. X o dia seguinte o directo r leva rá ao con h ec ime nto do Governo o dito vo to , 

re m e ttcndo tambe m cópia ela acta da sessão e um exemplar cl<"LS obras exam!

naclas. O Governo decidirá na conformidade do paragrapho unico, art. 52, den

tro do~ restantes 15 dias. 

§ 2. 0 Sanccion a clo pelo Governo o voto da Congregação. o clil·ector declarará 

sen1 orfeito a in scripçã o para o preenchimen to da vaga; cn1 caso conb·ario, o 

concur~o SP inic iará tres cl1as d epo is daquell e em que o director ve conhecimento 

ela cl ed são do C:ovrmo, podPndo n ell e tomar parte o candidato a qu e se r eLere 

o art. G4 . 

O cl;rec tor d ará, em fJUa!rp :er das h ypoth eses. av iso aos candidatos. 

Art. 67. O directo r fará extra h h· pelo secretario duas listas dos candidatos 

ha blli t::t clos pPl:t Con~,;rega~:ão, uma das quaes m a nd ctrá publica r e a outra r e m et

Ler!\ ao Governo . 

-~r t . 68. Findo o pnuo da inscripçã o nenhum cand ida to será a e li a admiJ-

tido . 

.\rt. 6fl. S~ terminado a prctzo. ninguem se houver in scrip to. a Congregação 

deverá espaçai-o por igual tempo. c se. terminado o novo prazo. nin .15u em se apre

sentar. o Governo poderá fazPr a nomeação nos Lermos do art. 3•, n. 7, sendo 

ad iada por tres t'Pezes h. nova in~crlpção. 

Art. 70 . S e não fôr possível para os actos do concurso r eu nir a Congrega

ção por 1ningua de lentes, o dircctor o cotnnutnicará ao Governo. para ser auto -, 

1·izado a convidar o, · lentes jubilados que puderem comp&.r ecer, c. na falta d es

tes, os doutures ou bachareis que regerem cu r sos pat·ticulares . 

At t. 71 . e, e n<' ~rrad a a. inscripção, algum candidato acreditar que ha in· 

compatiiJil icl&.de de ord em moral cn tre s i e qua lrJu er m embro da Cong regação, 

po det·ft, em officio :to Governo, a r b'•uil-o de su s peito. Apreciando os fundamentos 

da a ll eg;ação, o Governo decidirá se o referido membro d~ Con g-regação deve, ou 

não, se r impedido de funcc ionar no concurso, e, e m CHSO affirmativo, o director 

lhe des ig narâ substituto. 

3" PARTE 

PllOV A DO CO:-ICURSO 

A1'L. 72. O concurso para o lugar de substituto const~rá de tres ordens <le 

provas, a saber : 

1 . " Prova escl'itJta sobre um a das cadeiras ela secção, designada por sorte ; 

2 .ot Prova ~:; oraes; 
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3. • iProv~ praticas. 

o1 1. 0 As prm•as oraes serão tantas quantas as materias da seccão; as pra

ticas tambem, nas materins que as comportarem. 

§ 2. o Quando a secção fôr constituida por uma só cadeira e esta não admit 

tir provb. pratica, haverá, no dia lmmedi&.to ao da leitura da prova escripta, ar

guição >!'obre a materia desta e da oral pe•la commissão mencionada no § 1• . 

art. 74. 

Art. 73. As provas do concurso para o lug:;.r de lente ou de professor serão 

ll.S mesmas indicadas no art. 72. observando-se o disposto no '~ 2° do mesmro 

artigo quando a disciplina da cadeira ou aula não cornport&.r prova pratica. 

Art. 74 . N'o primeiro dia utll depois do encerramento da inscrlpção, salvo 

se pender <l e decisão algum recurso, reunida a Congregação, os len t es da secção 

onde se deu a vaga formularão para a prova escripta uma lista de vinte ponto" 

sO'bre cada uma da;s rnaterias da dita secção. 

§ 1 . o Quando n secção fôr constitui da por menos de tres cadeiras, a Con

gr-e;::ação elegertl. no dia do encerramento da inscripção mais um ou deus lentes, 

para compôr com o outro ou os outros da secção urna. commissão <le trcs, encnr· 

rega.da de organizar os referidos 20 pontos. 

~ 2 . 0 Nos concursos .para o lugar de lente ou de professor a Congregação 

elegcrtl. tres membros. 

§ 3. 0 No concurso para o lugar de substituto da cadeira de m edicina. publlcn 

a commissiío será eleita pelo jury de qua trata o regulamento das Faculdades dP 

Direito. 

Art. 75. Constltuida a com missão examina:dora, des ignar-se-ha dia e hora 

para. o começo das provas, o que será annuncia.do pela imprensa com a neces

garla. antecedencla. 

Art. 76. Os pontos para a prova escri.pta., depois de a.pprovados pela Con

gregação, que os poderá modificar. serão numerados pelo directo r; e o secreta

rio escnwerá os numeres correspondentes em pequenas tiras de papel, iguaes e m 

tudo, as quaes, depois de dobradas, serão lança das em uma urna. 

Paragrapho unico . O ponto uma vez sorteado não figurará na lista do~ 

que t•m de servir para as outras provas nem para mais de uma turma. 

Art. 77. La.nçar-sc-h'í.o ~m outra urna liras de papel co m os nomes dos len· 

tes que se acharem presPntas; desta. urna o lente mais antigo extrahirá oito 

tiras, Pscrevendo-se os nomes dos lentes á propo1·ção que Jorem sorteados. 

Art. 78. Serão logo depois a.clmittidos os candidatos. O primeiro na ordem 

da in ~cr ipção tirará um numero da urna dos pontos, e, lido pélo director em voz 

alta o ponto correE:Pon dent.e. o secretario dará uma cópia delle a. cada c~tnrl i · 

dato. 

Art. 79. Os candidato~ se r ecolherão immediatamente a uma sala, o nele te

rão , para àissntarem sob o·e o pon to sorteado, o espaço ele quatro horas, dev ndo 

deixar em cada mei a to lh a de papel uma. pagina em branco . 

Art. 80. A cad;;. hora desse trabalho assistirão dou>; lentes dos oito sortea

dos, na ordem em que estiverem os seus norn s. afim de manterem o silencio ne-
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cessario, e evi tarem que qualctuer dos concurr.entes consul te •livro-s ou papeis 

(salvo os volumes de legisla~ão) que lh e possam servir de a djutorio, ou tenha 

communicação com quem quer que seja. 

Art. 81. Terminado o prazo, serão todas b.S fo lhas da' prova de cada um r u

bricadas no verso pelos dons len tes que tiverem ass istido ao trabalho da ultima 

hora e pelos outros candidatos. 

Art. 82 . Fecha-da e lacrada cada uma das provas e escripto no envoltorio o 

nome do seu autor , serão todas encerradas pelo secretar io em uma urna d·e tres 

chaves, uma das quaes serâ guarda da pelo director, e as outra;s duas pelos dous 

lentes á. que se refere o artigo antecedente. 

Art. 83. A urna será tambem cerrada com o sello do estabelecimento, im

presso Em lacre so·bre uma t ira de papel ru•bricada pelo director e pelos dous re

feri·do.s lentes. 

Art. 84 . No segundo dia util depois da prova escripta, a Congregação se r e

unirá para a organização dos pontos da prova oral e o sorteio do de que os can

didatos terão que dissertar. 

§ l.. 0 Observar-se-h a quanto a esta prova o processo· exarado nos ars. 76 e 

78. me'10;" no que respeita ao numero dos pontos, que serão trinta. 

'~ 2. 0 Terminadas as 'J)rnvas ora:es de uma materia, começarão as da outra. 

Art. ~5. A prova oral se realizará em sessão .publica, 24 horas depois de 

tirado o .ponto, devendo os candidatos, sob pena de exclusão, discorrer por espaço 

de uma hora . Em quanto fallar um candidato, os que se lhe seguirem não o po

derão ouvir e estariio incommtmicave!s, 

A.-1 . . 86. H avendo ·uws de tres candidatos, serão divididos em duas ou mais 

turma~. que tira rão pontos diversos, 

1. o A divü;ão das turmas se fará por sorte no dia designado no art. 84. 

2. o Ca da turma tirara. o seu ponto no dia em que a anter ior ·fizer a prova. 

observado sempr e o intervallo marca do no art. 85 e mais o disposto no paragra

pho unico, art. 76. 

Art. 87. Dous dias d epo is da prova oral a Congregação se reunirá par,;. tra

tar dR. ,prova pratica, na qual se respeitará em todas as suas partes o processo 

da prova oral. 

Art. 88. A commissão m·eada no art. 74 organiz,;.r á, para a prova pratica, 

o programma dos pontos, cuja natureza e numero serão especificados nos r~gula 

m en tos especiaes. 

A rt. 8 9 . T1rado o ponto pelo cand idato e lido pelo director na fôrma do ar

tigo 78 o secretario ent!"egará uma cóTJia á comn1issão, que em acto continuo for·· 

mu·lará A.S questões relativas ao ponto, se, no enuncia do do dito ponto já não es

U ve rom e lias fo rmula-das. 

Art. 90. A prova pratica se effectuará em uma ou mais sessões, a juizo da 

commissão, por programma especial que a respeito do' modo pratico de proceder 

fôr pela Congregação org-anizado, dan do-se delle conhecimento aos inter essa dos, 

eom art tecedencia d~ 24 horas, pelo menos. 
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Art. 91. A commiss!lo acompanhat'ii a execução da pront pratica e apresen· 

tará '' Congregação um relatorio act'rca das aptltlões reveladas nella pelos can 

tlidatvs. 

_-\J·t. 92 . :"a hypothesc do art . 86, proceder-se-ha t·clatiYamente á prova pra

tica como fica estatuído nelle. 

Arl. 93. Todo cs documentos resultantes da !)rova prat'ca serão no acto d:\ 

entre;ra n:bricctdos pela commis3i'iO. lacrados e g-uardados na secretaria, afim de 

s' r cm cxh ibidos com o relatorio da commissão no acto do- jul!,!'amento. 

Art. 94. X v dia immedia to ao da prova pratica, >L Con:;-regação se reunlrft 

para ot.vir a leitura da prova r·~cripla e proceder ao julgaJnento do concurso. \ '<·

rificada. porém, :1 hypothese do !i 2•, art . 72, ou do final do an. 73, o julgamento 

se fará. depois da arguição de qu e tratam as referidas disposições. 

Pr.ragrapho unico. Aberta em plena Congregação a urna das provas escri

ptas, c.;ada candirlato. se"undo '' ordem da inscripção, r .eceberá a sua e a lerá e m 

voz alla. fisca!lzacla a le itm·a do primei ro pdo segundo c a elo ultimo pelo pri 

meiro. I-ü.venrro um só candidato, a fisca lização eab~ri't a um dos lentes, dcsig·ua

do peln directOJ'. 

An. 95 . Lida a prova e cripta e dado o caso elo ~ 2•. at·t. 72, ou do filia l 

do arr. 73, a Congrega.;:ão ou,·irá no segundo dia ulil a arguição elos canclida o~ 

nela commis~ão a que se referem os !'.' 1• e 2• do art. 74. 

Plt.ragrapho uni co. A 3.rguição durará no nu1ximo uma hora para cada lente 

e ver :tJ·,-, eobro a materia dcc!.o.rada no * 2•. art. 72, devendo ser neste caso dis

tribuída~ pelos len tes cC•pins ·la prova l'Scripla tiradas por apparclho.s apropria

elos . 

Art. ns. Se algum concurrente f,-,r acommettido de molestia antes ele tirado 

o ponto, de modo que fir1ue inhabilitado p<>.r" fazer qualquer das provas, poclet·á 

ju~tificar o impedimento J)er:tnte a ('ong-re<:a<;:ão. que, se o juh;ar J.,gitlmo, cs

paçarú o r-eto até oito dias. 

Da clecisão em contrar io poderá haver n•curso para o Governo, interposto 

dentro de 2·1 horas . 

Paragraph() unico. Havendo un1 só canclida.to, o COIICUI·~o será adia à o pPio 

L'3mpo que á Con~rPga<:ão parecer sufficiente, f-lê 30 à ias. 

Art. H7. O candiclato que, ainda por motivo de molrstia, deixar ele comparec r 

á prova. depois de tirado o ponto. ou se retira r de qualquer d'llas depois de co 

me.;:ada. ou não complet.ar o tempo marcado para a ora l, n arft excluído elo con-

cturso. 

4• PARTE 

J PLG.A).tENTO DO CON ~uRSO 

At·t. 98. Fi nela a ultima prova. constitu ir-se-ha a Con;;rcgação em s essão 

secreta pa r a ouvir a }t>itura do relatorio de que trat.?. o art. 91 e proceder •·m 

seguiu a r. o ju lgamento elo concurso . 
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Art. 99 . Não poderão tomar parte na votação os lentes que tenham faltado 

a algttrna das provas oraes ou não tenham ouvido a leitura da prova escripta 

ou a suosequente argulção 

Para.g"J"apho unico. Ao lente gue apenas tiver deixado de ouvir a leitura da 

pr·oya egcripta, s erá mantido o direito de voto, se quizer· lei a, para o que lh e ser!\ 

concedido pelo clir.:clor um prazo razoavel. 

_\rt. 100. L julgam2nto se far·á por votação em lista assignada. 

§ l. . ° Correriio dou·s escrutinios: o primeiro para a habilitação dos caÍ\dida

t::>s; o segundo par·a a classific~ção, podendo entrar neste ultimo sómente os can

didatos que houverem obtido no outro maioria a·bsoluta de votos. Se nenhum a 

obtive:·, proceder-se ha a novo concurso. 

1§ 2. o eDpois de volar·.,; m todos os juizes do concurso, o director le rá as listas, 

mencionando o non1e dos signatarios, e ~ .. ssim as apurar-á. 

§ 2. o Depois d<> votarem todos os juizes d oconcurso, o director ler·á a.s listas, 

f .. concorrer ou o.· unicos votados, exercerá o director o direito cont'erido no ar-

tigo 1b • 

• ~ 4. 0 S& nf'nhum dos candidatos conseguir a maioria absoluta dos voto~ . pro

ceder -se-11E .. a novo escrutinio entre os dou s que alcançarem os dous primeiros lu

gar es na ordem da votaçao, e se houver mais de dous candidatos nestas condi

ções, se ;t])r!rá inscripção para novo concur so pelo prazo do art . 105 . 

Art. 101. X cnhurn lente deixará de votar para a cl&.ssificação dos canclida.

tos já h ab!litac;los para o prim~iro escrutín io . Se algum lente infringir este pre

ceito, o se u voto se1·á excluido do con;puto para o reconhecin1ento da n1aioria ab· 

sol uta. 

Art. 102 . A actr. da sessão em que se julgar· o concurso se rá assignada no 

fina! da mesma sessão. 

An. 103 . A Congregação se reunir"- no dia .seguinte .para assignar o olficio 

ele qu e lrala o ar·t. 104, o qual officio será acompanhado da cópia das provas es

criptas, d>t do relatorio da cornmissão constante do art. 91 e actas do processo 

do concu rso. 

Art. 104. A Congregação ap resentaná por o f fiei o ao Governo os _çoncurren

tes :1ue houYerem obtido maioria absoluta dos votos na relatividade do mereci

mento, para que seja nomeado un1 dos classificados nos dous prim iras lugares. 

Art . lOõ. Se o G9verno entender que o concurso ele ve ser annul!ado , por se 

tet·em lJreter ido ro rmz.lidades essenciacs, assim o decretará, dando os motivos. O 

prazo da inscripção para o novo concurso será então de dous mezes. 

Arl. l06. Aos extran:;ei ros que forem nomeados lenle.s, suobstilutos ou pro

fesso,·es r.ão se expedirá o titulo de nomeação sem que exhibam carta ele natu

raliza~;ão. 

Art. lOí. Aos bachareis ou engenheiros providos no cargo de substituto St>rá 

confPr ido o gráo de doutor. 
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CAPITULO VI 

Dos auxiliares do ensino 

.-\.rt. lOS. Considero.m-,•e auxi liares elo ensino os .pt·eparadores, os assisten

L~s dil clinica, os profissionaes in cumbidos do ensino de clinica odontolog·ica, os 
internos de c linica E. as parteiras. 

At·t. 109. Com excepção dos internos el e clinica e das parteiras, que serão 

nomeados. med1ante as claudulas elo r eg·u lamento das Faculclaclrs el e Medicina .. 

pelo clirector, os outros a uxili a res elo ens iqo sel -o-hão, m ediante tambem ns clau

~ulas dos r egulamentos espcciaes, por portaria ministerial . 

Art. ll O. Os auxiliarrs elo ens ino serão mantidos nos seus ca rgos, emquan''l 
hem os :<e rvirem, a juizo elo lente em exerci cio. 

Art. 111. Dos regul:tmentos speciaes constarão as runcções do 9 auxiliare~ 

elo e nsii1c e o ma is que lhes cli"-Scr respeito. 

OAPITUIJO V li 

Reglmen escolar 

.A.rl. 112. Com êxcepção da J];scola de Minas e elo Gymnasio Nacional, ondE 

se obsen·arâ o regimen ela fr cquencia obrigator!a, haverá nos outros estabeleci 

mcnt.,s du as classes de a lnmnos: os mat?·iculad.os e os ?tâo mMric-n!culos. 

Art. 113. Os alumnos matriculados deverão assistir a todas as au las e exer· 

cicios praticas, r esponder ás a rg nições elos lentes ou dos professores, as quaes se 

farão pelo menc•" tres vez<>s m ensalmente, e executar os trabalhos praticas ele 

que forem incumbidos por Piles . 

Art. 114. Os <..lumnos não matriculados -poderão fr equ entar os cursos theori

cos e os praticas. 

Art. 115. O alnmno só poderá ter g uia ele um para outro estabelecimento 

depois de presla clos os exames do anno. 

CAPITULO V rn 

D a inscripcão ele matricula 

Art . 116. A matricula se fará desde o dia ela aberturr. elos traba lhos do es

tabelecimPn to até â vespera ela a bertura elos cursos . 

Paragrapho uni co . Aos a lumnos el e que trata o r.rt. 151, será facultada a 

matricula a té cinco dias depois ela abertura elos cut:sos. 

Art ll 7. Ninguem será a clmittido á matricula sem que exhiba titulo ele 

bacha1·el em sc ienclas e lett.ras ou C€ rtif!caclo elos estudos secundarias exigiclo8 

pelos regulan1entos especiaes. 
Paragrapho nnico. Os exames ele preparator ios prestados em paizes extran

;,;- !ros Pflcleri\o. a juizo elo Governo e ouvida a Congreg·ação, ser aceitos .para. a 

matricula. 
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Art. 118. As matriculas serão annunciadas por editaes affixados nos Juga

J'es mais frequentados do &stabelecim enlo e publicados pela imprensa oito dia8 
antes das épocas determinadas neste co digo. 

Art. 119. Para a matricu la em alguma ou em todas as cadeiras do 1" 

anno o estudanlt> dever:\. proYar. em requerimento. ao director: 

1.• Achar se habilitado, na fórma do art. 117; 

2 . 0 Ter sido vaccinado com bom resultado; 

3." Haver pago a taxa de matricula; 

4." Iàen tidade de pessoa . 

Paragrapho unico. A 'Prova de identidad se fat'á por meio de attestac1lo 

escripta de algum membro do corpo docente ou de duas pessoas conceituadas no 
lugar . 

Art . l zO. Pllra a matricula em a lguma ou em todas as cadeiras dos annos 
;,eguinte~ o alumno deverá apresentar: 

1 . ° Cf'rlldão de a[lprovação nas ma te rias do anno anterior; 

2. ° Conheciinento de haver pag·o a r eferida taxa . 

Art . 121. E' fu.cultada a matricula aos lndividuos do sexo feminino, para 
03 quaes haverá nas aulas lugar separado. 

Art. 12·2. A inscripção da matricula poderã ser feita por procurador . 

. \ rt. 123 . O secretario, Jogo que lhe fô1· apresentado o despacho do director 

mand&.ndo matricular algum estudante, abrirá termo de matricula no livro respe. 

ctivo, fazendo ml')nção de eu nome, filiação, na turalldade e Idade, e asslgnarâ 

o dito termo com o matriculando ou seu 'Procurador . 

Paragrapho unico. Os termos de inscripção de matricula serão lavrados se

g uidamt>nte e sem que fiquem de permeio linhas em branco. 

Art. 124. A inscripção será feita pela ordem em que forem recebidos os re

querimentos; e, se dou. ou m&is estudantes se a.presentarem simultaneamente 

com despacho do dir ctor para se inscre\·~rem na mesma cadeira ou no mesmo 

anno, guardar-se-ha na in~cr i pção a precedencia determinada pela_ ordem a lpha

bt>tica <le seus nomes. 

!Ht. 125. O Governo poclerá mandar todos os annos matr icular gratuita· 

mente em qualquer tstabelecimento de ensino superior até dous a lumnos, dentre 

os estadantt'S pobre~ w1e tenham r eve lado nos estudos secundarlos excepcional 

aptidão. 

'* 1. • Este favor ce-ssará . p o alumno soffrer 'J)enas disclpl!nares que dc~

al.JoneJ:J a ~ua reputação ou se fOr rep1·ovado em duas épocas no mesmo anno do 

curso, seja na mesm<t cadoira ou em cadeiras diversas. 

~ . o Ao alumno .:;ratu!to que concluir o curso serã dado. independentement" 

de emolu mentoR. o <hploma que lhe competir. 

Art. 126 . "'o dia determin r•do para se fecharem as matriculas, escreverá o 

secretario em ~eguicla ao ultimo te rmo o dP encerramento e o assignará com o 

dlrector. 

Art. 127. Finda a lnscrl:;>ção de matr-icula, o secretario mandará organizar 

uma -lista ger al dos matricu lados em cada um dos annos. com declaração da na-
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turalidade e a fará imprimir sem demora, para ser dlstrlbuida pe los lentes e 

professo t·es, e er,viada ao Governo. 

Art. 12~. A tnxa de inscr ipção ele matricula só dá direito a esta no anno 

lectivo err, quE> houv f" •: siclo paga . 

A r t. l 29. E ' null a a itwcripção ele matric ula fe ita com documento falso, as 

si m cv mo nullo3 ~ão toclo~ os actos que :.:. e ll a se seguirem, e aquelle que -por 

esse meio a !Jl'Ctendér ou obtiver. além ela perda el a importancia. das taxas pa

gas, fica sttj e ito ;.js llisposiç0es do Codigo P enal e inhibido pelo ten1po de dous 

annos ele se mHtrir!.ular ou .prP.star P"XR. D1 e e n1 qu a-lqu er dos (IStabelecilnentos de 

instruução fi> cleraes ou a elles {•q uipar:'lclos . 

.. Arl. l:J O. Ca!~:1. :1 lu n1no, depci~ de tn ::ttriculado, r ecebe1·á do secretario un1 

en.rtão irnpr0sso. ct5:s igna.dn p(·lo director, contendo o non1 e elo mesmo a lumno e ,. 

dP~i.!:.;:laç [io clv anno ou cat1eira en1 que su houver inscripto. 

Art . lSl. Srt·ãc. con~id F·ra do s nlumnos dos es tabelecime ntos sómente os qur 

se hot;verem matri cu lado. 

1\ rt. 132 . Pr~ra ~ ntatricul!l no Oyn1nas!o N<l c fonal se oh~ervará o dispos to 

no re2ulan1énto respectfvG, 

CA PITULO JX 

D0 tempo dos trabnlhos c ex er ciclos escolares 

Art. 133 . Com excepçii.o elos da Escola de Mlna.s, que começar ão em 15 de 

Agosto E. terminarão em 15 de Junho, os trabalhos dos es tabel-ecimentos de ensino 

super·lor principia rão no 1• de Março e terminarão no ultimo de D ezembro. 

On rursos ch Escoln de Min as abtlr ão em 15 de Setembro e fecharão no 

ultimo de Abril; o~ elos dema is estabel ecimentos ele ensino su']J erior a brirão no 1" 

de -''"bri' e feclunão em 14 ele Novembro . 

O curso elo C'cymnasio Nacional irá de lfí de Abril a 11í de Dezembro . 

Art . 134. Trinta dias an t es da a bertura dos cursos, a Congregação S9 r e

unirá para organ izar o horario respectivo, verificar a presença dos le ntes f' pro

fessores, e õe.sl.gnar os substitutos que el evem reger as cadeiras cujos 1ento?s s .... 

achar~m impe didos. 

O di rector Ltrá publicar por edi t a l e pela Imprensa o rrsultado dessa "''a~ão 

da CongregRção. 

Prt.l ag t·apho unico. Se houver min g ua el e s ubstitu tos. observar-se-l1 a o di ~ 

posto no art. 33G. 

_.\ rt. 135 . A di s tribuição das horas, que fôr approvada no prin cipio do a"lno 

lectivo, só pó de ser alterada com annuencia da Congr·rg·aç -lO, se ass im " rxi 

girem :l::i conven i encias do ensino. 

Art. 136. A clt:ração das lições será marcada nos r eg-ulam entos espcciaes. 

Arl. 1.17. Ca cla lente ou professor, ou que m os es tiY Pr substituindo, ser á obri

f;;'ado a apr esentar na r;essão de abertura dos trabalhos, p!'lra ser approv:lflo. o 
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Pr:ogramJna do ensino ~le sua cadeir& ou a;ula, dividido em partes ou artigos dis

tinctos . 

Sc;r have,· cnmprido essa obrigação, nenhum lente ou professor assumirá 

o exe,·cicio õa respecti,·a cadeira ou au la, cuja regencia. será confiada ao sub

stituto. 

Ar{. 138 . O substituto, na hypothesc do art . 134, apresentará o programma 

resper.tivo dentro de 72 horas ao director, que o remetterá sem demora á com-

111issão de que tra ta o artigo seg-·uinte. ' 

Paragrapho uni co. No caso do rparagrapho unico, art. 134, o encarrzg-a.do da 

regencia ela cadeira ou aula apresentará o programma igualmente dentro de tres 

dias, a partir da data da desi•gnação. 

Art. 139. Apresentados os programmas, o director nomeará uma commis

sCLO el e tres membron para uniformizal-os, de modo que exprimam o ensino com

pleto das matei·ias professadas no estabelecimento. 

Art. 140. A com missão apresentaJ'á o seu parecer motivado, em sessão da 

C'ong·rogaçito, que deverá effectuar-se dez dias &.ntes da abertura das a ulas, e 

esse parecer será discutido e approvado na mesma sessão. 

Art. 111 . Os programmas, depois de rupprovados pela Con-gregação, ser-ão 

impressos e distribuídos e só poderão ser alterados na tPrimeira sessão do se

guinte &.nno lectivo. Os l'3ntes e profesSOl'e3 deverão preenchel-os atê o dia do 

encerramento do curso. 

Art. 142. O director pl'"ovidenciará para que os substitutos auxiliem em cur

sos co •nplementares o preenchimento dos progrnmmas das cadeiras, cu jos len te.~ 

não possam fazel-o. 
Art. 143 , Os programm!J.S approvados em um anno poderão servir pa.rn. os 

annos .seguintes, se a CongTeg·ação, por si ou por .proposta dos respectivos auto

res, não julga r necessario alteral-os. 
Art . 144. A frequenc ia dos alu mnos de ctue trata o art. 113 será verificad 'l 

seg-undo as instrucções expedidas pelo director ele cada estabel cimento. 

Art. 1'15. Os lentes, quando impedidos, habilitarão os seul'! substitu tos com 

os esclarecimentos necessarios acerca do estado do ens ino da respectiva ca

deira. 

CA PITULO X 

D~ inscripçilo de exnmes 

J\ rt. 146. Havel'á duas épocas de exame nos estabelecimentos ele ensino su

perior. 
Ar t. 147. A inscripção para a prime ira época se fará. nos ultimas quinze 

dias do curso lectivo. Os exames começarão no segundo dia depois do encenn

mcnto do cnrso e não excrderão o prazo ele mez e meio. 
Art. 1 48. A inscripção para a segunda époc't se fai'á. nos u ltimas oito dias 

das férir.s E-scola res . Os exames começarão no dia seguinte ao da abertu~a do3 

tn;tbaH1os e termina:::ão na ve~era da a l)ertu ra dos curso~. 
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Art. 149. Se, p~lo crescido numero de candidatos, parecer ao director que é 

insufflcienle o prazo indicado nos artigos ·precedentes, serão examin a das dua5 

turmas por dia. 

Art. 150. Aos exame~ da primeira época serão sómente admittidos os alum-
nos matriculados. 

Art. 151. Aos exames da segunda êpoc:;. serão admittidos : 

1. • Os alumnos não matriculados; 

2. • Os matriculados que dtu·ante o anno houverem dado 30 faltas, contadas 

lamoorr> as dos ·cursos complementares, sendo o exame restricto ás cadeiras em 
que tiverem dado as ditas faltas; 

3 . " Os que na primeira época não i verem feito ~xame do anno ou de al
gutna das cadeiras que o con1põem; 

4." Os reprovr.dos na primeira época sõrnente em uma. das materias do 

anno. 

Art. 152. Os exames da primeira época comprehenderão sómente a m.ateria 

excpllcada durante o anno lectivo; os da segunda abrangerão toda a m&teria do 

programma e versarão uns P outros, nas provas que o permittirem, sobr e pontos 

rormulados no acto . 

Art. 153. O alurnno que tiver prestado exa.rríe das ma terias de um a.nno na 

primeira época não poder{l ser a.dmittido na segunda a exame das materlas do 

anno subsequente . 

Art. 154. Os candidatos a exame deverão dirigir um requerimento ao di· 

r ector, ~atisfazendo ã.s segu!ntes condições: 

1.o A'Presentar certidão de habilitação na fórma dos regulamentos especiaes 

ott de npprovação nas materias que antecedem ás elos exames requeridos, segund" 

~ ordem do programma official ; 

2 . ' Provar identidade de pessoa ; 

3. • Pagar a importancia da taxa; 

.• Apresentar attestado de vaccina. 

'á 1.o A prova de identidacle é a regulada no paragrapho unico, art. 119. 

i§ 2. 0 As condições Ja, 2• e 4• não se exigirão dos alumnos matriculados e 

esta ultima será exigida elos não matriculados sómente para a inscripção do pri

meiro êxame. 

Art. 155. O candidato em nome de quem e com cujo consentimento algum 

individuo houver obtido inscripção ou feito exame, perderá esse e todos os maL 

ex~mes prestados até essa data, sem embargo do procedimento criminal que no 

caso couber conlra as pessoas implicadas no facto . Para esse effeito o director 

dará conhecimento do facto ao Governo e aos directores dos o"tros estabeleci

mentos. 

Art. 156. Ao director compete ordenar que o secretario faça as inscripcões 

de exames elos eetuclantes, cujos requ erimentos estejam conCorme as disposições 

antecedentes. 

Art. 157. As inscripções para os exames serão lançadas, como as insoripcões 

para. à matricula, em l!vros especiaea para. cada cacleira ou anno, com lermos 
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de abertura e de er.cerram.;nto lavrados pelo secretario e assignados pelo dire
c tor . 

03 lanç'l.mentos serão feitos el e modo que fique uma margem no livro respe

ctivo crn que se: possa mencionar o r esultado do exame ele qualquer m ateri a. ou 
>1nno em que o estudante tenha sido exam inado. 

Art. 158. Os alumnos serão chamados pe la ordem da J•especti va inscr ipção 
de exames. 

Arl . 159 . O paga mento da taxa para inscripção de exame sõ dá direito a 
PS te na época em que tiver sido effectuado . 

Art. 160 . E' extens ivo á inscdpção de ex:1mes. no que lhe fôr a ppll cavel, 
o disposto no capitulo VIII. 

CAPITULO XJ 

Dos exa me9 

Art. 161 . No dia seguinte ao do encerr a mellto dos cursos ou no da abertura 

dos trabalhos, r eunir-se-ha a Congregação para designar os examin adores e cle

cerm inar a ordem em que devem ser feitos os exames. 

Art. 162. Os exames serão prestados por cad eiras e aulas, de accôrdo com 
os regulamentos especiaes. 

Art. 163. Nos r egulamentos especia:es serão e~tabelecicl as as normas para 

a composição da;: mesas examinadoras, que e m caso a lgum terão m enos de tres 
membros. 

P a ragrapho unico. Todavia, no caso de inco mpatibilidade proveniente elo pa

rentesco por consanguinidade ou affinidade em gráo ·.prohibiclo , entre lentes que 

devem compôr a mesma commissão examinadora, cada um delles funccionar á 

por stw vez em annos alternados. 

Art. 164. Para os impedimentos que occorrerem no decurso dos exames, o 

d irector proverá na substituição. Em falta de lentes. dos quaes serão prefEridos 

os da. m esma secção, ou dP substitutos ou de professores, o director nomeará os 

lentes ju-bila dos ou os de outros estabelecimen tos publicos ou particula r es. 

Art. 1 65 . Salva a res tricção do art . 5°, as co m missões examinadoras serão 

presidi.das pelo lentf' m a is antigo, a quem incumbe decidir as questões de ordem e 

levar ao conhecimento do rlirector qualqu er irregularidad·c observada no acto 

dos exame~. 

Art. 166. O secretario organizará a lista. dos alumnos inscriptos e mandará 

aff ixal-a em luga r conveniente . Rernetterá outr~osinl cli ariament.P á n1e-sa exa

minadora a r elação elos alumnos que devem ser chamadoll a exame e mais outros 

tan tos nomes qu e se lhes seguirem, afim de ser em prl'€nchiod&s as falta~ dos que 

não coro parecerem. 

Art. 167. São p rohihidas as tt·oças el e lu.ga r rs pa ra exames entre os a lpm-

nos 1 
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Art. 168. Cad:ot turma terá o numero de examinandos . que a com rniHsão exa

minadora indicar. com approvação do director. 

Are. 169. }]' licito ao alumno, antes de começarem os exames, usar do di

reito g-.:trantido aos candidatos ao tna.gisterio, na fórtna do a J~t. 71. 

Art. 170 . O candidato que faltar á chamada ]~ara qualquer das provas de 

~xam e só •poder.\ ser chamc.da de· novo na mesma época, se justificar perante 

o dire.:tor, ouvida a con1missão exan1inaclora, o motivo el e sua fa]ta, não podendo, 

porétn, sel-o nHt.is de dua~ vezes nR.. tnestna época. 
Art. J 71. Haverá para c;..da cadeira duas provas, a saber: 

Uma prova escri11ta ,; 

UPla prova 11ratica e m·al, ou s6mente o1·a1 nas cadeir·as el e en.sino thcorrco 

ou nas que, para o processo do ex&.mf\ lhes foretn ec1uiparadas pelos regulamen

tos especiaes. 

Para~'Tapho un!co. No cxan1 e. das cadeiras de clínica a prova escripta erá 

substiluida Delas observações de qne trr.ta o r egu l amento elas Facu ldades el e M e

dicina. 

Art. 172. A prova pra ti c~ e oral será publica: a escripta feita a portas fe

chad:ts. 

Art. 173. No dia de·signado pr.ra a prova escripta collocar-se-hão em uma 

urna, e -em tirDs ele papPJ conven ientem ente dobradas, os nun1eros corresponden

tes aos 21·tigos do prograrnn1a c1a cadeira . 

Art. 17 4 . ü primeiro alumno da turma, tirando d~ urna uma tira de pa

pel, a entregará ao presicl~nte, que, lendo em voz alta o numero, verificará o 

corresr\ordP.nte artigo do •prOIUamma, formu lando em seguida O l ente da cadei

ra, conr approv!lção dos outros membros da mesa, as questões que elevem fazer 

ohjecto elo exame de toda a turma. 

Ar·t. 17G. As queslões formuladas serão tr·anscriptas por ordem do lente da, 

cadrlra em uma tabon preta, collocada á v i sta de todos os examinandos . 

.A1·t. 176. Feit'l o sorteio, e chamàdo cada ex>lmLnando pelo pre.sidenle da 

m esa, cMe lhe e,.,tregará um a folha d<:' papel ruhrlcad~t pela commlssào examina

dora, e n..s mais quf::o posteriorn1c1~tr- o examinan clo pedil', afim de escre ver a, Fllla 

pr.ova, (}ue assignnril. 

Art. 177 .. E' vedado aos exa.m in an clos terem co m sigo pr,pris ou livros, ~<alvo 

os l1eJ·mitticlos nos rPgulamentos esprciaes, e con1n1unicarC'n1-se entre sl dur.3.nte 

o tra·balho das provas. SP algum pr·ecizar d e sahiJ· ela sa la dp exam e antes de ter 

minado o mesmo tJ·aba!ho, s6 pocle1·á raze1-o com licença do pr·esidente da com

missão examinadora, que o m andarà acomp:mhar por pessoa de confiança, 

Art. 178. Recolhidas no fim do tem no marcado, ~ no estado em qu e se acl1n. . 

rem ns provas ,-:scripta.s de toda a turma, lanGará a connnissão exan1'ina.clora ~obre 

cada uma dellas a nottt que morecf r: 07Jf.-i?na,. bon, .çof /1"hJC1 ou má, . 

Art. 179. Será considerado reprovado para todos os rffei tos o alumno que 

tivm· e~cripto sobre assumpto dlfferente do que lh e coube por sorte, ou n ada 

i:>ve1' e~crt;rlto, ou WP sorprencliclo em CQnsulta de apon tamentos ou livro~ não 
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PPr tnittidos pelos reg·ulamentos cspeciaes, não lhe assistindo neste ul t imo caso 

o ilirc•Ul conferido aos de que trata o n. 4, art. 151. 

A r t. 180. R ealizadas as pro,·as escriptas ele todos oH alumiiOH à c um a11no, 

con1eça. á a prova pratica e oral. 

Art . 181. A prova pratica e oral consistirá. na execução de um trabalho pra

tico , tlcslgnaclo por S'OrtP, com argu ição ulterior <la materia clclhJ c lambem de 

ou tros assu mp tos da mesma di sciplina, [L vontade do examinador. 

Quantl o ::olmplesmente oral, esta PI'Ova se eUectuará. conforme dispõem a sou 
respeito os regulamentos especiaes . 

• \ rt. 182. l\'a prova pratica e oral os examinandos serão a1·guidos segundo 

:<. ordem ela chamada. 

Art. 183. Terminados os exames, a commissão julgadora l en do presen tes as 

provas escriptas, procedcriL em seguida ao julgamento, qu e será. por votação no

minal e s pa r adamente sobre as ma terias ele cada cadeira ou aula . 

A•·t. 184 . A qualificac;iio do julgamento se fará do seguinte modo: 1•, será 

considerado rCPJ'Ovado o alumno que nii.o tiver a maioria dos votos favoravcls; 

2•, s rG. approvado pl enam!'nte o que, tendo obtido unanimidade de votos favora

veis, obtiver l~;ual resultado em segunda votação, a que immediatamente se pro

"eder á, 3•, será a.l)Provado com distlncçiio o que fõr proposto por algum elos 

membros da commissão julgado•·a e em nova ,·otação alcança,. todos os votos fa

voraveis. Nos outros casos de julgamen to, o alumno terá a nota de approvaclo 

simpl~smente .. 

Haverá na approvação simples os g1·áos de 1 a 5 e na plena os d 6 a 9, que 

eorvirão para indicar em escala ascendente o m er ecimento das p1·ovas . A' ap

provação com distincçii.o corresponderá. o g1·áo 10. A determinação do grão sc•·fL 

ohjecto ele uma nova votaçi'.o. 

Art. 185. Será permittido aos estudantes approva.dos simplesmente inscrA

,·erem-EC de novo para o mesmo exame na época propula: mas neste caso pre

,·aJecerá a nota do segundo exame, ~1uer seja de appro,•ação. quer de reprov:.:... 

ção. 
Art. 186 . A repr ovação em uma ou algumas cadeiras nii.o impork'l. R peril,l 

do exam nas out:ras cadeiras elo m esmo anno. 

An. 187. O alumno que, emlJora feita a prova escripta, não terminar na 

mesma época o exame da cadeira ou aula. t erá de repetir a dita prova. 

A r t. 188 . O •·esult;,.do elo julgamento se,-á scripto e assignado pelos membro> 

da commlssão j u l gadora e t u do reduzido a termo no livro competente. 

CAPl TULO XII 

Da collação do g1'áo 

Art. 189 . ..\ co il ação do g-ráo s fará em sessão solcmne. 

Ar~. 190 . o dia para !'1 collação elo gTáo seriL designado p lo director do es· 

tabelecimento o :.nnunciado por edital nas folhas publicas . 
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Art. 191. Para esta sessão serão canvocados os lentes, su\Jstitutos e pro

ressorl's, em excrcicio ou jubilados, e convidadas pessoas d istlnctas po r ti t u los sci

entificos ou littcrarios ou por sua posição social. 

Art. 192. Ser!í pcrmittido aos alumnos qu& vão receber o grão dar todo o 
realce á solemnidade . 

Art. 193. 'Terá começo a sessão com a leitura, feita pelo secretario, das 

notas de s.pprovação nos exames finaes para os bachareis, e na defesa de t heses 

para os doutores em medicina ; em segui da, serão chamados os graduandos, cada 

um por sua vez, para receberem a investidura. O primeiro a quem esta Côr con

ferida fará na integra a promessa constante dos regulamentos especlaes; os se

guintes ratificarão a prom~ssa, pelas palavras dos mesmos regulamentos. 

Arl. 194.. O ;;ráo ser!í conferido a cada alumno pela o rdem dos dias dos 

exam~s finaes on de. defe•a de theses. 

Paragrapho unico. No momento da co Ilação do grão os membros do magis

t<ilrio se conservarão de p~. 

Art. 195. O distinctlvo de cada grão é o declarado nos re1,;ulamentos es

peciaes. 

Art . 196. Ao confe,rit· o gr;1o a cada alumno, o director pronunciar á as pa

lavras consignadas nos regulam ntos especiaes . 

Art. 197. Feita a co Ilação do grão, aquelle dos novos doutores ou b-.cha

I-eis que houver sido escolhido por seus companheiros, recitará um discurso con

gratu'atorio, o qual S'rá préviamente apresentado ao director, que eliminará 0 

que nelle houver inconven iente. A este discu rso responderá o paranympho, que 

será um lente eleito pelos referidos doutores ou bachareis. 

Art. 198. Aos >.lumnos que não puderem, por motivo justificado, a juizo 

do director, receber o ~ráo em acto solemne, só depois deste o receberão, no dia 

que o director julgar conveniente, e em pre. ença de tres lentes. 

Art. 199. !\a collac:;lo do :;Tão de doutor em sciencias ju ridicas e sociaes 

ou enJ ::ciencias physicas e natura s ou mathematicas, se observat~á o ceJ·emonial 

estabelecido nos regulamentos especiaes. 

Art. 200. Os g-rãos que não Corem de doutor ou bacharel serão con fer idos 

pelo director. na se retari:'t. em presença de tres lentes. 

Art. 201. De lodos os actos da collação elo grão se lavrará um termo, que 

será a ssignado I"- IO direclor e subscripto p<::lo secretario. 

CAPl'l'ULO Xlll 

Da "Revista elos Cursos" 

Art. ,202. Bm cach esl<cb~lccimento de •nsino superior have1·á uma Rcvisf.>L 

cios C"'·sos da Faculdade ou Escola. 
Esta Revistet será redigida por uma commissão de cinco lenl s, eleita pela 

Congregação na primeira sessão de cada anno. A com missão ele;,;-erã o rcdactor 



- 409 ~ 

principal promo,·e:·á a troca da Revista com os periodicos da me~ma uaturoza. 

na Europa e Amet·ica. 

At·t. 203. A impressão será feita na t:vpo;;ra.phia em que se publicarem os 

actos ofí lciaes ou na que offerec<: r maiores vantagens. 

Art. 304. l'J' obrig-atoria a aceitação do cargo de redactor. 

Art. 205. Cada numero da Revist(' será publicado annualmente. 

Art. 206. Dar-se-ha na Revista um summarlo das decisões da Congregação 

que, a juizo do 'lirector, possam ser publicadas, e terão preferencia nas publica

ções (lS memorias originaes acerca de assumptos concenoentes lis materias en
sinad>ts no estabelecimento. 

Art. 20 : . O preçu de a~!:ignatura para os alumnos será de me tade da quantia 

que for estipulada pelo director, de accôrdo com a com missão. 

1 . ° Cada alumno não poderá tomar mais de uma assignatura. 

§ 2 .o Todo exemplar destinado a alumno trará o nome deste. 

CAPITULO XIV 

Da "Memoria Historlca" 

At•t. 208 . X a s~ssão de abertura dos trabalhos, designará a Congregação um 

dos seus membros para redigir a lYfemoTia Histo>·ica dos mais notaveis aconteci

mentos escalares do anno Iectivo. 

Art . 209 . ~este trabalho será especificado o gr-ão de desenvolvimento a que 

tiver attingido nesse período o ensino, tanto nos cursos officiae s como nos parti 

culares, sendo para este fim e:nviadr.s ao t·edactor .da memo1·ia as infor-mações 

constantes dos arts . 27, n . 2, e 28, § 1°. 

Art. 21 O. O lente que fôr nomeado redactor da .lfemo?'ie< HisLo?'ioa não po

derá, salvo caso de força n1aior, recusar-se ao cumprhnento elo encargo, nem 

deixar tlc apresentai-a . 
Art. 211. 0 ;;; lente.s e os substituto~. que tiverem feito Ctlrsos dlll·a nle o an.ne> 

lectivo. erão obrigados a pres tar as informações pedidas pelo redactor da Jlfe

mo>·ia Histo>·ic·a. 

Art. 212 . A' m~dida que expuzer os factos, o redactor- do trabalho f tu-á 0\S 

a.preciaçõe e commenta•·ios que entender . 
. A...rt. 213. Os actos do Governo c. no que diz respeito á parte economica e 

administrath·a, o~ cln clirector!n . não constituem materia da J[<'!ltOJ'ia Jlislo-

1'icc~o. 

A,·t. 21~. A Jlcmoria li is torica será ''presenlada na ~essão de abertura dos 

trabako~ do anno Icctivo seguinte e lida na mesma occasião pelo seu autor, afim 

ele ~er discutida e julgada pela Congregação. que poderá a!Jproval-a ou rejeital-a, 

e terá competencia par~ emendai-a, tr.nto na narração como na fôrma. 

Art. 215. A .Uellw>·i.a Histo1·ica. depois de approvada, será remetticla ao 

Gove r no, afim de ser impressa e distribuída. 
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API'l'ULO XV 

Das commis~ücs em beneficio do ensino e como premio e~colar 

Art. 216. De dous em dous annos, a Cong-regaçãQ de cada estabclecim nto ele 

eusino sup rior indicará ao Governo um lente ou substituto para ser encarregado 

llc fazer investigações scientificas e observações praticas, ou para estudar no~ 

paizes extrangciros os melhores methodos do ens ino e as materias das respecti

vas cadeiras, assim como ex a minar os estabelecimentos e Instituições elas naçõe3 

mais adiantadas ela Europa e da America. 

Art. 217. A Congres-:1ção dará por escripto ao nomeado instrucções adequa,. 

das av bom doscmpenho ll a commissão, designando a épocr., a duração elas via

gens e o~ lugares que dever;iL visitar, e impondo-lhe a obrigação de informar o 

estabelec imento ele tudo que possa Interessar ao ensino. 

Art. 218. Os estabelecimentos Lransmittlrão uns aos outros as !nstrucções 

cl:;,das aos commissionados e os relatorios por estes apresentados, dividindo ent1·e 

si os objectos ute is que adquirirem sempre que dos mesmos objectos houver du 

plicata. 

Art. 219. Os directores, quAndo assim o entenderem prccizo, se correspon

derão com os commissionados, podendo tambem incumbil-os ela compra e remessa 

ele objectos para uso dos estabelecimentos. 

Art. 220. Os clirectores velarão pelo cumprimento elas instrucções que forem 

dadas ;:;os comroissionaclos, levando ao conhecimento ela Congregação e do Governo 

o que occorrer durante a commissão, ·assim como o resultado final desta. O Go

verno cassará 9. nomeação ào commissionado que não cumprir suas obrigações c 

o mandará regressr..r dentro de prazo determinado, findo o qual cessarão os sup

primento~ que lhe foram concedidos. 

Art. 221. O alumno dos institutos ele ensino superior que tiver completado 

os estudos e fôr classificado pela Congregação como o primeiro estudante entre 

os quü com elle frequentaram o curso, tE>~'á direito ao premio de viagem á Eu

ropa ou á America, afim de se applicar aos estudos por que tiver predilecção ou 

áquelles que forem desi.:;·nados pela Congregação, arbitrando-lhe o Governo a 

quantia que julgar sufficiente para a sua manutenção. 

Art . 222. A cl:;,ssificação, a que se refere o artigo antecedente, será feita 

por uma commissão, nomeada pela Congt~egação e composta de. tres lentes, a 

qual; nolligindó com a maior imp.arcialida~de todos os titulos que puderem revelar 

a capacidade elos :,lumnos e attendendo ao seu procedimento moral, apresentará 

um relatorio, que será em suas conclusões votado em sessão da Congregação . 

Art . 223. ~ão porlerá ter o premio ele viagem o alumno a quem tenham 

sido inflig!clas penas escolares que desabonem sua reput&ção. O p remio passar á. 

então para o seg·undo alun1no clas.sificado, , assiln, successivamente; o c1ue tam

bem se observar!!. no caso de r ecusa pot· parte elo alumno designado . 

Art. 224. Os alumnos que fizerem a viagem ele instrucção continuarão a ser 

consi<;lerados como pertencendo ao estabelecimento e serão obrigados a remetter 
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"Sl'lllestraln·,onte Ull1 l'l' latorio do (JUC tiverem eslupado, O ljlll.d setá jul;;ado por 

unm cv,nmi>~são üo mesmo estauelecimcnto, eleita pela Con;;r~gação. 

Ar L. 22~. Se os relatorios não rorem rcmettidos r egulai"lncntc ou th:m nstra

rem pouco aproveitamento por parte dos s us autores, a Congregação poderá r,·. 

duzir o prazo concedidp e :1té dal-o por findo, participando sua rc~olu~ão ao Uo

,·crno, anm de lJU~ este suspenda a respectiva pensão. 

CAPIT UJ:..O XVI 

JJa habilitll\;•lO dos profis ·ionaes diplomados por instLtuiçut·s extran;,rc iras 

.\rt. 226. Para exercerem no Brasil os mistéres do seu grão, deveriio o:s 

doutores o:.t bachareis em sciencias juridic&s e sociaes e os doutores em medi

cina dilJlomados por instituições extran;;eiras, reconhecidas pelos r espccti\·os Go

v·~rnos, sujeitar-se a exame de habilitação perante alguma das Faculdades of

ficiaes. 

Art. 227 . .Par·a a inseri peão de exame, o candidato apresentará ao director 

os seguintes documentos: 1°, diploma ou t itulo original ou, a juizo elo dir·ector, 

de:eumento~ equivalentes; 2•, prova de identidade ele pcssõa, produzida perante 

o director; 3", folha corrida trazida elo lugar onde teve residencia no anno an

terior. 
Paragrapho unico. Os documen tos serão reconhecidos pelos representantes 

do Brasil no paiz em que tiverem sido rrassados, podendo ser supprida a falta dess~ 

reconhecimento por informações officiaes elos agentes cliplomaticos ou consuh,

,·es d:, respectiva n:tção. residentes no Brasil. 

Art. 228 . Pret!nchidos os requisitos do artigo antecedente, o secretario pas

sará o·uia. ao candidato para o pagamento da taxa de exame; e, satisfeita sta, 

o clirector designará dia para o mesmo exame nas épocas proprias . 

Art. 229. A fôrma do exame a que se r ete re o art. 226 será estatuid nos 

r,·;,;ulamento · eapeciaes. 
Art. 230. O candidato que, além da iULbilitação para exercer os misté1·es 

dei seu grão, pretender o diploma de doutor ou bacharel em sciencias juridica.s 

e soci:•es ou de doutor em medicina por alguma elas Faculdades br·asileiras, se 

sujdtard. nos dias incticados pelo director, e nas êpoc&.s proprias, ao xame d~ 

todas as disciplillas do curso respectivo e, para o grão de doutor, á defesa de 

u1cse, sendo ài~pens(,das, para os meclicos, as observações clinicas exigidas para 

03 almtmos pelo regulamento da Faculdade de Medicina . 
Art. ~31. Os l~harmaceuticos, cirnl·giõf!s-dentistas e parteiras s habilitarãn 

ntedinnte os rn e.smo:: exames ,rc•st:Hlvs 1.1elos alumnos. 

Art. 2~2. Não se admittirá exame feito por meio de interprete nem poJe

r~o v~ Ient s cx.tnlin,u· f'•n !in:.:. na exl.1 flt'?g'eira . 

• \rt. 233. Os dinlomas dos profissionaes approvados nos exames de habili

tação serão rtpostillados . A a poslilla, registrada em livro especial, ficará sujeita 
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ao pa;,earnPnto elos mesmos direitos a que estão obr ig-ados, po1· StLls diplom&.~, o~ 

al umnos . 
• Art. 23.J. Aos profissionaeR ele que trata o art. 230, será em tudo applica-

vel o disposto em rela~ão aos alumnos, quanto ao pagamento das taxas, succes

sãq doR exames, collação do grão e expedição dos di•plomas. 

Art. 235. No caso de reprovação, o director da Faculdade o nde se effec tu ar 

o exan1e co!ni11U!licarâ o facto ao director da outra. 

Art. 236 . Os lentes effectivos ou jubilados de instituições extrangeir"as, 1'€

conhecirlr..s pelos re~pecth os Governos, acred itadas no conceito da Congregação 

e cujos regulamentos consignem identica concessão aos lentes das Faculdades 

br&.sikiras, poderão obter licença para o exercicio da sua prof issão no Brasil , 

indepen<ientemenle <lo exame de habilitação. A condição de lente será justificada 

perante a Cong·regação por meio de certidão dos agentes diplomaticos ou, na falt!i 

destes, elos nonsules brasileiros elo paiz o nele tiver séde a escola ou Faculdade a 

que digam os peticionarias pertencer ou ter pertencido. 

CAPITULO Ã"VII 

Do pessoal administrativo 

Ar t. 237. Cada es tabelc~inwnto de ensino superior terá um secretar io, um 

bibliothecario, amanuense~, conservadores, auxiliares e bedeis, em nun1ero mar

cado pdos regulamentos especiaes, e um porteiro. 

§ 1. o Haver:\ ainda. nos estabelecimentos em que isso fôr mistér, um sub" 

secretario e um sub-bibliothecario. 
2. o O Gymnasio Nacional terá os empregados que o respectivo reg-u la

rrento ;ndicar, os Quaes serão nom eados pela fôrma a hi estabelecida. 

Art . ~~8 . São funccionarios providos por· decr~to o secreta1·io e sub-secret>ll' io 

e bibliothe.:!ario e sub-bibliothecario, e, por portaria elo Ministro , os amanui• nsea. 

Al't. 239. Os secretarias e os sub-secretarias, bibliothecarios e sub-bhbliothe 

carlos dos m~t! tu tos de ensino superior dever ão ser profissionaes ela sciencift get

les ensin a da. 
Art. 240. N~ vaga dos lugares ele secretario e biblioth ecario terão ac2esso 

o sub-secretario e ,) sub-bibliothecario. 
,.."..rt. 241. Ao director compete nomear c cl emittir os demais empregat:os in

dicados no a r t. 237 . 

Para.grapho em i co. Os conservadores serão nomeados mediante proposta das 

lentes -" cujas 0acleiras os laboratorios pertencerem e servirão emquan to, a Jclizo 

do~ lentes em oxercicio, cumprirem os seus deveres. 
A• t. 342. Os empregados que provarem inva li dez terão direito á ~posenta 

cloria no~ termoc da lei n. 117, de -l de Novembro de 1892. 

Arl. 243. Para o serviço interno elo estabeleci me nto, o clirector admitt ii'IL 

os serve r. tes que forem prPcizos. 



CAPITULO XVIH 

Da secr etaria 

Art. 244. Haverá em c:;,da estabelecimento uma secretaria, que, com cx

cepção dos domingo,; e dias feriados, estará aberta, das 9 horas da manhã a~ 

3 da tarde, d sde o dia da abertura até o do encerr amento dos trabalhos do anno 

lectivo. 

Art. 245. Poderá o director pro rogar as horas do serdço da secretaria pelo 

tempo quf: >fõr necessarlo. 

Art. 246. A um elos lados da porta d& sec retaria J1averá uma caixa propria 

para receber os r eq uerimentos, a qual será aberta duas vezes por dia, e cuja 

cha Ye estará em poder do secretario. 

Art. 247. A secretaria, além do necessario para o expediente, terá os se

guintes livros: 
1. o ·Para os termos de posse do director, dos lentes, substitutos, professo

res e mais fu nccionarios ; 

2 .o Para o registro dos títulos do pessoal do estabelecimento; 

3. o Para a inscripção de matricula em cada um dos annos e para a dos 

!'espectlvos exan1es ; 

·1 . o Para os termos de exames ; 
5. o Para o r egistro dos diversos diplomas, cartas, licenças ou títulos, ex-

pedidos ;Jelo estabelecimento ; 

6. o Para os termos de defesas d~ theses; 

7. o Para os concursos; 

8. o Para e>s termos de admoestação e outras penas impostas aos estudao-

tes ; 

9. ·> Para os termos de advertencia e suspensão dos membros do corpo do-

cente e seus auxiliares o dos empregados do estabelecimento; 

10. Para apontamento das faltas dos lentes,· substitutos e profcs:;ores ; 

11. Para apontamento das faltas elos empregados; 

12. Para inventario dos moveis do estabelecimento; 

13 . Para lançamento dos livros e papeis entregues pe la secretaria á biblio-

th~ca; 

14. Para lançamento elo inve"tario elo archivo; 

15. Para registro das licenças concedidas pelo Governo; 

16. Para reg·istro ele termos ele posse e g-rãos. 

Art. 248. AJém elos livros espec1ficados. poderá o direclor, por si, por deli

beração ela Congregação ou proposta do secr etario , crear os que julgar couve· 

nlentes a o serviço elo estabelecimento. 
Art. 249. A entrada ela secretaria não ê facultada aos a lumnos, nem a pes

soas extranhas, senão E'm caso de necessidade, com licença do respectivo chefe . 

Art. 250. o pessoa.! da secretaria constará de um secretario, amanuens~s 

e bedeis. 
Art. 251. C0mpete ao secretario: 
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1.• Fazer ou mancla.f. faze r a escripturação el a secretaria, e ter iJOb sua 

guarda os moveis e objectos a ella pertencentes; 

2. • Mandar no fim de cada a nno encadernar os avisos e ordens do Govm•no.. 

a" mitült&.s dos eclltaes e das portarias do director, dos officios por e lle expedidos, 

c a..s actas elas sessões da Congreg·ação ; 

3 .~> Copiai~ cu manclar copiar e1n livro proprio, co 1n titu lo!::i tlistinctos, o in

ventario do m:.terial d>t secretar ia, das aulas, elos ·exames, e em :;·e t·aJ ele tudo 

LJue disser resp~ito · &.o serv iço elo estabelecimen to, ex ceptuado sómen tc o que per

tencer á bil1liotheca; 

4 . 0 Exercer a policia não só dentro da secretaria, fazendo sah ir os qu e per

turbarem a boa or~lem dos trabalhos, coÍno em g-eral em to elas as dep Jl Cl cncias 

do estabo!ecim0n lo, Ciscalizando o serviço el os empreg-ados, afim de dar circum

stal)cbçlas informações ao dlrec tor; 

5 ."· 1f:edig-ir e fazer exped ir a correspondencia do diroclor, in clusive os o Ui

cios ele convocação para as sessões da Congregação ; 

G. 11 Comparecer âs sessõrs el a Cong-regação, cujas actas lavrará; 

7. o Abrir e encerrar, assignan do-os con1 o director, todos os ten11os rcCeren ~ 

t es n. concut·so e inscripções para a matricula e exames dos alumnos; 

8 .'" L avrar e ass ig'nar com o director todos os termos, não sú de g·,;~o,;. cu mo 

õc posse dos etnpregaclos; 
." La\Tar os tet·mos de posse elo director , vice-director, lentes, subst itu

tos e prGfessore.s ; 
10. Lavt-ar os termos cl~ exames; 

11 . Fazer a folha do ve ncim en to do director e do pessoal docente e admi

nistrativo/ &pre~F>n tando~a 110 ultin1o dia de cada mez ou no primeiro do se

guinte; 
1~ . Organ!zat', sGb as ordens do dlrector. até o dia 25 de cada mez, o or

.c;an1ento das despezets c.lo estabelcchnento para o 1nez segl.linte; 

13. Provid':lnciar quanto ao asse io do ecl_ificio; 

11. Encarregar-se ele toda a corresponclencia do estabe,lecimenlo que não fO r 

da exclu~iva competencia do director; 

15. Informar, !'Or cscripto, todas as petições qu e tiverem de ser su•bmetlidas 

11 despacho elo director ou da Con,greg-ação ; 

16. Lan çar e subscrevet· todos os despachos da Cong·regaqão ; 

17 . Prestar nas sessões da Congr~gação as inforn1ações que lhe fore n1 exl

:; iclas, para o qu e o director lhe dará a palavra quando julga r convenlent<> . 

Art. 252 . Os n.ctos do secretario f icam sob a immecliata inspecção elo di

reator, a quem explicará o motivo das suas fa ltas. 
Art . 253. Ao sub-secretar io {)Ompete auxiliar ao secretario no dese mpenha 

das s uas obr ig-ações, seg-u in do as prescri1'ções que delle receber . Na falta e im

prdimenlo elo secretario, todas as suas at tribuições passarão para o sub-secre

tar io. 

Art. 254. Quando o sub-secre ta t· io houver substitui do o secr etario por tempo 

excedenrc ele trC's mczes, preparará, para apresenta r-lh e, terminada a s u-bstitui-
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(;ào, UJ:l relatorio cil·cutns tanciado· de. todos os factos occonidos na secretaria na 
ausencia daque!Je. 

Art. •255. O secretario ê o chefe da secretaria e são-lhe subordinados não só 

os empreg~..dos desta, como tambem os outros subalternos do estabelecimento. 

Art. 256. Na ausencia do director, nenhum dos empregados poderá aban

donar· o seniço antes de tt'rminar a hora, sem consentimento do secretario, a<> 

qual dará os motivos por que preciza retirar-se, _afim de que este, qu,.udo com

parece~ o directcr, lhe faça a necessaria communicação. 

At·t. 257. Alêm das obrigações já exaradas, o secr·etario cumprirá outr"-E 

quaosquer que Jhe incumbam o· reg-ulanlentos e~pec1aes. 

CAPITULO XIX 

Da bibliotheca 

Arl. 258. Haverá em cada estabelecimento uma bibliotheca, destinada es

pecialmente ao uso do corpo docente e dos alumnos, mas que será tambem fran

queacla a todas u.s pessoas decentes que ::..!li se apresentarem. 

Art. 259. A bibliotheca serii. de preferencia formada de livros. mappas, me

mot·ias e quaesquer impressos ou !nanuscriptos relativos ás sciencias professadas 

no estabelecimento. 

Art. 260. Haverá na bibliotheca um livro em que se inscrever·ão os nome!! 

das pesso~s que fizerem donativo de obras, com indicação do objecto sobr·e qne 

versarem . 

Art. 261. A blblioU1eca estarâ. r..berta todos os dias uteis das nove horas 

d:1 manhã ás tres ti a tarde e, havendo necessidadP, a juizo do director, das .set->. 

íts ilez da no i te. 

Par·agrapho uni co. Nos dias em que houver sessão da Cong-regação, a hi-

hlioth oca não se fechar·:í senão depois de terminados os trabalhos da sessão. 

Art. 262. Haverá na bibllotheca quatro catalogas: 

1" das obras, pelas csp cialidndes de que tnLtnm: 

~o, das obras, pelos nomes cl~ seus autores; 

3". •:los d!ccionarios; 

~·. das publ!c:~ções perioàicas . 

.Art. 263. O catalog-o pelos nomes dos autores será or·ganizado de modo que. 

em frente do ~orne pelo qunl cada, autor ê mais conhecido. se achem inscriptas 

tod:1S as suas obras existentes na bibliotheca. 

Art. 264. O catalogo dos diccionat·ios comprehcnderá. todos os glossarios, 

vocn.bularios e cncyclopedins com discriminação das espe ialidncles, ainda 11ue 

<'Sl!.'jam mcluiclos em outros catalogas . 

Art. 265. No cat:t.logo das publica~&es periodicas se mencionarão aH re"is

tns, theses, l) i•bliographias, m emor·ias, relatarias e quaesqu er impr·essos que te

nham o caract ,. de periocllcos. 

Art. 266. Os livros da bibliotheca serão todos enc,.dernn1:1os e ter·ão. ass iJ11 

coyno os folhetos, Impressos e manuscriptos, o carimbo do estabele-ci.rnento, 
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Art. 267. E:m hypoth eso alguma sahirão da bibliolheca livros, folhe tos, In•· 

pressos ou tnanuscriptos. 

Art. 268. H av erá na bibliotheca um liv•·o de registro para se lança•· o titulo 

de ca.,ja obra que fôr adquirida, com indicação da época da entrada e do numero 

dos volumes. 

A•·t. 269. ;-.lo recinto da bibliotheca propriamente clita só ê facultado o in· 

;u-esso aos membros do corpo docent€' e seus auxiliares e aos empregados do es

tabelecimento; para os estudan tes e p essoas que queiram consultar obr;\s, hn

V€'rá uma sal a contígua, onde se acharão em lugar apt·op•·iaclo os catnlog-os n <'

resss.rios. c as mesas e cadeiras para accommodação dos lei tor s . 

Art. •270. O pessoal da bibliotheca constar á de um biblioth ecari o. um suh-

hibliothecario, onde o houver, um amanuense, um bedel e um RervPntP. 

Ad. 271. Ao bibliothecario compete: 

1. o Conservar-se na bibliotheca. emqu a nto estiver ab<'t·ta; 

2. ° Cuidar da conservação das obras; 

3. 0 Ot·ganizar· os catalogas especificados no art. 2G2. segunrlo o syst mn qu• 

esti ver em uso nas bibliothecas mais adiantadas, e ele accõrelo lambem com as 

instr•Jcções que a Congr€'gac:ão ou o elirector do estabelecimento lhe' transmit

t ir: 

4 . • Observar e fazer observar este co digo <'m tudo que lhes disser res

peito; 

5. ° Commnnicar diariamente ao director as occun·encias que se der<'m nn 

bibliothfca; 

6. o Apresentar o on:amento m ensal das despezas ela biblioth eca ; 

7. 0 Pt·opôr ao director. por si ou por indjcação dos lentes, a compra d e 

obras c a assignátura rl e jornaes, dando pr ferencia ás publicações periodicas que 

versare n sobr <' matc!'ias ensinadas no estabel ecimento e procurando sempr e com

pletat· as c bras ou collecções existentes ; 

8. o Empregar o maior cuida do pa ra que não ha ja dupli catas desnecessaria ~ 

e se con.·erve a ronvcni€'nte harmonia na encad ernação dos tomos de uma m esmn 

obra; 

9. o ProvtdPnciar par·a rtue as obr&.s sejam immedia tamente entregues ás p a

soas q ue as pedirem; 

10. Fazer observar o maior silencio na sala de l eitura. nrovidenciando pat·a 

que se r tir~m as pessoas que pcrturb&.rem n ordem. t~econ·Pndo ao clirector 1 

quando não fôr atten d!ilo; 

11 . Aprrsentar m ensalmente ao director um m appa dos leitores da. biblio

theca, das obras consultadas P das que deixaram de ser ministradas, por não 

existirem; outrc.sim uma r elação das obt·as, que m ensalmente en traram para a 

bhbliotheca, acompanh ada de noticia, embora perfunctor!a. da doutrina ele cada 

urna; 

12. Organ izar e remetter annualmente ao director um r el atorio dos traba

lhos da biblio theca e do estado das ohras e moveis, indica ndo as modificações 

c] ue a pratica Ih _tiver suggerido; 

1,3 . Encerrar di ar!amentQ o ponto dos emprogados. ela b(blioth.ecu, l)Qtando 
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a hora do comparecimento e da r eti rada dos que o fizerem antes de terminar 
a hora do expediente; 

14. Dar notícia ao director de todas as novas publicações feitas na Eu· 

ropa e America, para o que se munirá dos catalog-os das principaes livrarias. 

Art. 272 . Organizados os catalogos da bibliotheca, serão os livr·os colloc3-

dos por ordt'm numerica, em estr..ntes numer·adas, tendo cada volume nÓ dorsr, 

um rotulo ou cm·tão indicativo elo numero que tem no respectivo catalog-o. 

Art. 273. O bibliothecario r eorg·an izará., ele cinco em cinco annos, os cata

logos, afim de nell es contemplar as publicações accrescidas . 

Art. 274. Sempre qu e conclui r· os cat,;!ogos, o bib'iiothecario os fará impri

mir, com prévia autorização elo director. para serem enviados ao Governo, ao 

corpo rlocent e aos empregados graduados ele todos os estabelecimt>ntos cl (' en

ino Ruper!or, f\carodo sempre arch ivado um exemplar: n,; secretaria. 

Ar·t. 275. Ao sub-bibliotht'cario compete não só transcrever, em livro par:r 

esse Cim destinado, e na primeira columna cl~ cada pagina, os pedidos ele obra~ 

par&. consu ltas, ficando a outra col umn a em branco, parn. nella m encionar·-se a 

entrega do livro. a sua falta ou deterioração, mas tambem PX<'Cutar o !r1balhos 

que p~lc bibliothecar!o lhe forem designados. 

CAP-ITULO XX 

Dos amanuenses e outros empregado 

Art. 276. Compete aos amanuenses fazer todo o trabalho d·~ escripturação 

que n,~s fõr determinado pelo secretario ou bibliothecario e pelo sub-secretario 

ou sub-bibliothecario, cabendo ao mais ant igo da secretaria archivar os papeis. 

segundo as instrucções que receber. 
Art. 277. Aos conservh.dores Incumbem os seguintes encargos : 

1. o Tet· sob sua guarda e responsabilida.de o material technico e scienti

fico elos Iaboratorios ou g-abinetes e cuidar ·da conservação dos apparelhos, ins

trumentos e productos. quer durante o anno lectivo, quer no 1Jeriodo das féri11.s: 

2 . • Fiscalizar o tra·balho dos serventes, fazendo com que estes tratem do 

asseio tlo recinto, moveis e objectos utilizados nos cursos theoricos e praticos; 

3. o VerLficar se, á hora~ompetente, são fechadas as janell &.s e portas do 1~

borator;o. p entregar ao porteiro a chave da porta principal da r epartição a set~ 

car go; 

4. o Prevenir opportunamente ao lente de tudo quanto possa faltar ao labo-

ratorio; 
5. o Proceder, no fim elo a!'lno lectivo. a um inventario no material que lh eR 

está confiado, apr esentando esse inventario ao I nte, qu o remetterá ao ttire

ctor; 
6. • Cumprir as determinações que r eceberem dos lentes e dos preparadore•. 

aos quaes são immediatam ente subor din ados ; 

7 , o D a r J?Or si e a expensas suas p essoa idRnea. e da confiança do . j;on te, 
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(Juando não puderem comparacer por motiYo de molestia pr·olongada ou de li 
cenÇcl.; 

8." Responder pelos objectos que desapparecerem, ou se deteriorarem fóra 

elas experiencias e prepar"ções elos cursos, assim como por todas as per·das e 

damnos occorridos no laboratorio ou gabinete, se não fôr conhecido o seu au
tor. 

Art. 278 . Compete ao porteir·o ter a seu car·go as chaves do dificio, abrin

do-o e fechando -o ás horas ordenadas; cuidar do asseio interuo da casa, empre

gando para esse fim os serventes que forem desi,gnados; r·eceber os ofricios, r·eque 

rimentos e mais papeis dirigidos á secretaria e expedil-os ou entregai-os ás partes 

quando assim fôr ordenado ; zelar a consen·ação dos moveis c objectos que es

tivererr. fóra da secretaria e da bibliotheca; entregar ao secretario uma rela!;àO 

d lles, e cumpnr quaesquer ordens, relativas ao serviço, que lhe J"orem dadas 

pelo clirector ou pelo secretario . 

Art. 279. Aos becleis compete manter o silencio nas salas em que se esli 

vr·r precedendo a aglum acto escolar, e m suas proximidades. 

Art. 280. Ao beclel da bibliotheca, o qual fará o officio de gur,rda do ecli

ficio e ele tudo quanto este contiver, compete: 

1." Attender aos le itores, insere"\• nela, em 11vro especia l, os sPus nomes a 
par com os pedidos ; 

2 . o Auxiliar· o sub-bibliothecario nos trabalhos elo expediente; 

3. • Fiscalizar as salas de leitura, no que será. coadjuvado pelo serv~nte. 

impedindo o extravio e estrago dos livros; 

·!.• Expedir. por intermedio ela secretaria, a corr spondencia da biblio

theca. 
Art. 281 .. \s funcç:ões dos auxiliares ele g-abinete serão definidas nns rcg-uhl

me ntos dos institutos onde os houver. 

CAPTTUT..JO .XXI 

Dn. ror·rPRpondcncia e da posse do clirector, do ,·ice-directOT. dos memhr·os elo 

~orpo docente e seus auxiliares, e dos emprC'~aclos 

ArL. 282. A corre-pondencia en tre o director e os rnemhros do corpo docente 

se farfL por ofC!cio; a daquelle com os auxiliares elo ensino P os mpr·eA"ndos, por 

portar!&. 
Art. 283. O director t::rmará. posse elo seu cargo perante a Congregação. 

Para esse fim Je\'erá enviar uma participação_ ao clirector em exercicio, o 

qual r;onvocará '1. Congregação par& o primeiro dia ulil, e com municar·á ao no· 

meado o dia e a hora em que deverá com]Jarecer para lhe ser dada a poss . 

Art. 284. Ko dia. e hora indicados, recebido o novo clirector á. portR do edi 

ficio pelo secretario e m:ti~ empregados. c á por·t~ ela sala elas sessl>cs ela Con

g r·cg::tÇão pelo drrector em exercicio e lentes TJ r·esentes, tomnrcc nssenlo r, clireitn. 

do p)'esl1l<:1ü0 d":l. Con:;rre~r~ção, " lido pelo secr~ta r·io o acto <)e nomeaçl).o, estal\G. 
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empossado, lavrando-se dP. tudo um termo,- que ser{L assignado por elle director 
e pelos di tos lentes. 

Occupará logo depois o lugar que lhe compete,. e dar-se-ha por terminado 

o a c to da posse, que ser{L communicado ao Governo. 

Art. 285. As mesmas formalidades serão observadas em relação {L por, e do 

vice-di~·ector . 

. \..rt. 286. Os lentes e substitutos tomarão posse dos seus cargos em sessão 

da. Congregação, que será convocada paTa este rim, em dia e hora designados 

pelo director; serão recebidos pelo secretario , e dirigir-se-hão para os lugares 

que lhes forem destinados no recinto da Congregação, ao lado direito da mesa 

da Prf,sidencia. 

T'Jmando assento o nomeado, o clirector far{L ler pelo secretar io o decr~to da 

respectiva nomeaçã~ . 
O nomeado preE.tarrt depois o compromisso constante da •formu la sob n. 3. 

Art . 287. /,o substituto nomeado que se achar nas condições do art . 107 

se applicará o õisposto no mesmo artigo, consignando-se o facto no termo da 

posse . 
.Art. 288. Os professores e os empregados se empossarão perante o dire

ctor. 
No acto ela posse farão uns e outros as promessas constantes da formula 

ROb n. 3. 

Art. 289. Da posse dos cargos de lentes, substitutos. professores e ma1s 

funccionarios. o secretario la vrar{L um termo que ser{L assignado pelo director e 

pelo nomeado. O tP.rmo da posse dos lentes e substitutos ser{L t'-'mbem assignado 

·pp1a C·:::mgregRç:ão. 

CAPITULO XXII 

Dos cursos livres 

.-\rt. 290. Poderão fazer cursos livres no recinto dos estabelecimen tos o~ 

proEissionaes que tiverem diploma conferido pelos mesmos estabelecimt>ntos ou ou

tr os e~tuivalentes, nacionaes ou extrang·ei.ros. 

Paragrapho unico. Ficam exclui dos desta permissão os laboraturios, os ga

b inetes e as clin icas . 
Art. 291 . Os pretendentes .a cursos livres deverão dirigir ao respectivo d!

ree tor, na sessão de abertura dos trabalhos esco lares, um requerimento acom

panhado õo diplom&., ou sua publica-fôrma. folha co •·rida e programma que se 

propõe a seguir . 
Bstes documentos serão sujeitoR {L apreciac:ão da Congregação. que votará. 

em cscrutinio secreto sobre a petição. 
Art. 292. X o caso d!' ser attendido o candidato. o director designa•~ a sala 

m que deve ser feito o curso, marcan.do-lhe o respectivo horar io. 

Art. 293. A autorização concedida para os cursos livres não constitue ti

tulo. nrm confere regalia offic!al. 

• 
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Act . 254. Os cursoó' !ines !lcar!io sob a immedlata inspecção do director. 

Art . 295. Quando os cursos livres não preencherem os seus fins , forem des

prezados os programmA.s, professadas doutrina<! contrarias á lei ou á moral, ou 

se derem dlsturbios, o director levar;, o facto ao conhec imento da Congregaç:il.o , 

a qual compete cassar a licença concedida. 

Art. 296. Os professare~ de cursos livres deverão remetter ao director, no 

fim do anno lectivo, uma inform~ci.ção c iJ·cumstanciada. acerca elos n _1spec tJvos 

cursos. 
Art. 297. As concessões para os cursos livres não dev rão exceder de um 

anno, podendo, entretanto, ser renovadas, se assim convier ao ensino . 

Art. 298. Nns petições para a renovação basta que oA candidatos apresen

tem o seu programma. 
Art . 299. Pa•·a os actos solemnes do estabelecimento todos os professare• 

particulares serão convidados, havendo [Jhra el1es lugar especial. 

Art. 300. No relator! o a.nnual, remettldo ao Governo pelo director, se fara 

sempre mençll.o dos professorPs particulares que mais tiverem cont ribuiclo para 

o adiantamento do ensino. 
Art. 301 . Os professores particul&res poderão publicar em cartazes os pro

grammas dos se11S cursos com o horarlo respectivo, o lugar em que tiverem de 

fazel-os, e outras explicações que julgarem convenientes, sendo esses cartazes 

affixados nos lugares mais frequentados do estal>elecimento. 

Art. 302. Os cursos dos pro.l'essore3 particul!tres serão diurnos ou noctur

noo, mas estes ultimas não poderão funccionar depois das nove horas. 

Art.. 303. Os professores de curs<;>s livres são responsaveis pelas dcspezas 

que fizerem, assim como pelos damnqs que elles ou os 3eus discipulos causarem 

nos objectos pertencentes ao estabelecimento, sendo tambem obrigados a grat ifi

c&r. segundo o ajuste feito, o porteiro, bedeis e serventes que occuparem em 

taes cursos. 

CAPITULO XXTII 

Da policia academica 

Art. 304. O alumno qué pel'turbar o s ile ncio, causar desordem dentro da 

aula ou P-ella pr0ceder mal, será reprehenrli~o pelo lente ou pelo professor. 

Se n!l.o se contiver, o lente ou o professor o fará immedlatamente sahir dR 

s!lla e leTará o facto ao conhecim ento do director. Se o lente ou o professor vir 

que a vrdem não p6de ser restabt>lccicb, suspenderá a lição, e claré ao dircctor 

r elação do occorrido. 

Art. 305 . O director, assim que tiver noticia do facto, nas cluRs ultimas 

hypotheses do artigo prec!"dente. fará vir á sua presença o culpado ou cu lpa

dos, e, dep0is de ler a parte dada pelo lente ou pelo professor, convoca1·á imme

diatarr_ente a Congregação, que imporá por votação nominal, depois de ouvido 

o cleli11quente, a pena de suspensão de um ou dons annos de estudos em qual-
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quer f'Stabe lecimento fedf'rl'.l ou a elle equiparado, conforme a gravidade do 
Cacto. 

Art. 306. Se a desordem se realizar dentro do edifício, mas fõra da aula, 

qualquer membro do magisterio ou empregado que se achar presente procurarã 

conter os autol'ês. No caso de não serem attendidas as admoestações, ou se o 

succes:Jo fôr de natureza gra \'C, o funccionario que o presenciar deverá imrne

Lliatamente commun icar o facto ao director . 

Art. 307. O director, logo <Jue receber a part icipação ou tiv·er noticia do 

occorrido, tomaJ:á de turlo co:1hccin1ento, fazendo comparecer, na secretaria, 
perante si o alumno ou alun1nos in digitados. 

Art. 308. Se, rlepo is rlo.s indag-ações a que proe'eder, o director achar que 

o alumno nterect: maior cor:·ccção elo que uma simples advertencia feita em par

ticnl~r, o reprehenderá publica1nente-. 

Art. 309. A reprehensão sel'â neste caso dada na secretaria, em presença 

de dous lentes, dous empregados e de quatro ou seis alumnos, pelo menos, ou na 

aula a que o C'Ctudante pcrtüncer, presentes o lente ou o professor e os outros 

estudanteP. ãa mesma nula, fJUC' se conservarão nos respectivos lugares. 

A Lodos estes actos assistirá o secretario, e de todos elles, bem como dos 

casos referidos nos arts. 305 e 307, se lavrará um termo, que será presente na 

primeira sessão da Congregação e transcripto nas informações ,dadas ao Governo 

acerca do procedimento dos estudantes. 

Art. 310. Se P. perturbação elo silencio, a •fal ta de respeito ou a desorde m 

fôr praticada du·rante o exame ou em (Jua i(Juer acto publico do es tabelecimento, 

se observarâ o disposto nos arts. 305 e 308. 

Art . Sll. SP. algum dos factos de que trata o artigo antecedente e a pri 

meira parte do nrt. 306 fôr pr:>.t\ca.do por estudante que já tenha feito os exa

mes do ultimo anno, o director levará tudo ao conhecimento ela Congregação, a 

qual poderâ. substituir a pena ele reprelmnsào public<t pe la do espaçamento da 

época para a colla.ção do grão, ou pela retenção do diploma até um anno . 

Art. 312. ·Se o clirector Pntender que o delicto declarado no art. 304 me

rece, peJas circu1nst:1ncias qu e o acompanharam, n1ais severa punição que a do 

art. 309, manda1á lavrar termo de tudo pelo secretario, com as razões que o 

estudante allegar a seu rnvor e com o. depoimentos das testemunhas que sou

beren1 do f&.cto, e o apresen tará á Congreg·ação; esta, depois de empregar os 

meios neccssarios para apurar a verdade, conden1nará o cl e linquente na pena 

de suspensão de um ou Llous annos ele estudos em qualquer estabelecimento fe

deral ou a ell e equiparado. conforme a gnwidade do dcl icto. 

Art. 313 . O alumno que 'intencionalmente estragar ou inutilizar instru

mento,;, apparelhos, modelos, mappas, livros ou moveis, será obrig-ado a restitui r 

o objecto por elle d<tmnificaclo, e, na reincidencia, além da r estituição, serâ. ad

moestado pelo director, á vista da participação da autoridade competente, ou 

Slüeito á 'Pena de suspen.;ão por um ou dous annos de estudos em qualquer es

tabelecimento federal ou a alie equ iparado, segundo a g-ravidade do delicto _ 

Art . 31-l. Sempre que s~ verificar qualquer desapparecimento de objectos, 
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tanto da secretaria, como das demais depen dencias do estabelecimento, o secret>< · 

rio, recebida a communicação, •participarâ por escripto o facto ao dir·ector, o 

qual nomeará. un1a cononüssão para proc~der á synJlcancia respectiva. 

Art. 315. O bibliothecario levará Igualmente ao conhecimento do dir ector 

quaesquer subtrac~ões occonirlas na bibliotheca. e, a tal r espeito, s~ praticar:\. 

o que fica dete-rn11n~ado !IO artig·o precedente. 

Art. 316. De~coberte> o autor do dclicto de que tratam os dous ui limos Rr

tigos, será reprehendido pelo rlirector e obrigado â r es lituiçi o do objecto subtra

hido1 promov~ndo-se processo criminal, se no caso couber. 
Art . 317. Oõ: e.studantes, que dentro ou f(lra do edificlo cscohu praticarem 

actos ele injuria por pahvras, por escr ipto ou por CJnalquer outro modo con

tra o director ou contra membros do corpo docente, serão pu.nidos com a pena de 

suspensão d& um ou dous annos de es tudos en1 Ctuaiquer <!5labelecimento r der i 

ou a elle equiparado, con-Forme a gra viclade do caso. 

Art. 318 . S2 os actos l'OI'Bm oCt'ensivos da moral publica ou consistirem 

em ameaças ou tentRtlvas de ag-gressão con t1·a as pessoas indicadas no artigo 

antecedente, os autores serão punidos com o dobr o das penas comminadas . 

i J . 0 Se> r ealiu.rem a ag-gressão, serão punidos com a exciusil.o dos es tu-

dos. 
I§ 2. o As penas deste artigo e as do antecedente não isentam daque lla.s em 

que incorrerern os delinquPntcs segundo a legislação con1mun1. 

Art. 319. Se c,s clelictos dos artigos antecedentes forem Jlratieados por es

tudantes do ultimo anno. Eerão estes punidos com a suspensão do exame ou. 

se esce jâ tiver sido feito, com a demora da collação do gTilo ou com a reten 

ção elo diploma, pelo tempo corr<-spondente ao elas penas m&rcaclas nos mesmos 

artigos. 

Art. 320. Das penas ele suspensão ele estudos ou de exame, demora de co i

lação elo grão e I~Ptencào do diploma, caber·fl recu1·so para. o Governo, sen do in

terpo3tC dentro de oito cllas contados da data da intimRção. 

O recurso tCJ·â effeito guspensivo quando a pena imposta fõr a de suspensão 

de estudos ou ~ de exclusão . 

Art. 321. O Governo, a quem serão presentes todos os rnqleis que formar em 

o processo, resolverá confirmando. revogando ou modificando a decisão ela Con

gregação. 

Art. 322. O estudante que, chamado pelo director, não comparecer, serà 

coagido a vir á sua presença, depois de lavrado o termo el e clesobcdiencia pelo 

empregado que o fôr chamar, 1·equisitando o mesmo director auxilio da autori

dade policial. 

Art. 323. Os lentes exercerão a policia dentro çlas respectivas aulas, e nos 

actos escolares que presidirem deverão auxi liar o director na manutenção da 

ordem d entro do e di f! cio. 

Art. 324. Não esta-ndo pt·esente o clirector deverão substituLl-o na manuten

ção da ordem o vice-director e os lentes, · os subst itutos e os professores, por or

d m de antiguidade. e, na falta de todos elles, o secretario . 
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Art. 325. O porteiro, os bedeis e os serventes velarão na manutenção da 

ordem e do asseio dentro do edifício, advertindo com toda a urbanidade os ln
fractores. 

Se as sur.s advertencias não bastare m, tomarão os nomes dos ditos infra

ctoras e darão lmm ediatam·en te parte do occorrldo ao dlrecto r, e em sua ausen

cia a qua lquer membro do corpo docente ou ao secretario . 

Art. 326. Se qualquer pessoa extran hn ao estabelecimento praticar algum 

ou al)..'uns c1os actos puníveis por este co di ~;o, seré. o facto levado ao conheci

mento do director, ruflm de que faça tomar por termo o occorrldo e dê de tudo 

conhecimento é. competente autoridade policial, para proce der na conformi dade 

das leis. Poder!í tambem o c1ircctor prohibir ao autor daqu elles actos a entrada 
no edifJcio. 

CAPITULO XXIV 

Das licenças e faJ tas 

Art. ~2 7 . As llcenças de mr.is de 15 dias a um anno serão concedidas por 

portaria do mÍIÚstro, e m caso de mol estia provada ou por outro qualquer mo

tivo attendivcl, mediante requerimento convenientemente informado pelo dire

ctor. 

§ 1. 0 A licença concedida por motivo d.e moiestia dá direito é. percepção do 

O!'denado até seis mezes. e de rnetade por ma is de seis mezes até um anno ; e 

por outro qualquer motivo obriga ao dcsçonto da quarta parte do ordenado até 

tres nezes, da mclaclc por mais de tres até seis, das tres quarta,s partes por 

mais de seis até nove, e de todo o orde nado da h i por diante. 

~ 2. 0 A lic<:nça não dará direito em caso algum é. gratificação elo exercício 

do cargo; :1ão se pocleré., porém, faz ,. qualquer desconto nos accrescimos ele 

vencimentos obtidos por ;wtlgu id ade. 

At·t . 328. O tempo ele prorogação de licença, concedida dentt·o ele um anno, 

será. cr.,ntado do di a em q11e terminou a primeira. afim ele s er fei·to o desconto ele 

que t r h ta o ~ 1 n do artigo anterior. 

A >t. 329. Esgotado o tempo maximo dentro do qua l poder ão ser concedidas 

as licenças com vencimento, a nenhum funccionario é permittida nova li cença 

com ordenado ou parte delle, antes de decorrido o prazo de um anno, contado da 

data em qu~ houver expirado o ultimo. 
Art. 330 . O membro do m;,gisterio poder é. gozar onde lhe aprouver a licença 

que lhe fÔr concedida; esta. porém, ficar1i sem ef,feito. se dclla não se aproveitar 

dentro rle urn mPz, contado da dabL da concessão . 

Art. 331. :.'\ão poderá obter licença a lgu ma o membro do mag·isterio que 

não tivPr entr a elo Pm exerci cio do lu gar em que haja sido provido. 

Art. 332. Nos Estados, o prazo da licença começará a. CO tTer elo dia em 

que tiver o devido - Cmnp1·a-se . 

Ar. L, 333 o membro do n1ag-isterio licenciado poderá renun ciar ao resto do 

tempo que ti ver ohticlo, urna vez CJllr entre imm ec1iatamente no exercíc io rlo sou 
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c~rgo: mas. se não tiver feito r enuncia antes de começar em as férias, só depoi" 

de te rn. i nada a licença poderá. apresentar•se . 

Art. 334. As di sposições dos artigos a ntecedentes a•pplicam-se ! gualm ~nto 

ao fnn ccionario que perceber simples grati (!cação. 

Art. 335. _<\o.s f unccionarios contra tados que r eq uererem Hcença serão ap. 

plicad a.~ ::ts dis~oEiçõe~ r efer entes ~os effectivos, quando do assumpto não co~! 

tli.r9m os r rspcctivos contratos . 

-~:r 336 . Dar1o c caso de ll"ença conced i ~h. a um le'l te, as:5im co1no no .1 ~ 

Yr\g;..: óe radeira, se1·á chamado pelo directo r um substituto da respectiva R'. c~:í;:, 

para regei-a. Quando não haja substituto da secção, ou esteja este impedido, será 

éonvlda•1o por ordem de prefe rencia outro lente da mesma secção, um lente <'li 

ttm s ubsti tuto de outra secção ou um professor. e por ultimo o Governo nome:tr~t 

urn cidadão que tenha titulo conferi'clo por instituto nacional da m esma naturez:'l.. 

preferindo-se nestas circumstancias os lentes dos institutos livres e os auxil ia 

r es ão ensino. 

Art. 337 . A presença dos membros do co r po docen te será verioficada pe lh 

sua assignatura nas cadernetas das a ulas e . nas actas da Congregação. 

Pr..ragrapho uni co. A presença dos empregados do serviço a dministrativo ser:\. 

verificada pela sua ::tssignatura no livro do ponto, indicando a hora da entrada 

e a da sabida; a dos &.uxiliares do ensino se verifica1·á na caderne ta das au 

las. 

Art. 338. O secretario, á vista das notas das cadernetas, das que haja to

mado s0bre quaesquer actos escolar'es, e do llvro do ponto; organizam no lfim 

de cada m ez a lista com pleta das faltas e ar>resen tará ao directo r , que, atteP

den do aos motivos, poderâ considera r justificadas até tres para os lentes, sub

stitutos ou pro fesso r es que derem menos de cinco lições por semana e até o 

dobro para os demais e o pessoal administrativo. 

Art. 339. As faltas dP.vern ser justificadas até o ultimo dia do mez. 

Art. 340. As faltas dos len tes âs sessões ele Congregação ou a quaes \·u c:· 

actos a que forem obrio:Rdos pelos r egu la m entos se rão contadas como as qu e 

derem nas aulas. 
Art. 341. Se, por motivo de força m aior, nos termos do art. 3° n . 4, coin 

cidirem as horas da aula e d&. 'Congregação. o serviço d esta ter(•. 

preferencia, importa ndo em falta a ausencia do ~ ente ou professor; não co

incidindo. a ausencia. a qualquer dos serviços será tambem considerada conir; 

fa l ta . 
Art. 342. Te rão direito só ao ordenado o~ lentes, substitutos, professor es r 

auxiliares do ensino que faltarem por motivo justificado. 

Art. 343. O iente dlrector estará suje ito ás prescripções deste capitulo. 

CAPITULO XXV 

Patrimonio 

Art. 344. E' permittido aos estabelecimentos constituírem patrimonio COM 

o qu e lhes provier de ({o ações, legados e subscripções. 
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Este_. palrimonio será administrado pelo director, na fórma do regulamento 

orgar.iz:Ulo pel<. Congregação, e convertido em apolices da divida publica, cujos 

rend im~ntos se appllcarão aos melhoramentos do edifício e do material de en 
sino. 

Art. 345. As doações e legados com appljcação especial serão empregado~ 

na fórma detcrmina!da n&s respectivas clausulas . 

CAPITULO XXVI 

Disposições geraes 

Art. 346. Os d!rectores, os lentes, os substitutos, os professores, os auxi

liares do ensino e mais empregado.9 mencionados neste codigo, perceberão os 

vencimentos marcados na ta-bella anncxa, sob n . 1. As taxas de matriculas e 

de exitmes, bem .como os emolumentos dos diplomas, constam da tabella annexa 

sob n. 3 . As formulas das promessas para posse dos funcciomcrios figuram n' 

annex~ sob n . 3 . 

Art. 347. o~ diplom<:ts serão <passados segundo os modelos descriptos nos 

regulamentos especiaes, e impressos em pergaminho, a e>-.--pensas daquelles a 

quem pertencerem. 

Art. 348. Os di'PlOmfes de pessoas •que não se achar!'m presentes para as

signal-os perante o secretario, se,·ão enviados pelo director á autoridade do lu

gar em que estiverem residindo os diplomados, afim de serem po1· estes assi

gnados em presença delln.. 

Se, porém, o diplomado não se achar no Estado em que tem sua séde o 

estabeleciml'nto, o rlirector enviará a carta ao Governo do Estado em que elle 

residir, n.fim de tPr aqueliP destino. 
Art. 349 .• \s formulas para a coilação dos gi•áos serão declaradas nos re

;;-ulamentos especiaes. 

A;·t. 350. Não se passará segundo dip loma senão no caso de justificada a 

perda dC' primeiro c com a competente resalva, lançada ·pelo secretario e assi

gnada pelo director. 
Art. 351. Haverá em co.da e.sta.belecimento um sello grande que serviril. 

para os diplomas, e sómente poderá, ser empregado pelo director, e outro peque 

no, para os papei·s que fo~·em expedidos pela secretaria. 

A fôrma dos selJos conUnúa. a ser a mesma. 
Art. 352 . A borla e as fitas das cartas para o sclJo pendente te rão a mes

ma fórma e côr até agora admittidas. 
O C&'Pello será da cõr adaptada nos !'Stabelecimentos, e do feitio usado actual

mente. 
Art. 353. No edi·ficio escolar, além das salas para ftS aulas, para as sessões 

de Congregação. paro. a secretaria, para a bibliotheca, para o director e para 

os in(o-mbros do magisterio, haverá um salão especial para a collação dos ;n·áos e 

mais actos ~olemncs. 
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Art. 354 .. O director , os lentes, os substitutos, o secr tario e o blbliotheca 

rio trarão, nos E.ctos solemnes do estabelecimento, o vestuario em uso . 
. \rt. 35S. O porteiro e os bedeis usarão, no recinto do estabelecimento e 

no exerciclo de suas funcções, um distinctivo, que consistirá em uma chapa ei11-

ptica de metal branco, collocada ao lado esquerdo da gola, com designação do 

emprego respectivo . 
Art.. 356. :\Tas questões de interesse particular não podem votar con jun

tamente lentes, substitutos ou professor-es que tenham entre si o parentesco refe

rido no paragrapho unico, art. 156. 

Art. 357. Quando, entre dous ou mais membros do magisterio, se verificar 

o impedimento ele que trata o ar tigo antecedente, só o mais antigo será admlt

tido a votar. 
Qaando o mesmo impedimento se verificar entre o director e algum ou al

guns lentes, substitutos o" professores, votará o director . 
Art. 358. Além do periodo comprehendido entre o encerramento dos traba

lhs e a sua a-bertura, os domingos e dias de festa ou luto nacional, conside

' am-se fe riados os dias de fallecimento do clirector, do vice-director e de qual

quer !ente, substituto ou professor, effectiYo ou jul.Ji:<ldo, o dia comm emorativo 

da fun .Ja~ão do curso, no respectivo esta belecimento, e os de carnaval. 

Art. 359. Sob a denominação de Pcmtheo7i haverá nos estabelecimen tos uma 

sala destinada aos retratos ou photogr5tphias dos alumnos que terminarem os 

seus cursos e mais s houverem distinguido por sua intelligencia. excepcional 

aproveitamento e procedimento exemplar. 

5 1 . • Os alumnos a que se refere este artigo, e que terão o titulo de -

LaJreados - devem contar, pelo menos, dous te>ços de approvaçõas distinctas. 

§ :l . o A in,wguraç.ão do retrato se cffectuará por occasião da collação do 

grí.o. 

rt. 360. Durante o tempo feriado, o pessoal docente e o administra tivo, 

sa l vo os lunccionarios qne e. tiverem no g·oz_o de licen~a. perceberão integral

me:Jte os seus v ncimentos. se1n embargo de quaesqu er in1ped in1 entos occasionaes 

que occorrer~n1 no anno lecti vo .. 

TITULO 11 

Instituições de ensino superior e secundario fundadas pelos 

Estados ou por particulares 

Art. 361. Aos estabelecimentos ele ens ino superior ou secundaria fundados 

pel'Js iEstados. pelo Districto FederRl ou 110r qualquer associa~ão ou individuo, 

poderá o Governo conceder os privilegias dos es tabelecimentos fecleraes conge 

ncr~s. 

A'·t. 362. Para que esses institutos possam ser reconh ecidos e gozar de taes 

privilegias, deverão satisfazer as seguintes condições: 



I. Constituir um patrimonio de 50 contos de réis pelo menos, r epresen 

tado ;:or apo!lces da divida puhlica federr..l e pelo proprio edificio em que fun c

clonar ou por qua lqu er desses valores ; 
11. Ter uma frcquencia nunca inferior a 60 a lumnos pelo e·spaç;o de dous 

annos; 
III. Observar o r eglm en c os programmas de ensino r..doptados no estabe

lecimento federal. 

§ 1. o Aos insti tutos ele ens ino secunda rio m·ea dos e custeados pelo Governo 

dos Estados e do Districto Federal não se estende a obrigação constante do 

n. I. 

2. o ~enhuma collectividade particular será admittlda r.. requerer a equi

paração do instituto que houver funda·do ou mantiver, sem que mostre ter ad

quirido individualidade propria, constituindo-se como sociedade ciYil na fórma 

ela lei n. 173 , elo 10 de Setembro de 1893. 

Art. 363 . As ::_pollces constitutivas elo fundo patrimonial serão averbadas 

na Ca ixa de Amortização, em nome do in tituto, com a clausula ele inaliena.bi 

lidade. 

Art. 364. Os pre dios que constitu irem, no todo ou em part-e. o patr imonio 

do instituto, deYerão estar seguros em compan hia abonada, livres de imposto 

e de demr..nda e desembaraçados de onus, cu jo valor abranja total ou parcial

mente o do patrimonio: o que tudo se provarâ. com a apolice do seguro, cer ti

dão elo re::nstro ~'!'era! ele hypot.hec.as e do distribuidor ge ral e conhecimento elo 

imposto predial. 

Art. 365. Os instituto:< fund ados pelos Estados, pelo Dis tricto l<~ecleral ou 

por particulares. que qnizerem obter. a equ iparação . aos institutos federaes, de

cl:<rarã.o a sua denominação. séde e fins, o nome e natura-lidade elos seus admi

n i st~a.clor es <" da pessoa a cujo car;;o estiver a sua direcção technica, e instruirão 

o pedido com os saguintes docuJnentos: 

I. C'rl't iclão do archivamento no registro ciYil elos estatutos, compromisso ou 

contrato social, Quando se tratar de associa~ão; 

n. Um exemplar ela fol ha officia,l em que houver s ido publicado por extenso 

o regu lamento do instituto; 

IIJ. Certidão da Caixa ele Amortização. do registro geral de hypothecas e 
do dist~ibuidor. apolice elo se~uro ou minuta, dcviuamente authenticada, e conhe

aimen•_o do imposto predial, que provem o cumpl'imento das exii:;encias dos arti

gos 363 e 364; 

IV. Laudo judicial 'da avaliação dos preclios. 

Art. 366. A' vista. dos documentos apresentados, o Governo nomeará um 

c1elegaclo de reconhecida compe.tencla, o qual f iscaliza r á o instituto pelo espaço 

de douf• annos o m relatorios semestraes exporá quanto observar sobre o pro

gramml... e merecimento elo ensino . processo de exames, natureza elas provas exhi

bidas, con rli çües ele aclmisRão á matricu la, idoneidade moral c t echnica elo ·cll 

r ector e do corpo docente, existencia de laboratorios e gabinetes necessarlos ao 

ensino. l'requcncin elo instituto e o mais que possa interessar . 
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Paragrapho unico. O delegado fiscal perceberá a gratificação annual de 

3 :600$, paga pelo instituto, C]ue a recolhe1·á, em prestações semestraes, á re· 

partição federal pelo Governo designada. 

Art . 367 . Terminado o prazo de que trata o artigo precedente, o Governo, 

tendo em v ista O<! relat.orios do delegado fiscal, resoiYerá sobre a· equiparação. 

Paragrapho unico. Aos institutos fundados pelos J;;stados ou pelo Districto 

Federa1 poderá o Gove r no conceder a equipa ração antes de decorrido ·o prazo de 

dous "-llnos. 

Art. 368 . Concedida a ertuip,;.ração. o mesmo delegado f iscal, ou outro, se 

assim entender o Governo, continuat'á a exercer as suas f uncções no Instituto 

equiparado, percebendo a mesma gratificação do art. 366, paragrapho unico . 

Art. 369. Ao delegado fisc&l incumbe, além do disposto no art. 366: 

1. o Levar ao conl1ecimento do Governo qua1quer modificação operada no 

corpo docente do instituto equiparado; 

2." Rubricar o livro de matricula, verificar os documentos a.presentados pe

los cau.lidatos, c encerrai-s. na época competente; 

3. 0 Lanç;al" o v ·isto nos progran1ma-s de pontos organizados para os exan1es e 

nas certidões }Jassadas pelo secretar io ; 

4.. ·• A ssistiJ~ aus exan1 esJ rubricar o papel para as provas e assignar as 
acta.s ,-espectivas; 

5 . • Reclamar e juntar aos seus relato rios a certidão negativa do registro 

ele hypothecas e a do pagamento elo imposto p1·edial, relativos ao eclificio (Jue 

conslituir o patrimonio. 

Art. 370. Os institutos equiparados terã.i:> o direito de conferir aos seus 

alumnos os gr:l.os que concedem os estabelecimentos federaes, uma vez que el 

Jes tenham obtido as approvações que são exi;;iclá.s pelos regulamentos dest'lS 
para a obtenção dos mesmos grãos. 

Art . 371. Os exames desses estabelecimentos serão feitos de conformidad e 

com as leis, dP.cretos e instrucções que regularem os dos estabelecimentos fe 
deraes, e va lerão para a matricula nos cursos destes. 

Para;;rapho unico. A tranE-ferençia de a! um nos. porém, de um par a outro 

instituto federal ou officialmentc reconhecido, só será permittida depois de pres
tado o exame do anno. 

Art. 372. As épocas de xarnes poderão ser alteradas, attenclcnclo-se ás 

condições ele localidade ou outras. peculiares aos institutos equiparados, desde 

que essa alteração não importe menor duração do curso lectivo ou do prazo ne

cessario para o preparo elos exames ela 2n época; sendo em tal caso a lteradas 

tambcm proporcion:Umcnte as épocá.s parR a abertura e encerramento dos tra
balhos :ectiYos. 

Art. 37:l. E ' licito aos institutos equiparados ensinar outras disciplinRs 

além :'las compr>ehendidas no plano de e nsino do instituto federal, desde que 

dahi não r esulte, a juiz·o do ·Governo, sobrecarga para os al umnos , com prejuizo 
da suÇL hygiene mental, 
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Art . 374. Cada instituto equiparado terá a sua Congregação de lentes com 

as attrihuiç;ões que forem dadas pelo respectivo r egulamento. 

Art: 375 . Das penas dlsclplinares impostas aos al umnos pelas Congrega. 

ções ou directores dos institutos equiparwdos haverá recurso para o Governo 

quan do ella s importarem exclusão dos estudos ou privação de matricula em es

tabelt;cimentos congeneres. 

Art. 376. A infracção da• disposições conti das neste titulo determinando 

irregulari-dades ou abusos C]ue acarretem o abatimento do nivel moral do ensino, 

sujeitará. o instituto equiparado, conforme a gravidade do caso, a censura parti

cular ou publica do Governo, á multa de 500$ a 1 :000$, á suspensão do privi

legio por tempo não excedente de dous annos ou á. cassação do dito privi

legio. 

Art. 377. O privilegio será tambem cassa·do: 

I . Quando fôr dissolvida a sociedade manteneclora do esta.belecimento ele 
I 

ensfno ou o proprietario declarar extincto o respectivo estabelecimento; 

II. Quando por clous annos successlvos a fr equencia não chegar ao minimo 

legal. 

Art. 378. Será tambem suspenso o gozo das prerogativas da equiparação: 

I .. ·D e ixando o proprietario do estabelecimento ou a associação de sujeitar 

ao exame C:o delegado f iscal e approvação do Governo as alterações que !!zer 

nos seus estatutos ou compromisso, até que satisfaça essa obrigação; 

II. Baixando a frequencia a menos de 60 alumnos durante mais ele um se

mestre; 

III. D eixando de renovar o segum do predio em que estiver ,. séde do es

tabelecimento, quando elle constituir no todo ou em parte o fundo patrimonial 

da associação ; 

IV . •Deixando <de apresentnr opportunatnente ap delegado fiscal as. certidões 

de que trata o art. 364. 

Art. 379. Só por decreto, c depois de audiencia dos interessados em inque

rito reg ular, .será suspensa ou cassad& a equiparação. O ministro poderá, iJO

rém, por simples portari"' resolver, em vista ela rep-resentação elo delegado fiscal , 

sobre a censura ou a multa. 

A:·t. 380. Se dentro do per-iodo da suspensão o instituto não provar ter satis

leito as obrigações que lhe são impostas, ser-lhe-ha ca.ssruda a concessão. 

Art. 38·1. O estabelecimento privado ela regalia da equiparação po•derá re

adquiril-a, observado o disJ)osto nos arts. 365 e 366. 
Art. 382. Em r elação aos estabelecimentos de ensino secundn.rio se obser

vará mais o seguint : 

I. São ele rigorosa observancia, nestes estabelecimentos, as disposições do 

regulamento do Goymnasio ·'Nacional, relativas ao numero e seri-ação daa disci

plinas, {,. sua distribuição pelos annos do curso e ao numero de horas semanaes 

con sagradas :;.o estudo de cada mater·ia. 
IL A organização dos programmas ele ensino é da ·exclusiva competenc!a da 

Congregação !lo Gymnasio Nacional, sendo. todavia , permitt-ido ás Congrega-
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ções dos institutos equiparad os submetter, ;tnt s de terminado o prazo da du

r ação daquelJ.e~ programma~. á cons ideração elo Governo, por intermedio ~ 

com informação do~ r espectivos .!leiegaclos fiscaes, modificações ou 

aconselhadas pela experiencia em bem do ensino, sobre as quaes resolverá o 

mesmo Governo, 011 vida préviamente a Congregação do Gynmasio. 

III. São el e estricta observancia as regras estabelec idas no regu lamento 

do Gymnasio Nacional para a execução dos p rogramm as, bem como ·O disposto 

com r elação ttos exames ele admissão, ele promoções successivas e ele madu

reza. 

IV. São prohibiclas as aulas communs a alumnos ele annos clifferentes . 

V. à<>s delegados fi8caes incumbe nos. exa.mes de madureza a fiscalização 

de que trata o regulamento elo Gymnasio Nacional. 

Vl . Os exames de madureza para os alumnos procedentes de qualquer en 

sino que não o offlcial ou o officialmente reconhecido, effectuar-se-hão. na Ca

pital Federal, pe1·ante o Gymnasio Nacional; e, em outras localidades, perante 

os estabelecimentos a· elle equiparados que ahi existirem. 

Existindo na m~sma localidade institutos equiparados, estadoal e particular. 

é no pri1n~iro q1Je se deveom realizar os exannes dos ditos a lumnos. 

Estes exames deverão effectuar-se nas proximidades da abertura dos cursos 

supe1·iores . 

VII . Cada instituto equiparado será obrigado a receber gratuitamente, por 

indicação do mi•1istro, até dous a lumnos internos e oito externos, observadas 

as condições estabelecidas no regulamento do Gymnasio Nacional para a. admis

são de alumnos gratuitos. 

Art. 383 . Aos estabe!ecimentos de ensino superior equiparados é app!iea.

vel o tlisposto no art. 12•5 . 

. \rt . 384 . ReYogam-se as disposições em contrario. 

DTSPOS!OI1ES TRANSITORIAS 

Art. 1. • A exigencia do grão de doutor ou bacharel, ou outras con dições 

para o exorcicio dos cargos que, por este cotligo, depende m dellas, não se enten 

der{!, com os actuacs serventua.rios dos mencionados cargos, que não as possui

rem . Não tE·rüo, porém. elles di!·eito de accesso aos car;;os superiores, para os 

qua.e~ "c exijam as condições refe ridas . 
Arl. 2. o A elevação da laxa. e elos emolumentos consignada na. trubella nu

mero 2 s6 entrará em vig-or depois de app1·ovada pelo Congresso Nacional. 

:\rt. 3 .• O ca rgo de agPntP -thesoureiro da Escola Pol:vtechnica oorá con· 

!H'r·vado emquanto fõr cxereido pelo actual SN'V<'ntuario. 

Capital Federal. 1 o de J>tnriro de 1 n01. 

'Ell'ITACTO PESSliA . 
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N. 2 - TAXA E EMOLUMENTOS 

Diploma de doutor ou :..acharei. . . . . . . . . ............... . 

Apostnla Ide doutor, bacharel ou medico extrangeiro ...... . . . ........ . 

.Diploma de pharmaceutico . .. . . . .. . . .... . ....... . .......... . 

Diploma de en~enhelro ... . . 

ni plon,'" ele ci1·urg-ião dentista . .... . ... . ... . ...... . . 

Diploma· d e par·teira ... 

Diploma de agdmen. o r. 

A.postilla de p11:LrmRcentico ex t rangeiro. . .... . .. .. . . . 

A postil:!l de p~ r te ira extrangel!·a. . . . . . ........ ...... ...... . 

Apostma de de~tist:1. Pxtl·&ngciro ..... . ......... . ... ... ........... . . . 

Certi d~o de approvaqão em uma ou em todas as cadeiras de cada an no. 

Taxa dt' exame d0 P.g'rime nsor . .. 

T axa de m&..tricu!n . ........... . 

'J'nxa de exatne par~ qnerr1 tiver pago n1atr icula . ......... . ......... .. . 

"raxa 3C" exan1e para quem não ti v r pago matricula . ..... . . .. . ... . .. . 

~. 3 - F'0Ri\11JLA•S nAS PROMli:SSAS PARA A PO.<;SFJ 

DO D rRECTOR N DO VTCF.-Dl RECTOR 

200$ 000 

200$000 

150$000 

100$000 

150$000 

100$0011 

50$000 

150$000 

100$000 

150$000 

5$000 

100$000 

50$000 

50$000 

100$000 

Prometto r espe it&r as le!s da Republica, obser var e fazer observar o regu 

lamento de ...... . cumprindo, quanto em .mim co uber, os deveres do cargo 

de . .... . 

DOS U1NTFlS, SUBSTI'rl!TOS I~ PROF'F.SSOI1F.S 

Prometto respeitar as leis da R epul:>li ca, Clbsen•ar o regulame nto de .. .' ... e 

vumprrr os dever es d e .... . . com zelo e dedicação, pt·omovendo o adian tamento 

tlos alunmos que forem confiados aos meus cu idados. 

DO SECRE1.'.\RIO, DO UIDLTO'rHECARIO E DOS Dlil~{A!S E~!PREGADOB 

• 
'P1ometto cumprir fi~lmentc os deveres do c&rgo de ..... . 

Ca.p!t~l Feder a l. 1° de .J:1.n el ro de 1901. 

EPTTACIO PUSBIJA. 
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Relatorio elo Dr. Dunshee Abranches 
( 1904) 





Relatorio do Sr. Dunshee de Abranches (1 904 ) (• ) 

S?' . J1f illl ist1·o . 

.t<'om1u!ando a ldi de que a fortuna, psychica é proporcional ao logarithmo ela 

fortur.a physica, Laplace f aliou como um graride philosopho. 

E' mais uma applica~ão que as sciencias exactas crearam ás sciencias so

ciae . E, ciesde que se repilla, como cxaggeraclamente concebida, a fheoria d~ 

H-i'lvetius ao a.frirmar que, na origem, todas as inteloligencias são iguaes e rece

bem tudo do exterior, e que a sua desigualdade provém ela desigualdade das ac

quisiçõeE e não das gradações cerebraes, não se póde contestar a verdade, hojt> 

indiscutivel. de que o homem, proclucto elos mais diversos elem~ntos heredita

rios, não se torna um factor efficaz na ocieclacle, senão depois de haver modi

Cicado, ou mesmo, profundamente tral, sformado, a sua natureza innata em uma 

natureza adqui r ida. 

A lei psycho-physica não destr0e. portanto, o pr incipio basico da physio

psychologia; e, pelo contrario, ser,·e para corroborai-o de tal fôrma que, sob v 

ponto tle vista do conjunto. fornece as mais importantes conclusões sociologl 

cas. 

Assim ~ que a natureza do solo em que habitam a.s populações, a sua po

sição nos continent~s. os climas, tanto quanto os antecedentes historicos das ra

c;as ' tue as produziram. offe1·ecem elementos pocle1·osos para estudar-se a su:~

indole e estabPiecerPm-se as bases da sua funcção social no futuro. 

Sob este aspecto. os paizes maritimos, como o nosso, têm a tenclencia inevi

tavel para o co~mopolitismo. E' o habitante. que sahe. espoliado pela massa dos 

concurrcntf's, quando ha densidade de população, ou, no caso contrario, quando 

julga i.· achar nos g·r:wdes centr os mais movimentados o que lhe f•tlta de tra

balho ou de riqueza em sua patria. E' o Pmigrante que perde a sua nacionalida

de para ir levai -a a toda a parte. Era. ainda h ontem, o Italiano procurando n 

vida :1::\. França. Era o Francez a s:.onhar com o céo azul de peninsula. Eram o~ 

.\ lpes t.1rnando-se tantas vezes. n par das luta sangr entas entre proJetarias na-

( •) A prP~e·Hndo no Sr. Ministro .T. J. Seabra sobre os Instit1~t·os equipa

t·aclos. 
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cionae::; e rxtrangeiros, dentro <los vastos empori os !'abris, a gelicla mortalha 

para esse~ milhares de obreiros sem serviço e sem pão. 

O 1nar sempre foi o ~orvedouro das for~ as vivas e da g-randeza das nac;;õe~. 

Os Pl'P-nicios f..Charam nelle a larga t>Sponja. que os fez desappare er dos map· 

pas. Do poderio antigo cl~ Veneza, só resta este mausoléo fluctuante da beira elo 

Adriatico. A I-lollanda, a T-lespanha e· Portug·al viveJn apenas hoje das stw.s tra

diçõe::; g loriosas. E, se a l nglnterra parrce ter ficndo como uma excePGÜO, c n

~·ervauclo ilnnutculo. brutal, insaciavel, esse instincto que, por lon·g-os annos, ha 

de de\'cral-a :ti nela - o instincto irresi. tivel ela conquisüL, é porque o seu isola

mento no Allal'tico, tal e qual o .Japão no 'Pacifico. desde af' suas origens a 

afastou d!i. preot;cupaGão vitnl <" absorvente das fronte irAs .. , 

K!J.o se explica de outra t:6rfna a poderosa hegemonia da A.llemanha senão 

pela pe~u<:>na expansão maritima do seu terr itorio; ao mesmo tempo q.,oe todo o 

munrlo está ele accôrdo "111 que, só ás su&s for1nidaveis cordilheiras e nos Yali<'!J 

profundos que a cortam, deve a Suissa a sua secular autonomia . 

N r. Am<·rica. estes phenomenos se vão tambem repetinclo. O qu~ clá aos Bs

tados Unidos o seu extraordinario poderio é o seu internacionu..lisn1o 1nulticor . 

H a alli uma verdadeira confedera~ão ele co lonias. IT:' o industrialismo sub ti

tnintlo radical e ud1niraveln1enlc a nacion&Jiclade. B po r isso, lá a idéa de patria 

a ninguem nreoccupa con10 questão ca1·clea1. porque a intrg;ridacle da Federação 

• ficou clesdo log-o garantida pelo bar:;.lhaJnento, tüo pren1aturo quão assoJnbro

·o, de uma multidão da r<<~as e de seitas. 

Para o sul, poréJn, á parte o :v.Iexico, onde o perig·o da vizinhanc:a e a sonl

bra de MaxiJniniano tra.7.em sernpre vig·iJante c vivido em tclos os corações o sen

tlmentú patl·iot.ico, e sem fallar no Chile que, aper tado entre a montanha e o 

oceano, produzia, um J)O\'O fortP e audacioso que, em plena xuberancia ele sua 

formação politic:l, ainda ardente consPrva o ani1no altivo dos araucans, tor

nando-se a todo o instante un1a ame~ça in1minente contra as nações 1nais fra

cas que o rocl€i~nl pocler-se-ha J)Orventura pr·ever prer'izamente qual será un1 

dia, diante elAs inf'lurncias exolicas da imtn igração sobt~e :1 indol e elas populaGões. 

que os hahitan1, e doR nltos interesses comtncrciaes dns grandes potencias, n. 
clestinat;ü.o historica ela Arg·entina e do Equador. ou elo Perú e ela Venezuela. ou 

m.esmo da nossa Patria? 

]]] ~om .e ffrito, se se podem att1·ibu i r certas yariantes ele caracter elas popu

lac;õeP. Je nossos diverRos Estados á larg·a zona de paraUelos occuPadn. pelo nosso 
immenso territorio; se a aversão ao cosmopo l itismo no norte, á exccpc;ão elo 

Cearil, se explica ainda pela clesig·uaJ clistribuiGão cl."l immigT~ção que 1ft, srnclo· 

e n1 "P~fJL! na escala. é IO!.:!.O ·absor·vida, ao passo que aqui, no sul, affluindo erm 

massa.. custt'- mn.is adapt:lr-Re e Chega n pesar sobre os costtnnes e até sobre 

os dPstinos politicos; Re o nosso vastissilno littoral, abrinclo- SP a todas as ambi

t~ões e"Xtranhas. ás nos~as rnesmas, vai tambem aos poú-cos dilatando e lenta

mente anniquilan clo o api'go ao solo dos qu e v ivem semeados mais á bei ra

mar ... o que nos asseg,lll'& no presente a integr.idade do nosso solo, o quQ assl

_gnala apparentemente a livn~ existencia ela nnssa nacionaliéladc, fraccionatl~ 
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eomo estll. a sua sooer<.ma. enr,·~quecidos politicamente os allos poderes do Es

tado, se não a UNIDADE DA l .. !NGUA? 

E essa unida de devE:mos n1anter a todo o transe, dadas as variações topogra

phic:t.'i da immen8a áre;.-.. rlo p:-tiz, consideradas as influencias ethnicas dos innu

meros nucleo.-::~ coloniaes, .::!or.densaclos já.- en1 largas zonas do nosso terrilorio P 

closo.'3 ao extremo da sua na.cionAlidade e do seu idion1a, e, finalmente, attentas 

e.s diH,rsidades de climas, que, através de tantos paralle los, differenciando os 

nossos ccstu1n~s. vão profundamente desvirtuando tambem o vernaculo. 

Xiio ê s(, a con qui stA. pelas a rmas ou pelo ouro. os dous unicos meios de ab

sorpção do in1perialisn1o reinante nos povos, que ora disputan1 a hegemonia na 

política inlern&cional do mundo n1oclerno: um dos instrumentos n1ais perigosos 

dos seus in stinctos, avasc;alladores, é a conquista pelo idio1na. 

DE:n1ai..s, o expansionisn1o já não pôde ser n1ais ho~e considerado con1o um 

ponto de mira exclusivo elos Gov'élrnos no desejo empolgante de dilatarem os clo

n1inios elas naçi,es, que dirig·em, ou de lhes augmentaren1 o poderio ou as rique

zas. .r a. paosou das cogitações dos esta distas para se alastrar pela massa geral 

dos governados, como um~ das modalidades dos seus instinctos ele conservação. 

Tornou-se a consertuencia logica das necessidades, não só da vida vegetat iva dos 

paizes. cu jas populaçiíes já transbordam, como tambem da sua viela de rela

ção, di::l.nte ela crise de hyrerproducção, que a cada instante ameaça o seu equi

librio interno, na luta dese~peradora pela abertura de novos mercados ás suas 

i ndustrias e ao seu COlTttn er~io. 

A ?l?lirlarlf' da /i?'[l1ta. poi~. 7Jcla ?tniclarie elo ensino - é ainda um elos poucos 

!·ecur.~os poderosns, que nos restam, para defendl't' a nossa nacionalidade atravéR 

,Jos vortices: a1armantPs das ambições interoceanicrls. 

Estas r;oncterações. S1·. :\finistro, se nos afiguraram tanto mais necessm·ia>' 

quanto jusUCir.am n~ste momento.mais do que. principios c doutrinas, que não po

demos deS]Jl'ezar na obra ;lelicacla da consolidação definitiva da nossa existencia. 

contin<>ntal, faliam de per~o ao futuro intellectual da nossa Patria. 

Alí'>n ele que, no relatorio que tiv~mos a hon1·a de apresentar a V. Ex. so

bre os ultimos exames parccllaclos ele preparatorios, coube-nos a J)enosa tarefa 

de salientar a situação lastin1avel a que está reduzida a instrucção m g-Pral no 

Br&.sil. estuclanelo a~ caus!'l.s elo seu descredito e da sua decadencia e apontando 

os n1c.ios transitorio~ da se lhe preparar a proxin1a rrgeneração. 

E' n:ltural, pois, que ::\proveitemos agora o ensejo, que nos proporciona a 

inspecQão, que manào·u V. Ex. p1·oceclessemos nos colleg ios particulares desta ci

c1:·tde, ~"'quipttT'ados ao Gymnasio i\T"ncional, examinando os seus methoclos de en

sino. a idon eidade ela su a clil·ecção e elo seu professorado, a sua si tuação eco

nomina e mpraliclade administi·a tiva, e os resultados da fiscalizi\Ção clo.3 ag~nres 

do poder publico. junto a elles acreditados. para, no correr deste tl'abalho, su;!

;re!'irmos icléas que, a cloptadas no todo ou em parte, possam concorrer para que 

~o nuvcrno, que V. E:--. tanto i Ilustra e que, com tão accend1·aào ~Jatriotismo 

csUl JWC'mnvendo a reconstrucção cconomica e a grandeza internacional da Pa

tria, se reservê li -g lori a ·linda maior de, co'm a reorganiza.çilo deTinitiv(l, elo' en· 
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3ino, a.ffirmnr 111 futuro não mui remoto os creditas do B•·asil, como o pai~ 

mais culto da America pela r econhecida superioridade m en tal do seu povo e p ela 

incontestavel JJroem in encia das suas in sti t uicões çl e sciencias e l ettras. 

I 

1;-UNCCÃO SOCI Al .. DO ENS1NO 

Dos tres grãos, em que o espírito c l assico dividia a instrucção, nenhum s•· 

nos afigura de maior importancia do que o ensino secundaria. 

Se €! incon testavel que a educação prim aria deve ser o principal dever dos 

Gov.ernos ctu e com prehende n1 n sua alta missão - porque governar não é s(l 

manter a ordem, garanti ~ direitos e libe•·dades e velar pela fortuna public&., ma~ 

ê a dmi'1istrar tambem, e ad mini str ar é dirigir p desen volver as força-s v i vas do 

paiz em todos os r amos da actividade humana; se t~ n1ben1 não se póde negar fJU e 

a instJ" .. ICção superior é o 1nais seguro é"stalão para se avaliar a gr and eza lntel

lectual de um povo, isto não quer dizer que uma e outJ·a, rep1·esentaudo os extre

mos do ensino, reduzam os es tudos secundarias á f\Jncção inferior de si mpl es de

g ,·áo de transição entre as duas cl asses em que ve•·dadeiramcnte está r epartida 

a sociPdade moderna - :l. dirigen te e a dirigida . 

Que os conhec imentos pr imarias tenham um val or unicamente individual, 

como rrnsa Guido .Tona, estamos de accõrdo; mas p r etender tirar á instrucção 

secunda r ia a su a poderosa influ enci a, como factor socia l, para emprest:;.!-a exclu

sivamente á emanada elos cut·sos superiores, como su stentam muitos, ê suppõr 

que os progressos m en taes não acompanh11.m a evolução nas m etamorphoses po

liticas tlo mundo civilizado . 

.l!;m outros tempos cr::t. natural que os tres gráos tracli cionaes do ensino cor

respondt.~sem mais ou menos ás diversas hierarchias sociaes . A escola pt·imaria 

diffundiria a luz pel a ma ssa g-er al das popul ações. Os estudos secundarias sa

tisfari acn amplamente as amb ições mais l a r gas clA.s cl asses médias. A instru

cção s u)>e rior ficaria privileg· io da élilc. 

Sob es t e ponto de vista, ph ilosophos e estadistas se subdividiam a inda, con

forme a~ doutrinas que professava m . Par a os r eaccionarios, o analph abetismo 

era a ga-rantia suprema da ordem e ela felicidade das instituições dominantes: a 

paz inter na dfts nações es ts.vn na razão directa da ig·norancia dos seus habi

t an t es. 

A instruccão, &o contrar io •. era o cam inho ab erto para os viciosos de profis

são e pa r a os gTanrles criminosos. 

O coração e o espirito, na formação do caracter, co mo que se afiguravam , 

para taes vess imis t:'l s, as cluas !for ças psychic&.s compensadas l'l a sua opposição . 

Nas sombras densas elo espir ito. o coração avigor ava e ennobrecia os sen timen 

tos. Dian t e das projPcções ra-cli&.ntes da qu ell e, es te se ia pervertendo p el a diro

cção consciente dos seus peiores inst inctos. A ignorancia conservava intacta 

toda a tranqttrza e a coragem toda do lvJmem -an imal . A, instt::ucção en tibi,é\" • 
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n homew· social, ~nsinando-lhe ,a astucia e a audacia, :;, astucia, t1u e mascrn·a a 

cobardia, a audacia, qu<l é o sophisma da força. 

Em compensação, contra es ta maneira de ver, levantavam-se espiritos Jibe

raes, como Guizot e seus discipulos. 

Demonstravam <J m larg-os e brilhantes arg·umentos, que a falta de intilrucc;ão 

ora que i vava a...~ massas popu·la r es aos seus n1ais cegos e brutaes desvarios . E 

foi en Lão que um dos mais !Ilus tres escriptores do velho romantismo proclamou 

llm Llia , r. tn un1 gr ancle rasgo aca cl einico, que era precizo crear UIIIB escola e;.It 

c a da pr i sã. o. 

Pr•Jpagr ... .r a in.strucqão, fazcl-a brilh ar, como uma chamma sagrada, desde 

os paiacios sumptuosos a té 'í.s imrnundas possilgas. era abolir os ·;ic ios, era ex

lermlllar os de>linquentes na tos. E tão bella phr-ase correu mundo, foi traduziUa 

em to<los os idiomas, discutida em t odos os tons, dando p aginas emocionantes 

aos mais anojados prosado!·es, an imando os arrojos dos poetas mais sen timen

taes. 

E ' verdade que n-3n h nm desses modos ex tremos de pensar exprimia a. boa 

doutrina. O nivcl i•Hellectual de um Individuo, como de uma sociedade, não põde 

ele fórum a lguma s .. rvir de padrd.o á su a moralidade. Admittindo mesmo, n a ex

pHcaçao do equiJi.b rio psychologico. a triologia de G:;.ll, cada um de seus ele 

mentos, apezar de todas aR suas m.ultiplrts r elações, possue uma autonomia ani 

mica r el ativa . X em a moral publica, bem como a moral domestica, se bebe nos 

livros: nem os prog-ressos rnen taes de um povo, em qualquer tempo, corrompe

ram e degener aram os seus cos tumes ivicos . 

Hoje, porém. apczar da clivulgacão do ensino primaria, na sua n1ais ampl&. 

dt'rrama por todas as a l mas, ser uma idéa victoriosa em lodos os p&.izes civili

zados, chegando a consti tuir o mais importante serv iço a cargo dos mini ster ios 

da Instrucção Publ ica, hA a i nda nacões, e nações notaveis pelo seu progr esso e 

des nvQlvimento i ntell ec tual, preoccupadas em di~tribuir o ensino por camad;1s, 

co rno se pudessç present~mente c1isting-uir onde começa a élita e a. classe méuia 

:wa.i,>a . 

.l!;ntrctanto, se, n-a phr&.se de Pyf'Ceroen, já l á se foi o tempo das castas ; 

se a p•·opria aristocracia t1o ta Lento j ãmais passou da creação engeu hocla de a l

g·u!JS sociologos l'a ntasistas, o que é certo é que, quanto n1~i s se alan!·anl OS.J 

horizontes das sciendas c das letlras e se vão complicando os problema$ sociae~ 

e politi co .~. tanto mais se impõe a n ecessidade de ampliar as r a ias do <'! nsino ~>e

cundario, de modo a l he dar a verdadeira funcção que lhe co mpet.H no :.o ·~o es

t~ür:· actual cl<· civ iliz~ção . 

O seu papel não p6c1e m a is ser hoje prepa r ar simplesmente os espiritos pa ra 

cursat:e1n os f'studos snpE·r:o)·es : mns lJI oporcionar um!l. cultura. geral, completa 

e ·solida aoq qur se destinam ii. vida activa e. mai s do que i sto . â snpr em a dire

cção dos negocias pu blicos . 

Outr'ora, com o preparo suCfici en t e &.penas para disputa r os diplomas aca · 

de1nicos, o que S!? aprcndiR. nas ~sco l as sup2rio res, conforme as suas especiali

c\ades. bas ta v a pari\ 9 desempenho das m::ti elo; •C~ das {uncçõe~ pub]icas, Os CO· 

• 
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n.hecimeutos prcparatorios. incompletos e res trictos á carreira que pretendiam se

. i,'lJ ir os candidatos, ~ram compensados peJ__as acqu isições posteriores que logras

sem fazer . Para ser um diplomata, não precizava mais do que ser um juriscon

sulto: o medico era naturalmente um hygienista. 

Hoje, o diplomata tem que affrontar com os mais sérios• c imprevis tos lJro 

bletnas cie hygiene mari tima, da geodesia e da mathematic&. superior, segun So 

as questões internacionaes a resolver, dada a phase singular que a trav ssam 

neste momento as grandes nações na politica universal. O hygienista não póde 

deixar de possuir uma cultura generica, que não se restrinja simplesmente ao 

campo elas explorações medicas. E, assim por diante, o mesmo \acontecerá. com 

todas as profissões liberaeg, uma vez appl icadas ao exer c icio de altos cargos ele 

a.dn1inistração ou d~ Governo . 
Nestas condições, não se p6cle mais dizer agora, com o sabia biologista fran

cez, que a s~1prcmacia de uma nação depende daquelles que receberam os es

tudos superiorrs, fal i ando assim ele um modo absoluto. Sob o ponto ele vista 

scientifi~o ou li tterario, não ha duvida, a gloria e a grandeza de un1 po\·o re

pousan: sobre a gran deza e a gloria dos homens que, sahindo elas Faculdades, o 

elevam 'la historia 11elo seu saber, pela<S suas obras e pelas suas descobertas . 

Mas t:ssas suas especiaJizações não lhes clão a capacidade bastante para resolver

os- problemas muito mais complexos elos phenomenos sociars, que exigem uma 

cultura geral,. que não lhes foi mini tracla, corrio base segura elos seus estudos 

preparatorios. 

Tudo, pois, ann u11cia que, quanto m'W se fôr accentuando o progresso ~o 

cial en. toãos os ramos da actividRde humana, tanto màis se a largará a esphora 

da instrucção secundari a, como o verdadeiro coef(iciente da superior idade men

tal elos povos· modernos . 

E' <:sta a convicção reinante entre os grandes pedagog·os e estadistas da 

Euro1Ja e ela America do ::\'orte, nas r eformas que têm ido emprehenclenclo e de

cretando nestes ultim<'n annos. Pena t' que não a vejamos tambem praticamcnt:· 

parlilh..tda p~los homens illu~tres do Drasil . 

li 

ORGANIZAÇÚES GY1\iNAS J A1~~ 

Da.do o caracter de exccepcional imporlancia, que tem as.<;umido a in~truc~;ilo 

secundada, na actualidaclc, tornando-se cacla vez mais o eixo principal de toda 

a actévidac:Je social , profundas têm s'ido as transformações por quo ha passado 

estes ultimas tempos nos paizes mais ad iantados. 

Qu;,esquer que sejam os systemas por estes acloptados, o da ?t?lici.M[e, 7J11t

?'aHdade on sob?'~JJOsição elos C?I?'SOS, ou se trate ele nações dominadas a inda ]Wlo 

classicismo, ou daquellas em que os methodos modernos j á produziram uma ver 

dadeira revol uçüo no ens ino, a r eali dade é qu e por tocla; a parte se obsrrva o 

1nesn1o interesse patriotico. a n1esn1a preoccupaçào absorvente de proporcion ar 

ás novas gerações um preparo á. a l tura elas necessidades sociaes do secu lo. 
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Na. França, ainda ago 1·a, a refonna ele 31 ·de lV[aio do anno fiuclo p~'..r ce 

t o r as~ i ;\nalauo urna é1·a ele franco florescimento para os es tudos secundarias. 

Essa reforma aliás s0 fn1punha . A r eÇtcção co nt1~a os processos peda·g·ogicos 

n essa ;,;ranclt• Rcpublica já se fixera sentir cl~ todos os lados . E para mostrar 

o atra.zo e a rotina que r einavam nos lyceus e nos collcgios oEficiaes, tornara-se 

ccle>:?J"<· a phrase do em inente publicista qu e, entre allusões caustiéas c morda

zes, prc.cl aJnan .. un1 clia que. o maior orgl.tlho do 1\lfin istro da Instr uc(!ão pstava 

em puxur o re lo.~io e a Cfirmar que, áquella hora, em todas as Pscolas ela Re

publica. li·a-se o n1estno trecho de histori o pa.tria ou se cantava a 11 Marse

lheza". 

P ai& nova ! ~ i de instrucçüo, toch.via. aboliram-se as antigas dislincções ele 

ens ino elassico c ele en• ino moder no . estabel ecen do-se um só em dous cyclos, com

prehenrlendo ca à::t qual clivPr sos cursos . Os es tudos secunda rios paS&aram a ser 

assim um pJ·olon!'·amento nattll·al elo' t>studos ]lrimarios, encadei&ndo-se perfei

tamente. )[os clous cyclos claquelles, cu ja duração é ele S'te annos, a i nda h a sub

divi~ões . ..'\~o primeiro estatu ira n1-se duas Recções, estudando-se en1 uma: fran

cez, latim, li nguas vivas, geog rapllia e histol'ia, n1athematiea, sc iencias natu 

raes, rnoral , cl<•sen ho e grego ( l'aculttl.. tivam ente) ; e na outra, toda..c; estas mate

ri as, com c"clusão do greg-o e elo l:l.tim o accr csci mo ele co n tabi l idade e dircitq 

usual. 

No segundo cyclo, crectram-~e quatro se~ ~ões, ft escolha dos alumnos : latim 

co1n ~rego; Iatin1 e estudo con1pleto elas linguas vivas; Jatiin p sci encias; e 

línguas viYas .e sciencias. 

O primeiro cyclo dá direito .'lô cer ti[ icado de estudos sccuncla ri os, el e ac• 

cút:-clo com as contas ele anno. O ba charelato sD ser á conferido no nm clo 4 se

~u ndo cyclo, prestando o cnndiclato um exanw geral perante as Faculdaclcs ele 

sc i encia.~ ou lcttras. conforn1e os cursos . 

.\ lt:J.lia. apez,v: da :l ~ rrnüei ra rerorm:J. de 1901 . conservou o ~eu typo an

U;;·o el e inslrnc~cio seeundal'i::t. qu e se clivirl e em class ica e t echnica . 

Esta é '"lada rwlas c~:;col~ls Lechni cas c 1nslitutos da Jnes1na espec ie. e tem 

por c"3co po minis lrar c1.os l?.::·tuchtntes uma cullu r a ao 1nes n1o Len1po ger a l e pro ... 

nss!on .. 11. 

Quantc it inMrucçito clas~ica. reparte-se por clous estabel ec imentos - o 
;.<ymnasio c o lyccu . .:\aquell e, além elo ensi no systematico e muito apurado do 

ÚaHano, h a a~ catl eiras el e latim, f 1· n r~ cez, geog r aphia, historia, g·r ego, n1a thc· 

n1alica e se i.enc i~!:l na.Luraes . No l yceu, alén1 d stas rna ter.ias, professatn-se PhY· 

s1ca " chimica e philosophia. 

A pas~ag Pm dP- anno lYlra anno (az-se pel a n1 écl ia, o que não impede aos 

ali..Jnlnos. que a não obtiverem. de prestaren1 exan1e; e, no fim elo curso. h a o 

ex:1111P ge r a l. c luun·ulo de Uccn:::a, con"!preh en dC'ndo a penas as n1ater ias estudada~ 

no cur so srcuncla r io n1ais el evado . 

Na Austria, como na Jtalia, as promoçõPs ele anno são l"eitas pela frcqu cr

cia " pE'lu :·provc>itamento dos alumnos, hayenclo no fim el o curso o exam e de 

madurez<~, 
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.\. k?.'lslu.~ii.o austriaca,· se bem que um tanto complicada, te'TI produz:tlo os 

m,elhores :·esulLados no desenvolvimento pedagogico do paiz. O unsm,1 secmvla

rio é m0delaclo pelos gymnasios, que se dividem em completos com oito classes ~ 

inje?'ioTe:, cem quatro; c pelas cscolcts 1·çaes, tambem repartid•as em cOln7Jleta.s, 

com sete classes. e ·info·inres com quatro. 

Nus gyJnnasios con1pletos, -ensinam-se religião, lingua materna, latim, g:rego, 

mathematica, sciencias nnturaes, geographia, ·historia, e propedeutica philoso

phica. São . facultativas as seguintes disciplinas: desenho, gymnaslica, lingua~ 

1nodern:-~.s e outros idiomas do paiz, estenographia , canto e calligraphia. 

f;!uanlc á orgapização das escolas reaes, dependendo da legislação especial 

das prüvincias, vada de uma a outra ; 1nas obedece 1nais ou menos ao plano 

geral do~ gymnasios. 

A leg islação da Belg·ica, adoptando o systema da pluralidade dos cursos 

· em um mesmo ins tituto, faz lembrar em muitos pontos a franceza. A instrucção 

secundaria, ministrada nos ctt/i.enens 1·ec•es, distribue-se por tres secções: h-n>na-

1~iclcules g1·eoo-lat inas, lwmaniclcules I Minas e hmnaniclacles 1nocLer11c1oS. A pri

meira Eecção, mantendo o typo classico do ens~no, prepara os estudantes pa~11 

os cursos uniYersitarios. São matcrias clesse curso religião, ft~ancez, greg·o, la

tiin, inglez, allemão, flamengo, ma thematica, g-eog·raphia, historia, desenho, g·ym. 

nastica, sciencia..s naturF.es e canto. :\Tem todas, com tudo, são obrigatori-as, JJO

denclo os alumnos optar pelo estudo do flamengo ou do allemào, ou se especi.l 

lizar ou não no in~lez. O curso de musica tambem é facultativo, assim como 

o ele desenho ela. quarta eló.sse em clian.te. 

Na secção chamada das M'nwniclcules lati11c.s, ensinam-se toda· as disci

plinas acima, com excepção elo grego e imposição ele estudo obrigatorio ele a l

gumas 0utras, tornadas facultativas no curso classico. 

Qllanto â terceira secção de hm11cmiclcutes mollentas, essa foi cread& visand') 

corresponder á propaganda destes ultimos annos em f-avor do e11sino nti/i.tcwio . 

.Subdi v;dc-se da. terceira classe em ~liante, classe que corrcsponde &o terceirD 

anno de estudos, em dous ramos - o scientifico e o commercial . Ha, para am

bos, aul as ele· r eligião, rrancez, allen1ão ou flamengo, historiá., g·eographia, ma

thematica, sc iencias naturaes e g·ymnastica. Para o ramo comn1crcial, exigetn- St· 

mais ingtez e scienci&..s commerciaes. sendo dispensado o dt-sen ho, que, con10 

aquelles, é facu lta tivo. para o ramo scientifico . 

Os c.theneus ?'eaes fornecem af,~im trcs especies ele certiticaclos finaes de 

exame. 

Pela secção das httmcwidtt.elcs [/1'eco -lati11o s, habilitam os candidatos á en

trada nas Universid3cles, como já vimos. Pelas hmncmiclades lettinets, dão in

gresso ás esco las tecbnicas superiores . Finalmente. pelos diplomas dos dous ra

lnos das hll'IJHLHiclarles ?Horlc1 ·11 as) preparan1 a juventude para o exercicio do 

comlne!'"!io, da industrias e dos cargos subalternos da -éi.dministração publica._. 
' Na A ll emar.ha, tomando por typo a Prussia . uma .vez que a organização 

do cnsin0 s "cundario Yari<l muito de Est:>.clo a Esl.~do da Confederação. os actos 

çlo Gov·~rpo, de 26 ele Novt>mbro cl~ lPOO e 3 de Abril e 29 ele Maio do ;<nno se-
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guinte, 1,r duzirarn os mais C0cundo3 re3ull::tdos sobre· o systema jú. ·'em vi;or . 

As no\·a.s mccl id:ts. aconsell1adas pela expJriencia, vi('ram tr:tz <Jr :!.i:1cla n1aior 

desenvolvimento á in~trucção des;,e gran~le p:ctiz, predest inado ainda a exercet 

uma influencia J)oderosa, por largos a.nnos, sobre os destinos do mundo . 

Segundo o &ystem<L prussiano. que seg-ue o plano da pluralidade dos curso~ 

Pm dl\ ersos inHlitulos, como já observámos rel:ltivamente á Jtalia e á 1\.ustl'ia. 

a instrucçilo secundaria é rninistrada por tres especil1S de ~slabelccimcntos pu· 

blico:; - o Gym?1CLSilf111, <> 0L'e1'1' ealschule ou escola r~al superior, e o Real gym.

nasht?n ou gyn1Tw.sio 1''' Ctl. Existem ainda outros institutos inferiores, sc nle lhan

tes aos austriacns, como os Jl!'O-[Jymnctsios, 1n·o -oymnetsios ?·cctcs e escolas ?'eetcs 

mcompletets, cujos cursos são de seis annos, ao passo que os daquelles se ele

vam a. !lOve, divididos embora em seis classes, pois estas, a partir da terceira, 

coml}t·ehendem dous annos c'~da uma . III interior ( m, t c?·tict) ~ lll superior (Obt'W

tei:'tia), li inferior (1l?ltP?'Secuntla) e li superior (obe?·secnnc/ct), e I inferior 

(nntel·-m·inw) e 1 snper:or (obm·1wim.a) . As tres cln.sses iniciaes, a contar da 

m enos udiantada. paru a m;,is alta, chamam-se sextct, Q?l'inta e qncwtn. A seria

cão faz-s~ assim na Prussia de modo inverso ao que nos habituamos a esta

belecer entre nôs. Quanto á distribuição de mate ria.s pelas diversas secçü.es dos 

tres 1na1s altos institutos do ensino SL'Ctmdario do reino, diverge um tanto em 

todos elles. ?\·o Gyntnasi1t?n professam-se as s eguintes mate rias : re ligião, lingua 

patr ia e narrativas historicas, latim, grego, francez, geographia, historia: ma

thematica, sclencias naturaes, desenho, canto e g-ymnastica. O estudo da cal

ligraphia torm\ -se obrigatorio para os aiumnos qu e tive r em má letlra. 

Esta exigencia daS disciplinas, acima énumeradas, não ê iJnn1utavel . Assin1 

ê que se p ~rmitte nas trrs u ltimas classes (sgguncla superior. primeira infe · 

cior e primeira SUJ}8rior) trocar o estudo do fr:;.ncez pelo do inglez . Em outr::ts 

classea admilte-se ainda estudar ling-uas vivas, mathematica e sciencias natu-

7"aes, en1 vez do greg·o. E os cursos de desenho 1 hebraico e inglc z são faculta

~ivos, r. partir aqu<'ll e da segunda classe inferior e estes dous ultimas da mesma 

classe:, porém, su1jerior. 

Nas ObC??TIJct..lsr.hu.lrm não se ensina1n as linguas tnorta s . Estudam-se n~li

~- iü.o,. alie-mão, francez, geographia, g:ymnastica, malhetnatica e sci encias nalu 

raes, etn teclas as cl:'i"iEl-es; iu .~lez, nas seis superiores; historia, ent todas estas e 

na setin1a; e callig·r:lphia n:J.~ tres int'eriores. se o alun1no conseguir nesse tempo • 

a(o,·moscar a lettra. Qnanto :w desenho, o de ornato é obrigatorio e m todas as 

classes, com excepção da primeira, a0 passo que o l inear é f9cultativo, a parlll· 

da te rceira superior. 

F inRlnwn le, o T!e-olr'Y""wsium só diHere das escolas reaes superiores por ter 

o latim como d isciplina obrig&toria em todas as classes, tornando-se em com· 

nensação o J'rancez dispensado nas duas primeiras do curso. 

Quanto ás provas el e habilitação, em paiz algum têm sido mais bem regu la

das. O exame de marl:treza (Reifep>'iifnng) acha-se alli admiravelmente organ i

r.ado. de moGQ a d·u umJ. média app roximada da cultura geral dos estudantes . 
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E os seus rcsultadus t~n1 sido tã;o exce1l entes, que, em \·ez de o elinlinar, u re" 

forma ele 1!101 veio ainda lhe dar maior importancia e realce. 

E com effeito, sob o fundamento de all iv iar os estudantes das reco1·dações de 

certas !11aterias dadas no iniciv do curso ~rymnasial. havia no fin1 do sexto anno 

um exame final, a Llbs~hlusspnt/1171[/, que se effectuava para a pass:~.gem ela se

gunda classe inferior para. :1 seg-unda superior. Ficava assin1 reduzido o ex lnH~ 

de madureza quasi C!lll' á apreciaçilo do preparo adquii·ido p los candidatos dahi 

por Jiante até o PC' no e dcrracleiro anno do seu tirocínio escolar . 

O r esc ripto Imperial. porém, de 26 de Xovembro de 1900 abolio essa prova 

parci::tl, instituinuo de vez o J'eg imen completo da madureza. 

Presentom ente, i>;uRlar>tm-se sob este p.onto de vista os tres institutos- typ<> 

ela in.strucção sccur.Lla!.·ia na Prussia. lTim todos elles. se a passagem dt\ u1na 

classe pa!'a outra só se obtem pela frequencia e pela conta de anno, nilo ha mais 

as antigas clirfl'r enç,ts lll\S r,xpedições de diplomas por uns e por outros paru. as 

habilitaçõ r; nos cursos st,periores. A presumpção é que cada qual deY<e te r o 

n1 esmo \·alor na sua alta funcção de doti!.r as novas gerações de uma cultura ge

I'a l, capaz el e lhes garantir todos os elementos ele bom ex i to na Yid:t activa. 

Xão h:1. davida que o systema allemão. e m grande parte talvez devido aos 

me thorlos pra ticos, int !ligentem~ nte seguidos por um professorado fóra elo vul

gar, co tno o que co Jnpi)c 3'3 escolas g·ern1anicas, tem r ev elado uma grande 'sup • 

riorid íl de sobre a.:::: ,ln! ::.n izaGões gymn asiaes de outros paizes não 1nenos adian 

tados. :-\a propr ia lng·Jat ~·' rra e nos Estados Un idos, onde as questões de ensino 

são tratad~s co1n especi a l apuro. p pclag·o~·os notaveis hão proclamado essu.. ver

dade. Diversas JHtç;J~:s n1 ..:~mo, con1o Portugal. têm ton~aclo por molde' a leg-isla 

ção prussian:;t. sob J~ c insu·uc(:Ã.o secunda.ria; e. para não ir mais lon~·e , en tre nós 

n5.o faltam enthnsiastas nrm adepto.s fervoro sos de tão admiraYel processo de 

educação intellectual e ci vica. 

8<·, ro1·ém, é incontestaveel que a A!lemanha r e!Íresenta hoje o ponto culmi

nante entre os poYos que ~.doptar·llm a pluralicl::tde dos cursos pa1·a a instrucçilo 

secunàai·ia, se ben1 qu e todas a~ sua.s t endencias actuaes sejan1 para unil'ic.ll-os 

em um só n··.~ im a n. epto par:~. doar a todos os espíritos. que se dt•slinam iis po

siç:Õt's d e coJntnanrlc na s diversas espheras. un1a n1 ec; nul cultura g·eral e solid:t, 

i~ !=iO não impí~rl::- que se con11Jlet.P rsta resenha das o1·gan izações gymnasiaes em 

alguns pnizes eivi1iniclns com umas 1ig·eiras referencias á situaçio presente das 

naçües. que s~~·.,em ot:tros sys temas de ensino. 

~\. Su ec ia, por exemplo, adaptou na sua l eg-islação pedagogica o systen1a. da 

sobrel'osiç·cio clus cu1·sos. Só existe em todo o r eino um tYPO uni co el e escolas se

cunclarias, cujo curso Sl' tlF;Sdobra e1n nove annos. Os trcs pri1neiros são COln

Jnun::; a Lod~s os a lun1r.os. dividindo-se os seis ultin1os em 1·amo 1oti1IO e 'I'CL-1110 

1·ca"fis ta e ~uhrlivicliodo-se aq 11 ell e em duas secções '~inda un1a comprehendendo 

o es tudo do ;:re.c:o e a outra não. 

2\ios Lres Hnnos cummuns, estudam-se em todas as classe religião, .c:;u Pco. 

allPtnão. m a th "'matica, SC'i~"'ncias nnturaes. geographia. histol'·ia . calligraphia e 

desenho. :-<o ramo latino ( sP-cçcio grcco -letti?w) completa-se o curso com o ~onhe-
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cimehto nu1is clt!senvolvido destas Inatcria-s l"" tnai s' com o greg"o, iJhilo~OJ1hia e 
francez . Xo ramo !<Hino, propriamente dito, o mesmo se faz, supprimindo-se 

apena.s ú g r eg·o. 

No ran1o rcaliGta, ensinan1-se r e ligião, sueco, a llPmão, in e;Iez, franccz, hi s 

toria, geogTaphia, rr1ath C" n1::ttica, historia natura l , physica e chitn1ca, philo ·ophi a, 

musica e exerci cios militares . 

Sobre o J)roces-so éle exames, a l eg·islação sueca não cleixa ele ser superio,· 

a muit:..s out1·as. Acabou com os exa mes parciaes de anno para anno, excepto 

pa1·a o~ alun1nos que, não obtendo uma m éd ia sufficiente para a pron1oção á 

classe superior, pretendct·em rc,·elar su.l.s habilitações em uma proYa publica, 

cerca ela de todo o rigor. Instituio s6mente um exame
1 

final de sahicla para os 

a lumnos, que o r·equereretn . afim de obter a matricu la nos cursos superiores. 

Quanto ao systcma seguido na Hollancla, não se p6éle clizer, como querem 

algun~ que sej•a semelhante ao ela Suecia. E' antes um systema mixto el e pln

•·alirlade e so!J?·eposiçcio <le cm·sos, constituindo-se ele i·nstitt,tos clcr ssicos - 08 

gy 111.nasios, c tcch11icos -- as es'."'ola.s 1wbanas . 

Nos gyn1nasios ha seis c lctsses que s ... desdobram etn secção httntanista, e 

sccr.·üo i'ealisla,. Em ar!lbas estas, o cu rso se compõe de hollandez, francez, a li e .. 

rnão, ing 1ez, latin1, grc:g·o, n1ath en1ati ca, geo.c,J·aphia, histori& e physica. A difr~~ 

ença entre as duas s<~cçiJeR está en1 se ensinar· mais, na htunanista, historia na

Lural na 111 e 211 cl&.sses; e, na realista, historia natural na 111 , 2n, 511 e Gn, e ch i

miC3. na ;Jn e 611 • 

A "" escolas urba?las, por sua vez, se dividen1 em superiores e in l"eriores . _\.c; 

supt•rior es abran.~em cinco cla sses pelas quaes se distribuem as cadeiras d ho't

lanclez, a llemão, frp;ncez. inglez, mathemat:.ica, geogTaphia, historia, mecanica, 

cosn1ographi a, physica. chimica. histol'ia natural, instituições civis, 

co mn1 erc ln~B c economi a politica, desenho, calligTaphia e gJ.'"mnastica . 

sc iencias 

. .'\ .. s escol a s inferiores ~ão v erdadriros institutos profissionaes. en1 que se ell 

sin r1m hollrtncle.z., g·eo~ ramhia. histori~. maLheniatic8,~ desen ho, gyn1nastica e 

IJriucipios c1 rr.eca'lica. physica, chimi ca, hi storia natural, technoloe;ia.., agricul-

tura c L·conomia politica . 

.l.Dm toclos estes 6Stabe!ecimrntos IH\ exames parciaes em cacla classe c o 

t:xame Oinal ou el e sah icla, cu jo diploma cl ã ing·resso ás Faculdades superiore~. 

Quanto ao systema ela nnirlcul.e elos clwsos sccn?iclcwios . cl•á-nos um b eiJo 

exetnpio a H espanha. X o plano ge r a l de r eorganização interna elo r ei no, logo 

9p6s o rlcs:u:tre da ultima g-uerra, que teve ele su stentar contr;,. os Estados Uni

elos, 11~0 escapou aos PStadistas clesta valorosa nação o mag·no problema do en 

sino . Pura assegurn r en1 a unidade da patria, diante da perda das suas n1ais 

Dreciosa.s co lonias. procuraran1 a todo transe consolidar as forças vivas do paiz 

tm todos os ran1o~ da actividade int€-rna. E , e ntre outr&s gTandes reforn1a , o 

decreto de 20 ele Julho cl 'i' 1900, modif icado em pa•· te pela real ordem de 27 ele 

Ag·os to r:e~·uinteJ, provoc~vn t1ma cornpl ta transformação no r egimen escola1·. 

P~la l eg islaç3.o, pois, en1 vigor. existe n& IIe ·panha 11111 só curso secunda

rio. lli\·icliclo em sei~ annos. - o 1" estudam-se relig·ião, h espanhol, latim. gpo -
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J:raphja, arithmctica, gymnastica e desenllo. No 2o, h espanhol, latim, ge.6g'l'a

plúa. historia da Hespanha, geometria, desenho e gymnastica. No 3°, geogra

phia, religião, arithmelic:;, e al;;-ebra, historia da Hespanha, rrancez, litteratura, 

gyJnna:..;.tica e desenho. ~\!o .Jo, g-eographia, religião, geon1etria, historia un i;ver

sal, francez, litle•·atura, psychologia e logica, gymnastica e desenho. No 5", phy

sica, chimica, litter:;,tm·a, inglez ou allemão, ethica e sociolog·Ja. e historia na

tural. l:ro 6'\ cn1fim. geog-raphia, physica~ ing·Iez ou a llemão, histol'ia natural, 

agricu lturn. e rlireito commum . 

. Quanto á questão <los exames. ha especiaes para c:;.c1a uma das materias 

elo cur. o c o final ele bacharela to, distincto para as sc iencias e para as let
tras. 

'l';,l é. em synthese, ~' organização do ensino secundario em algun~ dos prin
cipae3 pai>.es do mundo nivilizaclo. 

III 

I~BGJ~J.!F.N GYMN.\~IAL NO BHASIL 

~ão se pôde dizer sen1 grave injustiça, que a nossa p a. tria não haja 

particit,ado do movimento que. como se ac:;.ba de ver nas paginas anteriores, se 

tem opc,·ado ne~tes dous ult imos decennios entre os povos mais adiantados do 

globo, parf'.. in1prin1ir á instrucç:io secundaria uma no\·a orientação, c&.paz de 

lhe assegurar definitivamente a verdadeira funeção na marcha evolutiva das 

sociedades contemporaueas. Seri:;, ainda falta r á verdade historica querer at

tribuir exclusivamente itos estadistas c1::t Republica a iniciativa de se instituir 

entr e- nüs o ensino inte.~ral sob os largos moldes estabelecidos pela pedag-og;ia. 

niodern~, :·etormando-se radicf>!lmenle todo o anti;;·o regimim escolar que, por 

un1 vicio df} origen1, os Go\·ernos do In1perio ján1ais puderam aper.Cciçoar, dell c 

Uranclo os resultados ro~es e fecundos, que se a lm ejavam, em prol dos progres

.<:os m~ntaes da nossa mocidade . 

Já. no t tnpo da Regencin, através dos pruridos de r eformas, que o acto de 7 

de Abril provocnra, parecendo 1·asg·ar urna nova vida para a nossa nacionalida

de, o p;·ojecto ele crea1·-se nmn Universidade nes ta Capita l, como typo para se 

modelar mais ta1·de a instrucção publica em todas as províncias, abrangia , en

tre.outras m edidas de alta importanci:;., a reorganização completa do ensino 

secunC!nrio. de mo lde 1a tornai-o o eixo do desenvolvimento esp iritual em todas 

as classes sociaes, •fossem quaes fossem as profissões a que se destinassem ·os 

individuas. Logo em se~uicla, Justiniano da !Rocha, Euzebio de Queiroz, Ma•rcel

lino cl, Brito, Mont'Aleg-re, Couto Ferraz. Olinda e tantos outros se empenh a

vam fortemente para tradu7.ir essas idéas em lei, descarnanclo perante o Parla

mento lodos 0s defeitos do regimen escolar, então existente, e prevendo os ma

les que cl&hi proviriam fatalmente para o futuro mental da nossa Patria. 

E' \'erdade qu P, em grande parte, baldados foram es~es esforços . As crises 

políticas quê a~itarJ.tn então continua1nente a vida elo paiz, por t1n1 laçlo, e, por 



- 447 -

oulro, a pro})ria 1ei organic:;. do llnperio, en tregando ás adrninistrações locaes 

das provincias o provimento da instrucçã.o primar ia e secundaria nas zonas sob 

sua di;-ecção, tnuito prejudicaram o advento dessas reformas tão intellig-ente

ment planejadas. 

A l"·opria instituição elo Collegio Pedro II falhou aos seus fins, não se tor

nandG o modelo para as organizações escolat·es ele outros estabelecimentos, or

ficiacs e particulares. espal hados por diversos pontos da nação. E, apezar do 

pt·econceito, a inda hoje reinante, sobre as excellencias do ensino, nelle entfLo 

ministrado, dizendo-se que dos seus bancos sahiram todos os grandes homcnR 

do segundo reinado, qua..ndo. com n1ais ju stiça, o Maranhão e a Bahia pode

ria.Jn reclan1ar essa gloria. para os seus institutos particulares de educação, nãG 

r aras vezes os nossos mais illustres estadistas pedagogos deixaram pro\·aclo 

en1 doeurnentos memoravcis quão long·e andaram sen1pre os seus n1ethodos d·• 

Pstuclos dos processos adoptaclos nos g-randes centros da civ ilização. 

I sto. pot·ém, não justifich que se diga, como o illustre St·. Dr. Am::t ro Ca

valcanti, no seu notavlll relatorio apr esentado em JS98 ao Presidente ela 'Repu

bllca, na qualidade de Secretario do Interior. que s6 a partir principalmente d? 

1874 foi que envicl•tram alguns ministros esforços no intuito de elevar o nivel 

da in. trucção publica, propondo reformas inspiradas nas correntes das icléas 

mais adiantadas em pedagog·ia. 

Quatro annos antt'S, em 1870, para não i1· mais longe, já o Conselheiro Pau

li;,o de !Souza revivera as aspit·ações dos pro-homens elo segundo r einado no pro

j ecto que então formu lara como Ministro do lmP\'rio. fundando uma Universi 

dade nesta Car,ital e estabelecendJ:> em diversas províncias gymnasios, em que 

se manüvesse um curso regular e seriado ele P-Studos preparatorios. 

Infelizmente a má comprel)ensão, entre nós. do regin1 en parlamentar, g-e

rnnclo a instabili?ade dos Governos e das situações, fazia com que poucos m~ zes 

durasse o Gabinete Itabot·ahy no exer ci cio elo poller . O projecto Pau li no l'icava 

esquecido com a organização do Ministerio ephemero, presidido pelo Visconde de 

S. Virr;nte. E Jogo depo:s o problema servil e a questão religiosa abs01·viam toda 

a activiclade e RS energias todas elo Gabinete 7 de Março no agitado qun tt-ien

nio, en1 que conseguia enfeixar a suprema direcção dos negocias publicas. 

Os ultimos dez annos, entretanto, da monarchia não se pôde dizer que fos

sem estei'eis. para a causa da instrucçã<> no Brasil. •Se bem que a inSti tuição 

elo ensino livre não clésse os resultados praticas, que se esperavam. o que o '"'U 
illustt·~ propugnaclor, o Sr. Leoncio de Carvalho, attribue até hoj e á errada 

orientaGão elos que tiveram de exr.cutal -o, é ele justi ~a reconh ecer-se o notavel 

prog,·esso, experimentado nas escolas superiores. A reforma. especialmente, das 

Faculd:;.cles de Medicina, <lrvida ás in spirações do eminente Sr. Visconde ele Sa

hoya1 cujos serviços a his toria ha de u1n din reg·istrar con1 merecidos encon1ios. 

produz!o os mais fecundos fructo . que ainda ag·ora subsi tem. apezar das suc

cessivas innovações com que se tem profundarpente mutilado· a sua aclmirnvel 

estructura primitiv:-t. En1 l~C'l-aGãO m esmo aos estudos secundarias. não se noclem 

o]vldar os esforçoSr intell_ig·entes de I_toclolpho Dántas., !'llamo!'ê e Ferreira Vlan-
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na, qu,tntlo mini<;tros. afim de se modificar inteir&mente todo o plano. de . nsino 

do Collegio Pedro li, dando-lhe uma o1·ganização semelhante á. dos gymn.1sios 

alletnã,.s e de ~e abolir o regin1en conclemnado tlus exan1es parc~llados com a 

inslituição ela }J'l01Xt, elo marlu?·e.::a . 

Foi nP~se IJé que H HC'pubiic:1 veio encontrar cntte nú~ o pt·ohll'lll:L ela ins

tJ·ucc:io scrullclarin. 

l V 

llP.FOn:\TA BE~JA:\'T'J~ CON};T .. \?\'1' 

O momento não J10deria Rcr mais propicio do que o despontai' do 1:; d • :-<o

venlbro nnnL SP realizar un1a reforn1a que j{t. estav&. amadurecida no.s cspi l'itos 

cscl::trecidos dos estadi~üls e pedag;og;os, através ele doze annos ele propaganda 

de ur.s c cl l' debates de outros n>.. tribuna e pela imprensa . O Governo f'ro\'i

sorio rnf'eixara todos os podereF. E, no seu seio, con1o figuras proen1in entes, a 

causa ela in~trucção col•tava clous dos seus mais brilhantes apostolos: Huy Bar

bosa, que se notabilizara log-o no iniciO de sua.: carreira política por un1 tnmno

ravel }JarecPr sobre o ensino prin1a1·io no Btasil, e Benjamin Constant, que, en1 

largo tirocínio ac;.tdentico, gR nhara invejavel notncad& de educador en1 ti to . 

,'\Tão tarclav>r mesmo que a creação do Ministerio da ·Instrucção Publica., 

Corre1os e Telegraphos viesse rasgar te este ultimo va.stos horizontes aos seus 

icleaes pec>agogicos. ::"<orn0:1.do para gerir essa pasta. emprehenclia sem perda de 

tempo a reforma geral elo ensino. E clen tro el e poucos m ez s. pelo decreto nu

mero H81, tle 8 de Kovembro ele 1890, baixava o Governo rrvolucionario o 

novo ret-:.ulutnento par:l a instrucção primaria e. secunclat·ia do Di str icto li"e-

cleral. 

Por essa reforma, o anti;.:·o Collegio Pedro JJ que. ele Instituto Nacional ele 

Jnstrucc_:éio Secundat~ia. p~ssou a chan1ar-s(' Gy1nnasio )Jacional, continuou clt

vicl iclo r!m externato e internato, abrangendo a mbos um prog1·amma co mmum elo 

ensino. c'!istribu ido por Re\e annos. 

Alloliram-~e os exames p:wcellaclos ele preparatorios e e tabeleceu-.•e o curso 

integral ele estudos secunlht rios. serianclo -os ela seguinte fórma: 

1• ANNo - A•·ithmetica. c algeb1·a elementar (estudo completo), ]JO?'Inmw.o· 

(estude completo da gTammatica expositiva e exercícios ele r eclacção com au 

xilio do mestre). t1·ance;; !g1·am matica e l ementa r. l ei tura e traclucção ele autore~ 

faceis c versão ele trechos~ simples de pt~osa), la,ti m (g;ramnu1 tica elementat·, lef

tura e u·aclucção ele trechos facels) . geog?'a1Jhia 7Jhysica (exercícios cartog'J'3phi

cos), noções concretas de astronomia, g;ymnastica, desenho e ~usica . 

2o ANNo - Geometria e/emen ta?· , t?'i.gonomet?·in ?'ectilinect e geomet?·ia espr· 

cic!l (esludo perfunctorio rlas secções conic,s. ela conchoicle, ela cisoide, da limaco" 

de Paschal e da espir<1l ele Archimedes) ; 7JO?'tngne.z (grammatica historica e 

exercJ CJOS d•' composiç'lo); /nt11cq,z ( r evisão ela gTammntica elementar, l eitnra e 

tr~çlucçào ele autores, - g.,.acluahncl1t;e mais cllfri .. e is, e exerciciQS ele versão e con-
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veJ'Sação) : lctthn (revisão clt'. gTammatica e. traclucção ele prosadores, gradualmente 

mais clifficeis) ; geo[)nlzJhia politicct e economica, especia l mente a do Brasil 

(ex-erch.:ios ca.rtographicos): astronomia conm·etn ( es tudo cotnplenlenhtr); cl e:=>e~ 

nho, gymnasticn e m usica . 

3" ANNO - Geomet•·i,a [}61'fl./ e o seu complemento algebrico; Galcnlo ai/fc· 

,·encictl e i11/eg?·a7. limitado ao conhecimento elas theorias rigorosamente indispP. ll ·· 

saveis ao studo da m ecanic& g·eral, propr iamente dita; [JCO?Jiet?'ia rlesc1'i1>1iva 

(theorias elas sombra~ e perspectivas. o trabalhos g raphicos correspondentes) ; 

f•·ct11cc" - esttHlo completo lgrammatica complementar, traclucção ele autúrCR 

rn:üs cliff iceis, e exercícios el e versão e composição) ; la.tim - es tudo compl eto 

- traclucção do. autoreR mais clifficeis; ·ingle ,-;; ou alle>•LCÍO (grammatica elemcn

taJ·. l eitura, t 1·aclucç~o e versão faceis, exe 1·cicios el e co nversação) ; 17.csenho. gym

nctslkn e m.11si<·n . R evisei o em um-a hora, por semana, dos cursos de portuguez 

e geogn~phia . 

4" ANNO - j]Jrcnuica e a si.?'011 0?nict - clous prriodos. 1° 11e1·iorlo : mecCLnica 

f)e.?~al. iim i taclu. fLS the J' ias g·eraes do ~ quilibl'io e n1ovim ento elos so lidos invari:l 

veis. c precedida das noçõ-es rig·orosamente indispensaveis ao c&lcu lo das varia

C}Õcs. 2° ?Jedoclo : asi7·onomia, prC'cedida ela trigonometria espherica, g·eon1etria 

celeste e no~ões succintas ela mecanica celeste. ln[JIC::; ou ctllemcio (revisão ch. 

g·rammaticn. l ei tu r a tracluc~ão el e prosadores Caceis e exer cicios gTaduados cl t=' 

versão e conversação). G1·er1o - (grammatica element~r. leitura e traclucção de 

autores faceis). Desrnho . D1JH1?1aslicn (' 'lnHsica . fl ev iscio ele calculo e ~;eo n1etri a . 

portuguez, fra ncez, 1ati1n e g-f:\og-ra,phia fuma hora por semana para cada nut

teria). 

5o l•NNO- Physira. geHtl e chimicct g e~·al .: inglez ou allemcio - es tudo com

pleto - l eitu1·a e traclucção el e autorrs mais cliffice is, ex ercícios ele versão e 

conversação; [}?'C[)o -- estucl completo - (revisão cht gr ammatica, l eitura e 

trnclu c~ão el e prosadores gradualmente mais cliffi ce is ) ; dese»ho, .Qymnnstica e 

'JJ11tsica. I?P,;iscio df' calculo P geon1etria, m ecanica e ::tstronon1ü1, geog-ra}Jhia. 

portu?uez, rran caz e IF. tim (uma h:>ra por semana). 

G0 ANNO ·- Biolo{Jia - clous per iodos: 

1o período - JJiologio, (estucio abstracto). 

2" perioclo - Botanica e zoologia ( es tudo concreto). Jl! cteO?·ologi.a. mine•·alo

.rJia. e rycolo[Jio (noçiies ~err.es). Histo?'ia Univc,·sal (e>ltuelo concreto). D esen ho e 

0'!J'111?1ttSIJCrt . Tle'l'isclo de ralculo P geometria. 111E"canica e aslrono1nia, physica e 

chin1ic!'l, f1' fll'tccz, latim, in:lez e allemão, g·rPgo e geographia (uma hora. por sc

n1ana pq r a cada ma teria). 

7" ANNn - Sociologia e 11to1·a.l, noções el e economia 1>oliticn e cli•·eifo patrio; 

l>isto?'in do l3nt.s i7 .: hislo,.ia d" litle,·ahlHt nncionctl. Re~Jiscio de calculo r g·eome

tJ·ia. mecanica e ;-u=)tro110n1in, 11hysica e chimic&.. bio logia. n1 eteorolog ia. min era

log·ia. geologin.. hi~toria univerf4al. ~-eog-rnphia, francez. in;zl ez ou allemão, lati m 

c g-rego (unut hora por· sen1ana. par a C"acla diRciplina). 

Pela reforma c~tal,~ lecr 1·am -se nincln tres espec ies ele "'"· m ps : os ele su]fi

ciençia pa,1·a as matertas que houvessem dé ser continuadas no a.1mo segnin t e, 
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constando :tpenas d~ p!·ovas ontes; ôs flnaes pa1·a as diseiplinas, cujo estude, 

fossen1 gr&.dua!Jnente tenninando o candidato • que deverian1 dar nelles tnosp 

lras dus suas h'lbilitaçÕt's em pro,·as praticas, oraes e escriptas; e, finalmente. 

os de nta.ri1n·e:c'. prestaclo~ no rim do cu rso integ1·a1 e destinados a verificar· SP 

os &..lu.nnos possuiatn a cultura intellectual necessat·ia para segui!· os estudos su
P<'rior s das divf:rsas Faculdades da Republic.1.. 

B~t<:~ 111tin1os ~~ames . a que poderiam ser admittidos. nfLo só os alun1nos 

elo Gymnasio, approvados em todos os exames finaes do r·espcctivo ·urRO, como 

lambem quaesquer c2.ndidatos (JUl', além llo certificado elos estu rl s primarios 

do 1'' ~r~o. apr senta'Ssenl :l. 'Mesa Julgadora um Clt/JTlCillum vilre, a signado pelo 

ãirE!btor do C'Stabelecimento particular, que fi·equentasse, ou pelos differentN! edu 

caclores. que o houvess•-:..!n doutrinado, abrangiam provas oraes e escriptas sohre 
cada un1a das ~<?guintes secções: 

l.:a Lingu:1s Yin1..s. e$;pecialmente a lingun porlugue?.a (I litt rntura na-

cional; 

2. n Línguas mortas; 

3 .• ?I!:J.lhematica e astronomia; 

.J.n Scienci~:-; tJhysicas e suas applícac:ões. n1etereologia, tninernlog-i:t c gco-

Io~ia; 

5 .:' Biolo::?;ia; botnnica P zoologia; 

O.' Sociolo.~ia a moral; noções de ec011omia politic:J. e direito patrio; 

i .• Geo"raphia c hi~toria uuiversal. especialmente do Brasil. 

_\Jém tla~ provas t=~scriptas e oraes, haveria ainda praticas sobn: a~ rnrtt\:·· 

t'ifuS d:-ts 4'", 5 11 c· 7:1 secç;ües. 

Qu<\.nto ao proceRso do r.u~me clr madm·e~a. annualmente seriam organiza

das pelo inspector ge:·al da Jnslrucç:io Publica. d<:l accõrdo com o respecti\·o Con

~clho Director. então instituído e composto dtO ll!o membros, commissões jul;o.a

doras nara c:11la um'l da.q ~ete sec~ôes. acima rrferid.:LS. Dessas ,commissõe;;, 

!'•resiaidas por um elos ~ itores do Gy,rnnasio ou qualquer outro representante elo 

Conseil.o Dir ctOJ', fariam part~ dons lentes daquelle estabelecimento, clous ou· 

tros ele cur~os super iores . a inda douR professores particulares, préviamente s 

colhidos entre os lnminm·pq da sua classe. 1':. realizadas tod:~s as provas. só se
ria conferido o grão ele bacltm·ez em sciencias e lettras aos alumnoq que nellas 

obtivess~m cious terços de rt)JlJi'Ovnções plenas. 

'l'ac~ Pram. em synthese. os pontos capitaes ela reforma Benjamin Con 

stant. 

A critica não a poupou . Accusaram-na de monstruosa. inexequi\•el, intole

rante · até anti-republicana. i\fonstruosa. porque sobrecarregava ele um modo 

d~mas1aclo o ~>spirlto juvenil com o E:Studo das sciencias rxactas, exig•indo-lhe ,, 

aPsimilação ele conhecimentos superiores ã• suas forças mentaes. Inexequivel, 

por·que se tornat·ia human~mente in1possive1 aos profi'ssores de muitas materias 

pr para'l'· os seus alumnoR en1 nove mezes, co m elles percorr ndo ]Jrogrnmmas 

extensos e penoso~. que, <'!11 mo?nos de dous annos. não podet·inn1 ser conscien-
; 

ciosameute desenvolvidos. Intolerante, }Jorque, através de suas multlpl!ls lnno-
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vagões, chegarat!l a descobrir a!guns a ilnposição á n1ocidade da;.~ doutrinas pbi

losophi0as, professadas pelo s2u eminente autor . Anti-republicana, finalmente, 

porque consig-nando embora no seu primeiro artigo a liberdade do ensino, ve

dava comtudo aos instituto:s particulares o direito de ministr&rem a ins trucção, 

co mo entendessem, uma vez ttuc os forçava a subme tterem os seus educandos 

ao plano g·e ral de estCidos e ao julg-amen to dos lentes do Gymnasio Naciom .. l, 

permittindo apen<ts a equiparação a este dos estabelecimentos oCficiaes que, n'ls 

-mstado3, sobre os seus moldes se fossem organiz~t.ndo. 

Sejam, porém, quaes fossem os defeitos da oreforma decretada pelo primeiro 

)VIinistro da Instrucção Publica, a verdade ê que ella viera satisfazer em boa 

p:1rte as aspirações do . ultimo decennio do Imperio nos domínios da pedagogia 

naciorlal e representara o primeiro passo para a implantação, ent'l'e nós, de um 

regimt)n gymnasial •á altura dos nossos creditas ele civ ili zação e an1ot ao pro

gress0 

v 

1\'IALLOCHO DA Rl~FOHMA 

A rcacção contra o reg-ulamento Benjamin Constant se fez senth· principal

mente nos clous campos extremados, em que se haviam dividido os nossos edu

cadores: os que ()ueriam a todo o transe manter para a •instrucção secundaria 

o statu quo da monarchia., favorecendo conscie nte ou inconscientemente a sor ~ 

dida lndustria dos exames parcellados de preparatorios, e os que, proclamanda, 

e mbOi':.t, as excellencias do regimen da macbtweza,, sustentavam as icléas radi'caes 

de certos pedafog os, neg·ando ao IDstado a facu ldade de intervir directamente 

na organização, super in tende ncia e orirntação do ensino. 

U;n pequeno gyupo apenas entendia que, com ·um certo numero de modi

ficações. (jue, antes do que a experiencia, a simp!M inspecção das linhas geraes 

da reforma est!tva indicando quaes deviam ser, esta poderia elevar o Gymnasio 

Nacion'll ao nivel das melhores inst<ituições cong-cneres da Eu;·opa e da Ame

rica do No r te. 
Aç.ezar di sto. o decreto n. 981, de 8 de Novembro de 1890 entrava em exe

cução ;ogo em começo do anno seguinte, scn1 soffrer a mais ligeira al teraçã~. 

Pel•as sua-s bases, era, por acto do Governo Provisorio de 22 clanuelle mesmo 

m ez, approvaclo o regulamento commum ao ln ternato e Externato do Gymnasio. 

E torn r~.-va n1-se as n1eclicla.s ncc'essaria·s para accomtnodar os estudos desse esta

belecimento ás disposi~ões transitórias da reforma até 1896, época em que ele

veria receber -o grão a primeira turrr1a dos novos bachareis pelo exa·me de ma

durrza. 
Por t'ssas rli spos ições. supprimi am-se &s cadeiras de rheto·rica, philosophia. 

Italiano e lüstoria Jitteraria da()uelles institutos; estabelecia-se que, •a tê a data 

acima tnencionadó, eeriam prepar:;~.torios indispensaveis, para a materia nos cur

sos saperior.es, portuguez, francez, in glez ou allemão, latim, mathematica ele

m entar, g-eographia e historia , especialmente do Brasil, physica, chimica e his-
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tori&. natural; ..; exigia-se que esses preparatorioo, dalH _por diante, fossen1 pres

tados cotn os exames elo Gyn1nasio ~racional, segundo os programmns por .esse 

instituto adoptanos . 

Para c'S candidatos, entretanto, que j-â. se estivessem habilitando para a prova 

final de madureza, haveria ainda unur mesa exa.n1inadora de calcu lo e geometria 

dcscriptiva em fins de 1891; outra de m ecan ica e astronomia em 1892; mais 

outra de g·r ego em 1893; outr& ainda de biologia em 1894; é, finalmente, uma 

de sociologia e outra ele historia da litteratura nadonal em 1895. 

A reforma, pois, de 8 el e Novembro reconhecia apenas o certificados d e 

exame~ dE· preparatorios pt·est:;.dos perante as comm i·ssões julgadoras do Gymna

sio. Este facto provocou desde logo as mruis instantes reclamações por parte dos 

Estados. E, de todos os la dos, af[]uiram represen tações e protestos de innu

me ros esll.Hiantes. que se considerav&.m altamente prejudicados com essa medida. 

Entrementes, exp~dia o Governo Provisorio o decreto n . 1. 232 H, ele 2 de 

Jan eiro de 1891. baixando o r<?gulamento das instituições ele ensino jurídico, ele

pendentes elo .Ministerio da Instrucção Publica; e, ou attendendo a taes sol ici

tações, que lhe haviam chegado dos Es t&clos, ou pot·que se convencesse dos ob · 

staculo.s, que creara aos candidatos ú. matricula nos cursos super iores, obrigan

do-os todos a Yirem ao Rio de Janeiro exhibirem as suas habilitações nos estu

dos secund·al"ios, ampliou, nas diS1JOsiçõcs l"7"a?tsito,·ias desse seu dect·eto, aos cur

sos a~nexos âs Faculdades de Direito e aos gymna.sios 1la?"t·ieHI<wes, eq11ipan•<1os 

por acto do Qoyerno ao Gy1nnasio ~acionai, o privileg·io que a es te conferira na 

rêforma ba.Bica. do ensino con1o o unico esLabelecünento perante o qual considerava 

validos os exames de ;Jreparatorios. 

LC!go depoi s . a 10 de Janeiro, o mesmo favor era concedido A Instrucção Pu

blica de Ouro Preto, quanto á inscrip(:ão na Escola de Minas, pelo decreto, em 

que .se r-tpprovava o seu regulamento interno. E, se os ultimas estatuto~. que 

foram expedidos, referentes ás Faculdades d Medicina, nada consignavam a 

esse re-speito, nã? tardava que o Governo Prov•isorio, por um acto gera l (de

creto n . 1. S89. de 21 de Fevereiro de 1891) declarasse validos até 1896 os exa

mes de prep'lratorios, prestados nos cursos officiaes dos Estados, uma vez que 

se regulassem estéS pelos programmas adoptados no Gymnas io Nacional. 

A Psse tempo, entrava a R epublica na ,sua phase comstitucional. Restrin

gia-se eons!deravelrru~nte a 0 1~bita de acção do Poder Executivo . ·E , se betn que 

a ·Carta de 24 rle F ever e iro houvesse dado força elE' leis permanentes a todos os 

actos da junta rf'vol•Jcion~ ... T'ia, já não. tinhan1 a mesma facilidade os n1 embros 

do Governo d e fazer e desfazer reformas, muitas vezes tumultuarias, é .penoso 

dizer-se, sem invadir as attribuições du Congresso Nacional. 

Tambem, nessa occasião, já deixara de existir Benjamin Constant . ::\'ão 

restavam, por seu turno, d efensores á sua obra. Aquell es mesmos, que cobrira 

de honr::trlas e de af fectos, chamando-os para o seu lado, afim de a ux ili a i-o no 

seu gra.Pde ideal de regenerar o ensino publico etn nossa Patria, serian1 os 

primeiros a se penitenciar, proclamando impraticaveis os piamos do seu mestre, 

o patrlcta illustre. qcte j1\mftis pudera ser um es ta dista ," uma vez que se acos-
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tum ara a julgar, pele.s , concepções abstractas do seu esplrito supel'ior, a socieda

de e os homens. 

Não é para a dmirar, pois, que a reacção contra o decr ~ to de 8 de 'ovem

bro se avolumasse rr.pidamente logo depois da morte do primeiro Ministro da 

Instrucção Publica, sem enco1itrar uma resistencla mais séria, a não ser na fo rça 

de se u proprio texto, uma vez qu e só por outra le i poderia ser, já naquelle ins

tante, de rogaclo . E nas vesperas da abertura das aulas do Gymnasio, antes que, 

de facto . com çasse a ser executada a reforma, assim se dirigia ao successor de 

Benjamin Constant, no seio do :.vJ:in•istel'io, o illustrado Sr. Ramiz Galvão, que 

então ex &rci" as funcçües de I nspector Geral do ensino primario e secun dario' 

"Capital Federal, 18 de :.vJ:arço de 1891. 

Sr. Ministro e Secretario de Estado dos ='!egocios da Instrucção .Publica: 

Correios e Teleg raphos. 

FazendG minhas todas as ponderações que collectivamen te vos faz o Con

selho Director da Instrucção ima!'ia e Secundaria do Districto ·Federal, quanto 

ao plano de ensino do Gymnasio Naciona l, peço-vos licença para propõr as se

guintes meclicl·a s, que consultarão " bem elo ensino e regularidade dos trabalhos 

daquell"l estabel ecimento: 

1. o Mandar o Governo suspender a execução do novo plano ele estudos s.~-

cundarios, dado pelo Regulamento de de Novembro de 1890, até que se ha -

jam decretado os retoques de que ca rece aquel le Regulamento; 

2. u Mandar vigorar provisoriá.n1 ente o antigo plano de estudos, com as sim

ples modificações de programmas que o -Conselho julgar conveniente s, conside

rando a lumnos do· 2° anno os que foram por ventura approva dos nos exames de 

admissão realizados na .segunda quinzena de Fevereiro; 

3 . • Autorizar a lnspectoria Gera l a tomar todas as medidas complem en

tares que forem indispensaveis, quanto 1i. distribuição do pe ssoal, J}ara que o 

en,. ino não soffr~ •• respeitados os limites da despeza decretada e OUV'idos os r e i

tores. 

En> no me do Conselho apresentar-v~s-hei, o m ais brevemente que fô r pos

sivel, o projecto de reforma do plano do Gymnasio Nacional, que vai ser elabo

rado, em satisfação ás necess idades reclamadas e em virtude dos deve res que 

co. bem ao m esmo •Conselho ex-vi do citado Regulamento de 8 de .Novembro. 

Snude e fraternidade." 

Ets a r epr esentação co llectiva, a que se referia o off~cio supr a: 

"O Conselho Director da Instrucção P rimar ia e Secundada do Districto F e

deral , J)O ex~rcicio das attribuições que lhe foram m~rcadas por lei, solicitou da 

Congregação do Gymnasio Nacional a proposta dos programmas de ensino para 

o a n•lO de 189 1, ele nccôrdo com o disposto no art. 4-! do Regul•amento de 8 d~ 

Nove,.,,bro de 1890. 

" Aquell a Congregação, dando cumprimento ao qu e lhe foi reclamado , depois 

de minucioso e demorado trabalho , a presen tou ao Conselho o projecto, qu e vos 

r emetto impresso, para qne decidissemos o que fosse mistér. Al:>steve-se de 

analys::~r a lei e cingio-se, como erft de seu dever. á organização dos program-
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mas de accõrdo com as bases miudamente assentadas pelo R:egulamento q·ue fez 

a refo1 ma do plano de ensino elo Gymnasio. 

"Estudando este projecto, o Conselho Director, ao qual cabe a organiza

ção definHiva dos mesmos programmas, tendo ·em vista !t gravíssima responsa

b il'.dade que assumia com a approvação de um plano de estudos na reali dade 

inexeq~1ivel e contrario a preceitos pedagogicos, e ponderando mais que a lei 

lhe faculta propôr ao Governo as modificações c reformas, que julgar condu

centes ao melhorJ.mento dn ensino, o Conselho Director vem respeitosamente si

gnificar'-vos que, á vh"3ta dos progTamn1as deh~lhada1nente propostos pela Cor~

grp~ação do Gymnasio Nacional, parece-lhe de indeclinavel necessidade r etocar 

a lei e alterar a, extensão das disciplinas do curso secundaria. 
·'Basta lançar os olhos sobre os pi·ogrammas parciaes das cadeiras de m<~· 

thcm>...tica elos quatro m·imeiros ::tnnos do cu1·so, sobre as de physica e ch imlca 

do 5° aHno e l:Yiolog·k:t do 6• anno para convencer-se qualquer de que nem aquel

las materias são compatíveis com o desenvolvimento intellectual elos alumnos, 

que e~;tram p.:tr>t o Gymnasio com 13 annos de idade. nem a amplitude de taes 

programma.s condiz co·n a natureza dos estudos secundarias preparatorlos da 

lnstrucção superior. 

·'O Conselho Director podE'!'ia abraçar o alvitr e de cortar desapled::tdamentP 

nos programmas proposto.~ pelos lentes das respectivas cadeiras, e certamente 

este proceseo attf>nu'li'ia por um lado os defeitos enorm s do projecto, que vos 

apresentamos c0n1o instrumento d demonstr(!.ção; mas seu parecer unanitne foi 

além. 

·•o Con-selho pondera-vos que, depois de semelhantes córtes. resultaria: ou 

desr•·:Speitarem-se as bases assentadas pelo legislador, ou ficar manco, impro

ficuo e lâcunoso o ensino. 
"Em qualquél' destes casos, Feu tr3.balho, apresentado como modelo aos 

Gymnasios dos Estados e impostos â. educação da mocidade bt·asileira em ge

ral, deixaria de corresponder á seriedade e á competencia desta corporação do; 

mestres . 

"Especializemos a QUL-!Stão: desde que o Regulan1ento mandou dar aos alum~ 
nos de 0• anno do Gymnasio, isto é, a meninos de 14 a 15 annos de idade, Geo

-mett'in gentl e seú cotn?J l emento ctlgebo·ico. Cal enio cMffet·enci.ctl e i.n tego·ctl, )imi

tado ao conhecimento das theorhcs ind•i-spensaveis 1ao estudo da mecanica geral 

propriament" dita, Geornetri.ct clesc·ritJtiva. Theoo'ict elas sombo·cts e peo·spectiva . 

To·a.balhos !J?'"'J>hf.cos CO?"'I'&StJonclentes, ainda que desappareçam algumas dema

sias pro1,ostas pelos lentes especialistas, a verdade é que não ha meio de fugir 

â. maior parte das inti,incaclas questões de alta ma thematica, que no projecto cn

contrámos. 

"As verdades desta sciencia provêm de uma declucção rigorosa; os pr inci

pias concatenam-se numa exigencia imprescindível , e a theoria posterior não se

r á., jámais, comprehendicla com proveito, se não tiverem sido bem assentadas 

as thP.orias anteriores, que lhe ~ervem de base. 

"Como. portan'to, r&duzir semelhantes programmas a uma proporção, pelo 
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meno~. apparentemente ~azoavel, sem prejudicar o n exo, a dad ucção logica., t, 

conseguintemente, o e-Quilibrio mental dos ·alumnos e a seriedade do plano 

3'-era1? 

"Nestas circumstancias, Sr. Ministro, o Conselho Director, em homena&'em 

á pro [.Iria memoria do illustradissimo e immortal autor da r eforma, o Dr. Ben 

jamin Constant, que já não viv e para dar-nos a orientação do seu ideal, certa

mente muito outro elo qu e ora se nos offerece, o Conselho julga preferive l pro

pôr-vos francamente R. modificação do plano ele estudos do Gymnasio, por acre

ditar que a execução dos programmas, org·anizados 'sobre a base decr etada a 

8 ele Novembro, não pôde ser levada á praticfl. senão com clescr edito e macula 

para a memoria do sabio legislador, tom perversão elo seu proprio idea l e com 

gravlss;mo prejuizo da mocida de estudiosa. 

"O Conselho é de parecer Que, sem alterar profundamente os lineamentos 

gerae~ da reforma, lhe é possivel apresentar um plano de ensino mais pratico, 

adequado •á natureza dos estudos secuncl·arios, perfeitamente exeQu ivel , sem dema

sias . e especializações, Que competem ao e nsino superior, com ponderado equilibrio 

das partes scientifica e litteraria do curso do Gymnasio, e adaptado ao desen

\'Oivin,ento intel lectual do~ alumnos. 

''Segundo informação prestada pelo presidente da respectiva Congregação, 

a grande maioria elos lentes do Gymnasio concorda com a lnexcquibilidade do 

plano dE ensino da reforma e adopta este mesmo parecer, que nós extern a 

mos. 

"O Conselho Dlrector, este acredita dever imperioso de patriotismo e justa 

homenagem ao immO'rtal legislador não participa·r d·a responsabilidade, que a 

approvação de taes programmas acarretari a, e recorre ao Governo, submetten 

do-lhe a P. Ccessidade Ul'g"ente ele retoques nr.. le i que r egula· esta parte da Instru

cção l"nblica. 

"Haude f<r:.:tternidade. - (Assignaclos) : Dr . B. Ji'. Rr11ni.z Gctlvrío. -

~Ionsenhor L11iz R . ele; Silvco B1'itto. - Lui~ G . Pnnt11hos ele ilinceclo. - Dr . 

. r. J . rle jl:fenezes v;eil'a. -F. G. ela Silve; Cc•b•·itn . -A. G. Xnv·ie1· Gony, -

/ll/1-eclo ,A lcx cmcle>·. - Agostinho José ele Souzn Li?nn." 

R<spondendo ao officio cl~ Inspector Ge r a l, e, con juntamente, 'á repre•en

tação do Conselho Director, assim se externava o !Ilustre 'Sr. [Dr . .Toão Barba

lho, que então occupava :... pasta ela Instrucção, em 11 el e Abril seguinte: 

"Tendo em consideração o qu e por vosso intermedio, em officio n. 95. de 

18 ele Março ultimo, m e r epresen tou o Conse lho Director da lnsb·ucção Publica, 

autot·izado pelo art. 55, §§ 2• e 9•, do Regulamento ele 8 de Novembro de 1890, 

relattvn.m en te á inexequibiliàade do plano e programma de ensino est::tbeleciclo 

peJr. l{pformi1. elo GymnRsio Nacional, decr eto n. l. 075. de 2•2 de ::--rovembro, e 

attenrlendo a que o art . 101; deste decreto manda que, sem prejuizo elos actuaes 

alumnos, aquelle plano de ensino ponha-se em execução, accommodando-se os 

estudo.s de n1an-e ira Qu e dentro de sete annos, ao tn tds tardar, sa,ia a primeira 

turma de bachareis em sciencias e lettras, determino que. sem suspensão ela re

feripa reforma, e guardando ali:l.s seu pensamento e orientação. modifiqueis o 

' 
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pro.grC:4.1Tin1a de ensino para o actual prilneiro anno, accoJnrnodando as disciplinas 

nelle professadas, segundo a intenção do refel'ido llrtigo e fazendo prosegui

rem, '-'Onforn]e o programma anterior, os estudos dos alumnos que já o eram 

antes dessa reforma, como expressamente permitte o citado artigo . 

"Opportunamcnte seriio submettidos ao poder compet nte a representação de 

que se trata e o vosso officio, que m 1 a transmittio." 

Estes documentos, transcriptos assim na integra, dispensam quaesquer com

mentarios. Representaram o primeiro golpe na reforma B enjamin Constant. 

Outros não tardaram >t. ser vibrados; mas, infelizmente, n essa obra de destrui

Qão, o aphorismo de Danton não produzio os fecundos resultaçlos, que eram para 

esperar. A ~ausa do ensino secundaria nada ganhou: julgando corrigir-se o ab

surdo, cahio-se na confusão ... 

·VI 

A::ro.tARCHIA PEJDAGOGICA 

Desde que o ensino official, por seus orgãos mais directos e competentes, 

proclam;,ra " impraticabilidade e a condemnação do regimen gymnasial, •insti

tuído por B njamin Constant, e achara nos altos poder s da R epublica, especial

mentP no seio do proprio Governo da União, o apo io e solidariedade, ctue invo

cara, facil ser i& preYer-se que não estaria longe uma nova refonna da instru

cção secuPdaria en1 nossa Patria. 

Duas medidas propuzera logo o ministro desse importante departamento ás 

camaras no seu rel&torio, distribuído em Maio de 1891: a suppressão do Inter

nato do Gymnasio Nacional e a alteração do plano de estudos deste es tabele

cimento, baixado pelo decr to n. 981. ele 8 de iNovembro do anno anterior. 

Par& justificar a primeira providencia, a llegava aquelle Secretario de Es

tado quf\ a experiencia havja já demonstrado que, elos ramos em que se desdo

brava esse nosso principal instituto de ensino secundaria, o externato sempre 

correspondera melhor a seus fins; alongav&.-se em considerações sobre as pessi

mas condições de hyg iene em que se encontrava o edifiCÍo elo Internato; e, pa

tenteando os inconvenientes de manterem os Governos casas dessa ordem, en 

trava na !]uestr.o da princípios e cit&.va a phrase de Ferneuil, quando dizia que 

taes instituições não passavam ucl'un bizcl/J·:re ?nelange (Ln couvent et rle la. ca

serne". 

Quanto á reforma Benjamin Constant1 não indicava o seu successor não 

pasta da lnstrucção as modificações que reputava urgente serem levadas a ef

f<?ito , lim<itando-se vagamPnte a ·alludir "á amplitude eXJcess iv·o/ rlos seus pro

grammas e ás difficuldades insuperaveis ele sua plena execução. 

Diante ele taes ponderações, não se ileteve o Congresso Nacional; <', se bem 

que niio tr>'~ .duzisse o pensamento elo Governo em um projecto de lei especial, 

dava-lhe todavia. pod<er·~s amplos para decr·etar essas providencias em uma a1r

torizaçib consignada na lei orçamentaria desse mesmo anno de 1891 ( lei nu

mero 26, ele 30 de Dezembro). 

, 
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Armado clE'.•sa autot•ização, ]:Jem depressa resolvia o Poder Executivo, por 

decreto n. 725, de 2 dl' Fevereiro ele 1892, ex tin g uir o Internato elo Gymna.sio 

creanc~o e n1 ~eu lug-ar um segundo Externato. E , quanto á projectada modifica

ção geral da reforma Benjan1in Constant, assim se expressava, referindo-se á. 

exig uielade da: freq uencia em ambos os ramos daquelles estabelecimentos de 

ensino secundaria, o Dr. Fernando Lobo, que já então occupava a pasta da Ins

trucção: 

"Quer e.m um . quer em outro, nota-se diminuta frequencia de a lumnos, ha

vendo-~e mal!'iculado, este anno, 113 no primeiro Externato e 89 no segundo. 

Aos exames de admissão á matricula inscreveram-se poucos candidatos; 

sendo apenas habilitados 5 para este e 9 para aquelle estabel ecimento. 

O novo plano de estudos, adaptado p-elo regulamento de 8 dç Novembro de 

1890 e a respeito do qual fizeram o Inspector Geral e o Conselho lD irector ela 

InstruccãJo P.rimariã/ e Secundaria as ponderações co-nsigna.das por este Minis

teria em seu precedente Relatorio, mostrando que a ampl•itucle elos actuaes pro

gramma:.; de ensino torna-os incompatíveis corR o desenvolvimento intellectual 

dos a lnmnos e não condiz com a natureza elos estudos secundarias, prepá.rato

rios da inst(ucção superior, póde, até certo ponto, explicar a exiguidade da fre

quencia no Gymnasio Nacional. 

Devendo ,~er br<;vemente attendúda'·, á vist&' da autorização do Qongresso 

"Nacional contida no art. 3°. n. III, da c itada lei n. 26, ele 30 de lDezembro ul

timo, a representação daquellas autoridades que j á foram consu ltad&s sobre as 

modifica~ÕE>s qu.e convenha in troduzir no vig-ente plano de estudos, de n1odo que, 

sen1 alteração pro(unda dos linea1nentos g·eraes da reformá., torne-se ella per

f ei tame!'tc exequivel e mÇtis adaptada á idade e desenvolvimento mental dos 

alumno? e á natureza de um curso de estudos prep&ratorios para outros de ordem 

super ia r é de esperar que augmente a frequcnaia daquelle institllto official 

de e'lsino. 

Estas palavras elo novo Ministro ela Instrucção revelavam q11e a illud&..nç&. 

de homens na suprema direcção do paiz e mudança violenta, provocada p-elos 

acontec!mentos revolucionarias de 23 de Novembro, não altera~a todavia os pla

nos, j á assentados pelo Governo drcah ido, de se dar uma o rganiztcção menos 

exigen te aos est• Iclos secundaria-;_. 
E com effeito, pelo decreto n. 1. 159, de 3 de Dezembro desse anno, expedia

se o Coclig-o do Ensino, pPimeira. tentativa de se unificarem em um reg·ularnento 

commum " todos os institutos de instrucção as disposições esparsas por gran de 

numero rle leis e multiplos actos elo Poder. Executivo. 
Iníelizmente, esse trabalho sahio incompleto. Abrangia apenas as esco las 

superiores. E não obedccE'ra a um sabio cm1junto de idêas seguras e capazes 

de oppôr barreiras á anarchia pedagogrica, que cada hora se avOlumava mais, 

não só nesta Capital. como tambem em todos os Estados da .Republica. 

Tão erron ea orientação hão poderia deixar de se reflectir sobre outros actos 

do Governo referentes ao en,s ino publico. 

T endo ouvido novamente o Conselho Director da Instrucção que, logo apoo 
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a morte de B enja min Constant, r epresentara contra a inexequibilidade dos pro· 

grammas de estudos secundarios, por elle decr eta dos, e de posse do parecer da~ 

Congregações do Gymnasio N acional, baixava o Vice-Preside nte da Republica o 

decreto n. 1.194. de 28 el e Dezembro de 1892, r efo rmando este instituto , sob o 

fu n d,;,mento de tornar o seu plano ele educação mental " m enos a vduo e mais ac

commodado ·ao desenvolvimento intellectual compatível com a idade dos alumnos 

a quem devia ser a pplica do " . 

Justificando essa r esolução do Poder E xecutivo , accr escentava o Ministro , o 

Sr. Dr . F ernando Lobo, no seu R elatorio elo anno seguinte. que "as modifi ca ções 

ao decre to de 8 el e Novembro de J 890 haviam consistido apenas em uma dis

tribuição m a is proporcionada elas ma terias pe los diversos a nnos do curso le

ctivo, bem como elo t empo consagrado ao estudo cl;;,s varias disciplinas, no intuito 

el e ampliar a parte litter a ria do mesmo curso, antes sacrif icada á maior ex

tensão el a parte scientifica, r!'speit<cdos. toda v h. "' orientação e os lin eam entos 

geraes da ultima reforma". 

Essas modi ficações , 

es tudos, modelado por 

na verdaclr. v isaram pl'inc ipa lrnente. o pla no geral de 

Benj~min Constant, sob•·e as doutrinas philosophlcas, 

que liuo temperavam o espír ito. 

Assim é que elo 1° a nno supprimia a nova r eforma as cadeiras ' de a lgebra e 

latin1, deixa11do apenaF3 t~s · rl e arithmcNca. portugu?z, francez e geographia phy

sica. . No 2(', desde que nel!e se iniciava o e..c;tudo de a lgebra. passava-se o dE:: 

geon1etri a, e l ern~ntar, trigonorr,e-tri a r ecti1inea .a g·eometri a especial para a séri e 

immedJat:t, comfça:1do-se tambem o de latim , continuando-se o de portuguez e 

franGez e completando-se o de gcogTaphin com o ensino el a parte pol ítica e de 

noçõ~s concr etas de astro nomi a. Em relação ao 3<> anno. as a lter ações soffridas 

ain dz.. se prendiam !1rincipalmente aos programmas de m a thematica . En cetan

do-se nell~ <' estudo da gf'ometri a elementar. transfer ia-se para o ·! 0 anno a ca

deira de geo m etri a ge ral e seu complemento algcbrico, ele calculo differ encia l e 

in tegra.l . e d? gcon1ctr ia cl escriptiva. 

Quanto ás linguas. con1p l etava-s~. o cr.sino do portug·uez, qu e pela l ei an 

terior já deveria ter fi ca•lo t e•·mir.ado, e o el e francez; p1·oseguia-s~ o ele latim 

e ini<.:1a.va-~e o tl e in~l ez , tornando-o pela nova r efornu~ obrigatorio . No 4° an

no. aUiava-se para o fio o curso de mecani ca e astronomi a . para. dar lugar aos 

de g;•omet.ria g-eral c calculo; concluia - se o de latim. continuava- se o el e Jng-lez 

e principiava-se o de a ll emi'io. tornado tambem obr igatorio , e o de hi s tori a ge

ral (a ntiga e média). Só no 5° anno appa r eciam mecanica e ast ronomi a e 

grego que. no anno precerientl' . já figuravam na refonna Benja min Constant, ao 

la do tlc all ~>mão , do inglez e elo greg-o e do estudo final de hdstoria (moderna 

e con~emporanea). 

:"o 6• a n no, os novos programmas inciuiam physica e ch imica, a lle mão (es-

t udo co.11ple to) , grego, historia do Brasil zoolog·ia e botani~a., passando os cur-

sos de bjolo~ia e meteorologia, mineralogia ~eolog i a para o ultimo a n.no e 

suppr imindo o ele historia geral, já incluido na série precedente . O 7• anno, fi

nnlm ente. se ri<t àivicliclo em du as phases: no prlm e iro semestre, professar-se-hiam 

• 
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biotogia, economia polit!ca e noções de direito patrio, grego e h istoria do Bra

s il e lilteratura na0lonal ; no segundo, mineralogia c geologia, sociologia e mo

ral, e ainda grego. historia do Brasil e da litte ratu,ra patria. 

No mais, a segunda reforma, que já soffria o epsino secundaria na Repu

blica, P,OL'CO alterava as dl.<;<posições fundamentaes do decr eto de 8 de Kovem

bro. Man tinham-se os exam es nnaes e os de sufficiencia e de madure za sob os 

mesmos process:>s estabel(•cldos e com as pr imitil'as ex igencias para a obtenç:.o 

do titu lo de bacharel e m sciencias e lettras. Os institutos particulares continua

vam sujeitos ao rcgimen de 18fl0, só conseguindo a matricula de se.us alumnos nos 

annos superiores por exame prestado perante as commlssões julgadoras do Gym

nasio Nacional . 

Esse anno, comtudo, de 1892 ainda se asslg·nahwa por outros importantes 

acont cimentos nos dominios do ensino publico. Fundia-se o Ministerio da Ins

tJ·ucçãu. Correios e Telegraphos com os do Interior e da Justiça, por força da 

lei n. 23, de 30 de Outubro de 1891 . E, em virtude do disposto no art. 58, let

tra F dC' decreto legislativo n. 85, de 20 de Setembro seguinte, regulando & or

g-aniza;;;ão do Districto Federal , era não só extincto o Conselho Director da Ins

trucção Primaria e Secundaria, como transferida para a administração munici

pal a lnspectoria Geral, della se desligando os serviços de e nsino secundaria a 

cargo da União. 

~Es~as me didas. infr lizmente, não for&.Jl1 seguidas de outras obedecendo a 

un1a s'i.bia e uniforn1e directriz na reconstrucção definitiva do nosso regin1cn es

colat~. A crise, en1 que a Republica encontrara o ensino nacional, v1r1a aggra

\"'Lr-se com & multi!llicidade de palliativos, que só haviam de servdr para anar

chizal-o ainda n1ais, arrastando-o á tristíssima situação em que se acha. 

E, aos primeiros erros da dictadura r evolucionaria. mal reparados ao de

po is pc .. ios GovE:rnos constitucionaes. C11te a succederam, teriarn de juntar-se a 

lnriuencia c riminosa de uma série de perniciosos remendos, com que se iriam 

deforn·A.ndo. atn".vé~ ele pequenas le is f' autorizações elo Congresso, a refonna 

basica sobre n qual os estadistas de J 5 el e Novembro haviam imaginado levan

tar o ;;ranàloso edifício da in.strucção nacion&I. esmagando de um golpe a deca

dencia espirituB I da nossa Patria. 

VIJ 

ACÇÃO DO CO>IGRESSO 

JJ~sde qu e se iniciou a vida constitucional da Republica. a questão do en

sino fot agi ta.da no Cong-resso ~aciona~. 

Centro da luta politica de to(\as as zonas do pa1z. era natural que a re

ac~ão provocada pela r eforma d e ISno uJii directam nte se fizesse sentir, pon do 

m jot:.o os rn a is diversos c desencontrados interesses. E quatro correntes con

tra ri as ele opiniões não se demoravam a accentuar, cada qual e nfrentando o pro

blema elo n~omento sob o Reu ponto de vist:I doutrinaria ou de accôrdo com a 

sua educação mental. 
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Para os mais radicaes tudo que estava feito, errado eslava . Os decretos oo 
Governo \Provisorio, reg-u'lando o ensino secundaria e superior em todo o Brasil, 

não tinham mais razão de subsistir, diante do systema politico. que adoptara-

11105 na Carta d<:! 24 de Fevereiro, e segundo os princípios nesse 1nagno estatuto 

consagrados en1 disposiqões ben1 cla ras e taxativas. Para. esses, aos Estados 

cabia tanta co mpetencia quanto á União para legislarem sobre esses clous ra

mos da instrucção, uma vez qu e a propria Constitu ição t'ra a primeira .a decla

rar que um tal assumpto não (: da competencia privativa elo Congresso Nacio

nal . A União não possuia assim o direito de impõr um typo de ensino ãs zonas 

federadas, o que seria usurp&r-lhes attribuições que, desde a fundação elo Impe

rio. nunca lht's foram contestadas . As leis federaes, mesmo qu e visassem ani

mar e p:a rantir os nossos progressos pedagogicos, deveriam ser com toda a sa · 

bedoria e cautela decretadas, para que se não tornass m oppress ivas á acção 

dos G•)vernos locaes, ferindo de f~ente um dos pontos cardeaes da sua auto

nonlia. 

A segunda: corrente, mais tolerante. e1nbora não 1nenos intransigente, não 

admittia que se tocasse, mesmo de leve, na obra gloriosa de Benjamin Constant., 

consirl eranclo qualquer tentativa nesse sentido uma profanação á sua memoria; 

e, por isso. talvez, ~ão via o grande perigo, d.ivisado pelos adeptos daquellas 

doutr;nas constitnciona~s, em se reconhecer ao poder federal a faculdade ele so

berana.nente dirigir o ensino nacional, modelando-a em instituições a seu cargo 

e obrigando os Estados "- por ellas se guiarem tambem. 

Quanto aos dous uJtin1os .!!TUpos. esses mais numerosos e mais praticas, não 

clh·erg-iam so l)!:e a necessidade imperiosa c1e se alterar a reforma decretada sob 

o Governo Prov1sorio; o seu desaccôrdo apenas estava no terreno elos princi

pias, propria1nente pedagog-icos. que já vinham preoccupando estadista-s e l egis

ladores desde a monarchia . Queriam assim uns que se voltasse de novo ao r~

gimen dos exames parcellados de preparatorios, emquanto que outros continua

vam a bater-se ardentemente pela manutenção ela prova ele madureza, conside· 

rando-a um dos mai·s bellos tltulos de gloria elos fundadores ela Republica . 

D~ choque dessa· opiniões, no seio ela representação nacional, muito se po

deria esperar em proveito rlo engrandecimen to intell eclual da nossa Patria, vo

tando-se uma lei que, s:rmbolizanclo as idéas victoriosas no momento, trouxesse 

uma certa est&bili dade para as instituições officiaes elo ensino, ele modo a se po

deren1 apreciar 25 vantagens dos seus programn1as de estudos por tuna larga e 
intelligente expPriencia. 

Infelizmente, porém, as cliscordias civis que então convulsionavam a Nação, 

muito (!OIICorreram de 1lerto para que o Cong1·esso Federal não levasse a cabo 

uma. reforma a que empr estasse directamente a sua responsabilidade, continuan

do andrchi>.ada a instrucção no meio el e um sem numero ele avi sos contradicto

rios e de regulamentos lacunosos e confu:sos. Apenas um projecto, consignando 

uns retoques parciaes e i ncompletos ao decreto el e 8 de Novembro ele 1890 

favorecendo aos institutos particul ares de ensino chegou a subir á sancção; mas, 

mesmo assim, fulminou-o um veto elo l\1arechal Floriano. veto ·que provocou ve-
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hementes protestos de alg-uns üeputados, que o accusavam de insubsi stente por 

não h aver sido interposto no pr,.zo con sti t ucional. 

Hou ve, en tretanto, no correr da segunda JegislatUI·a da R epublica um mo

vimento mais sério e mais bem orientado no sentido de tornar a propria r eform a 

de 18 90· rrais mallea vel z..os elevados e patrioticos fins a que fôra destinada. 

T en do si do apt·esentada em 1894 , na Camara dos D eputados, em fôrma de 

projec to de lei, 111 a is un1a aulorização ao Governo Federal p&..ra rever o reg·ula

mentc e o programma de estudos do Gymnasio :-.racional. pareceu asado o mo

mento pa.ra se empenhar afinal a campanha en tre os parlidarios do ensino se

cundari a seriado e in teg-ra l e os dos exames parcell ados de preparatorlos. 

Enl"re as muitas emendas justificadas, então, su r g ira m dous substitutivos "' 

esse projecto (n . 205 A, de 189·1, depois n. 35, de 1895), condensando principal

m .ente aqu el!as idéas. O primeiro, l aconico e i ncisivo, limi tava-se· a autorizar o 

Poder IDxecutivo a expedir novo regul::"mento para o GymnasioJ dispensando des

de logo. até á reform a, o xame de madureza. O segundo, compendian do u m 

verdadPiro plano geral de ensino, redigido por qu em revelava o mais completo 

conh ecimet1to do assumpto, se d istribuía por 13 art igos, em que se procurava re

so lver entr P nós o problema da instrucção, aproveitando tudo qu e h avia de m e

lhor e praticamente a dnp tavel ao nosso meio na r eforma B enjamin Constant c 

accr ascentando-lhe medidas novas e assecuratorias ao seu bom exito na educa

ção espiritual da nossa mocida de. 

Para se poder aqui latar do valor dz..s m ed idas cnfeixa elas neste impor tante 

traba lho, faliam m ais alto do que quaesqu er conce itos que aqui deixassemos ex

ternados, a s palz..vras com que elle se referia, no seu r elatorio de 1896. o illus

tre Sr. Dr. Gol!çalves FPrreira, um dos ministros cuja passagem pelo Governo da 

R epubi ica com. mais brilho se assignalou. 

E cr~via o eminente politico: 

''O anno passado, por occasião de sPr ·posto em de bá.te o pro j ecto n . 35, de 

189 5. u~ D eputados A dolpho Go t·do, Bueno de Andrada, c-\.ugusto de Freitas e 

Frederico Bnt·~~' s apresentaram um ·substitutivo in spirado em grande parte na 

corrente de ieléas n. <1ue ten ho fl.llu elido. A Commissão de Jnst1·ucção e Sz..ude Pu

blica, Lmittindo parPcer sobre as emendas offerecielas na 3' discussão elo r eferido 

projecto, chegou á conclusão de que o substi tutivo era n1er ecedor do voto d:l 

Cama1·a, como exp re-~são opport.una do espirito conciliatorio cntJ·e as prctenções 

el e escolas ou systemas extr emados. Os autores do parecer condemnar&-m effecti 

vam en te o ch:.un:ldo "estudo pa r a exame" ou preparação tendo como uni co obje

cti vo a ?>a ss(l.gem das provas in tern1 ediarias e finaes, e applaudem o r egimen esta

beleCi(l::> no su bstitutivo , em v irtude do qual "a ascensão da classe inferior pa ra 

"' superior não depende elo e l em~nto a l e>,torio de umá prova. m as r esu lta con jun

tamente do jui zo dos m es tres e el as notas par ciaes em provas repetidas". Quanto 

ao exame de madureza, reconhecem a sua superiorid ade sobre o qu e foi estatuido 

na. r efor m a el e 1890, no q11fll o a lumno candidato ao bacharelado "teria de desfi

l ar, ern dias alterna dos, per ante sete bnncas composta el e sete m embros ca da . 
uma, para ao cabo de todas as provas. isto é, sete provz..s oraes. sete esct·iptae 
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o tras praticas. pelo meno~ . vet·-sc hab ilitado p ela maioria de notas boas, e não 

por um juizo de conjun to em que a dema;sia de sufficiencia em certas nnte ri a s 

comp~nsasse 9. insufficiencia r ela tiva de outras". Segundo o systema adoptado 

paio su !Jstitutivo, tudo isto se realiza em tres ou quatro dias, conforme sejam ou 

não di~ pensadas as 'Provas oraes. 

'' l 'ma outra innovação. qu e o parecer apoia, é a que decorre do a rt. 7• elo 

substi tntiYo. Esse artigo "define a compe ten ci& do ens ino superior '})al~a o julga

mento dos r esultados de ens ino secunclario, adoptando em nossa legislação esco

lar o alvitro já seguido pelas nações mais ad ian ta das, como a França, a Ing la 

terra C! os Estaclos Unidos. ond e os jurys elas Faculdades e Unive t·sida des é qu e 

verifica m a ca.pacidade dos aspirantps aos seus cursos .'' 

"Pelo que fica expresso vê-se, pois . que o substituti vo attende a tres pontos 

capitaes , de incontestavel efficacia para o levantamento elo nivei da instrucção 

secundaria : 1°. a simpli ficação dos programmas de ensino; 2o, a e1irninação dos 

exames ele passM;em; e 3•, a verificação da competencia intell ectual do alw11110 

por m eio de um tribuna l extranho ao professorado elo ens ino secundaria, immune 

de preconceitos profissionaes . 

''Todavia. parece-me que para garantir a via bilidade d&. reforma seria con

ven ientE: dar ao jury org·anização mais concreta, o qu e ao m eu v er se consegui

ria determinando que es lr. !"Omeado no fim de cada anno. se reunisse espontanea

m ente em époc:l. fixada na lei e funccionasse independente da provocação dos 

interessndos . E' obvi9. a vantagem ele co ns tituit·-se o jury como instituição per

manrnlP. runccionando para os fins conven ientes em período certo, e podendo 

cl a1· áf: stw .. s sessões o caracter de r egu.laridade in clispensavel para evitar o tu1nulto 

das prelenções ·C a cont i!'lna intervenção do Gover no em assumptos ele ensino. 

Outrosim . não r~pu to consentanea com a natureza dessa instituição a idéa de SP. 

arcar uma segun da instanc ia no julgamento elas p ro va;s exhibidas perante a com 

pe ten cia technica ele professot·Ps e de magisterio do ensino superior. De accôrdo 

com o su•bstitutivo. o processo de exa me será fi,scalizado. em cada sessão, por 

um commissar io espec ia lm<'nte nomeado pelo Governo e ao qual incumbirá o di

reito de veto, com effei to suspensivo sobre a dec isão do jury; e os directores de 

estabelecimen tos de ens ino poderão lambem recot-ror pa ra o Governo, desde que 

entenderem injusta a inh ab ilitação el e qualque r alumno. Não sei de que modo o 

Cloverno. conRtituido em tribun a l el e appel!ação. poderá co lher a-s r azões de con

vicção para o S('}u ve,-erlict1tm} tratando-se de uma prova integral, em que s e de

cide de facto, mediante conft·onto e por um processo ele compensações cli fficil de 

discriminar por viR de r .ecu rso. Creio, pois. que taes rPcu rsos só trarão diHicul

clr.des e reclamrrções interminave is. subst itu indo o criterio do f iscal ao do jury, 

que s · <leve presumir mais habilitado como coll ectivicla de para pronuncia r-se so 

bre a competencia do a ln mno, do que um voto isolado. As funcções do fiscal, por

tanto. d"veriam limi tar-. aos casos el e null idade do processo por falta de obser

vancia da lei cxpres~a . , 

A e~te mesmo proj ecto a incla fôra apresentada pelo illustTe 'Sr. Dr. Medei-
• ros ~ Albuquerque 'll)'ll a importante emenda, que con densa I'R mn pl ano ele estu-
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dos, ir.telramente novo. Partidario do ensino das Jinguas vivas em grande esca la, 

propunha que se alterasse1n a org-anização e os progran1mn.s do Gymnasio ele 1110-

do a serem nelle professados, como ma.terias obrigatorias durante cinco annos, o 

f'rancez, ing·Iez1 Ha liano e ~11emão. O estudo do grego seria .gupprimido, reduzin

do-se o de latim ao necessario para o complemento do de portuguez. Restabele

cia-se a cadeira de philosophia e eliminavam-se as de geometria descriptiva., {:! 

de mineralogia e m~teot·ologia. Abolidos os exames de preparatorios, seria exigida 

a prova de madureza prestada perante Jen tes das escolas superiores e exhibicb 

em tres exames consecuth·os de sciencias mathematicas, sciencias naturaes c phi

losophicas t> sciencias historicas . 

Mallogrado, entre tantc, este primeiro esforço do Poder L egislativo para dotar 

o paiz de um rcgimen gymnasial compativel com o nosso meio escolar e os nossos 

progressos mentaes, jâmais se conseguia fazer vingar uma h:i visando un1a re

organização geral e systematica dos estudos secundarias. Continuou a anarchia 

a. ser a caractcristica da nossa leo·islação pedao·og·ica. Multiplicaram....se as re

formas parciaes. Para &cabar com a facilidade eescandalosa com que se estavam 

conquistan do diplomas de bachrel em direito, institui-se pela lei n. 314, de 30 

ele Outubro de 1895, e pelo decreto n. 2. 226, de 1 de F€vereiro do anno seguin

te, pelo qual se exped iram os novos estatutos para as Faculdades de Scienc.las 

Juridicas e Sociaes. o ens ino obrigatodo nestas escolas, emquanto que, nos outros 

cursos superiores, se conserv:J.va o regimen adaptado entre nós desde 1879. Vie

r&m as pequenas medidas protelatorias, ad iando-se a execução da reforma em 

vigor nos seus pontos cardeaes e sacrificando a instrucção integral ao systema 

condemnado dos estudos parcellados. E, como j•á se ha-via adoptado na ~rdem 
parlament&r para outros assumptos de não menor relevancia a praxe commoda 

das autorizações, debalde se constituio uma commissão mixta das duas casas do 

Congresso para ao menos rever o ultimo codigo do ensino decretado pelo Poder 

Executivo. A este continuou a pertencer a r esponsabili dade immediata de todos 

os actos referentes a levantar os creditas da instrucção no Brasil e preparar para 

as futuras gerações um destino mais anitnador do que se nos afigura reservado 

á actual, cuja indisciplina de costumes corre parelhas com o mais deploraYel 

atrazo intellectual e a mais desalentadora aversão ás lettras. 

VIII 

NOVA REFORMA 

Entr g·ue, por assim dizer, ao Gove1·no Federal, por de legações successivas 

do Po'lP.r Legislativo, a responsabilidade unica ele reorganizar, manter ou trans

formar todos os a.pparelhos em Cunccionamento pat·a a distribuição do ensino se

cundado e superior, mantido pela União, não tardava que uma série de noYas 

medidas se precipitassem, buscando todas melhorar embora a situação existente. 

que a ninguen1 satisfa?.ia. 

A segun<l.a reforma, na verdade, do Gymnasio, decretada em 1892, não cor

respondera na pratica aos ldea.es daquelles mesmos que a haviam r eclamado e 
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redigido. Continuavam os protestos contra. a extensão elos programmas, a que -

não haYi an1 v&.lido a transferencia de certas cadeiras ele alguns annos para ou

tros. Aindfl se clamava contra as exigencias impostas ao estudo da mathema

tica, consid,,ranclo-o muito pesado, como estava estabel ciclo, para ser feito 

cunlu1ativamf•nte com o de outras disciplinas. En1 uma palavra, a proYa dee ma

dureza era r·eputada inaccessivel aos candidatos que não fossem bafejados por 
um en;.renho privilegiado. 

Entrementes, restabelecido, por uma resolução do Congresso, o internato do 

Gymna~io, apro,·eitava-se o reg ulamento para ellc expedido pelo decreto nume

ro 1. ilã2, ele 15 de Jane iro de 1894, para fazer certas al terações >ro que estava 

em vigor no externato. :-<este sentido dispunha o art. 160 desses estatutos, qu~ 

se torna riam extensivas a este todas as novas medidas que estivessem em des

accôrdo com a legisl:..ção anterior. Essas alterações, todavia, não affectavam a 

seriaçi:o das materias, que constituíam .até então o curso integ·ral de estudos se

cundarias, nem o exame ele madureza, tal qual es tava instituído. 

Esta multiplicid'iclc, comtuclo, de medidas parciaes em actos esparsos alte

rando aoui e alli a nossa legislação escolar, não tardava a tr&zer uma série 

embaraço pura a alta. administração quanto á época pTeciza em que devia en 

trar pl~namente em vigor o regimen estatuído pela reforma de 18nO, cessan do a 

valiclaLle dos exames parce llados de preparatorios. A esse proposito fazia o Ml

nisterio do Interior no seu relataria de 18915, estas justíssimas ponderações, ex

pondo os embaraços em que se achava : 
11 !tclatiYamente .... os exames de ·preparatorios existe certa antinomia, susce

ptível de crear embaraços futuros entre os preceitos re"'ulamentares que fixa

ram limite á su . ., validade. 

·• E ' assim que os <:)S tatutos dos estabelecimentos do ensino superior dispõem, 

em geral, que, a contar de 1896, sómente o certificado de estudos secundarias ou 

titulo de bacharel em sciencias e lettras. obtido me diante exame de madureza, 

dará Jireito á matricula naquelles estabelecimentos (art. +30 do decreto nume

r·o 1.252 H, de 2 ele Jane iro ele 1891; !..rt . 258 do de n. 1.270, ele 10 elo dito 

m ez e ;,nno e art. 230 do de n. 1. 482, el e 24 de Julho de 1893; arts . 62 e 212 do 

de n. 1. 073, de 22 de Novembro de 1890). I gual preceito se encontra no art. 81 

do clecrato n. 981, ele 8 de Novembro de 1890. 

·'Entretanto, o decreto n. 1. 075, ele 22 de Novembro de 1890, no art. 105, que 

foi mantido peleos de ns . 1.194, de 28 de Dezembro de 1892 e 1.35'2, de 15 de Ja

neiro de 1894, determinou qu e o novo plano de ensino seria posto em execução 

desde Janeiro de 1891, accommodando-se os estudos de maneira que dentro de 

sete annos (isto é. em fins ele 1897) saia a primeira turma de bachare is em sci 

enc ias e Jettras. Portanto, só nessa occasião é que serão organizadas as mesas 

para os exames ele maclm·e:m, i'1Stituidos pela reforma elo plano de estudos do 

Gymn3.sio; devendo c.s estudantes extranhos ao dito Gymnasio prestar os respe

ctivos exames pe rante as mesmas mesas ju lgadoras e juntamente com os alu mnos 

do estabelecimento. 

Rrsu lta do exposto que haver á uma solução de co11tinuidade em relação a 
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este"J ultimos estudante~. que ficarão dest'arte em condições desvantajosas, visto 

como apenns em fins de 1897 terão ensejo de habilitar-se para a matricula nos 

cursos >;uperiorcs, sendo al!ãs exigível o certificado do exa>ne ele maclm·e,?:« desde 

o Inicio do anno lectivo de 1896." 

Par,t sah!r dessas difficuldades, aproveitou o Poder Executivo os regulamen

tos que teve de baixar para a Escola Polytechnica e Faculdades de iDireito pelo:; 

decretos ns. 2.221 e 2.226, de 23 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 189·6, introdu

zindo nelles um artigo especial com a declaração de que os exames de madurez&. 

só sariarn exigiveis a ,"!ontar do anno de 1898. 

EP1quanto assim procedia o Governo pm·a remediar essa lcccuna da legisla

ção ern vigor, o illustre Nnnistro do Interior naque!la época escrevia em seu r ela

torio os seg·uinles conceitos, que submeltia com a maior franqueza á meditação 

do Cor.gresso, para que este providenciasse na sua alta sabedoria, como tn e lhor 

entendesse, sobre tão g1·ave assumpto: 

·• ü ~xame õe mRclurcza, tal qual existe no actual Regulamento do Gymnasio 

:-<acio;u!.l, é, se não incxequivel, pelo menos de resultados duYidosos ou neg·atl

vos, con1o sen1prc acontece toda . vez que são exigidas provas excedentes á. -ea
paclclacle média do alumno: nem o examinador cuida de ser exig·ente, nem, es

forçando-se . descobrirá o methodo conveniente para obter informação exacta ela 

competencia e h"bilitação do examinando. O systema, portanto, adaptado no 

Gymnasio Nacional deve ser condemnado, porque exhaure o alumno numa repe

tição mutil de exames finaes,. sem permittit·-Jhe mostrar num inquerito summa

rio o grão de extensão qut> alcançou sua intelligencia no manejo dos livros e nos 

exercícios r>raticos das aulas, durante o cut·só em que se habilitou. 

''Não é assim que se entende o exame de madureza nos paizes onde os me

thodos de instrucção secundaria existem mais aperfeiçoados . As difficuldades que 

se of.ferecc.m nessa proYa são justamente as que não se encontram no systema 

contr:irio, e que t<'m por fito unico pôr a nú o estado real do desenvolvimento 

do spirito do alumno." 

g accrescentava n1ais a diante: 

''Todo o exito, porén1, elo systen1a depende da organização dos progratnnuls 

. de ens ino. O n1aior esforço dos pedagogistas modernos tem convergi do nestes 

ultimas tempos para um&. límitação franca e decidida do que deve constituir o 

objecto exclusivo do ensino secundaria . Na opinião destes pedagogistas, os gynl

nasios não têm por fim preparar especialistas, nem examinandos de •·e omni sci

bili1 mas ens inar o que é rigorosamente necessario para. a vida commum. 1 esta~ 

condições, todo o esote rismo é eliminado dos seus programmas, dando-se ao alum

no a e ducacão comoativel com o grão de intelligencia ordinaria, abandonando-se 

theorias, que são de-stinadas a rapido esquecimento e c ircumscrevendo-se o e-s
tudo a uma esphera mais pratica do que theorica. 

~~São est~ .. s, pe1o tn cno~, as conclusões a que chegou a Co1n1n/itee on secn11dery 

school stuclies, no relatorio publicado e m 1893 pelo Un-it'ecl States B1wea.u o! ecln
cM:ion . No conceito das summiclades do ensino claquelle paiz o que convém ao 

alumno é saber pouco. mas bem. O fito dos collegios deve concentrar-se em ades-
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u·ar os !JOClcres de observação. memoria, expr essão e rt.cicinio dos candidatos, de 

n1odo que estes, quer ao entr ar na vida commum, quer ao ascender a utn curso 

superior, tenhan1 completlt segurança e consciencia do que aprenderam. 

·• Estas consicleraç:õe~ lPvan1-me á CrC'nça de que o Congresso :Nacional não 

procrastiuarú uma refonna cu j a necessidade tem sido l>Ol' varias modos assi

gnalada. ll 

Nesta mesma ordem rl e idéas manifestava-se no 4nno immediato o illustrado 

Sr. Dr. Amaro Cavalcanti , CJU<) havia succedido ao Sr. D1·. Gonçalves Ferrr!ra 

na pasta do Interior . E te"millttva: 

·'Eis a situação do ens ino secunda rio na parte que mais in teressa ao seu 

desen\·olvinlento, e que tn·ge. seg·undo penso e tan1betn pensaram meus anteces

:::.ores, definir· pct· un1a vez. dissipando o caru.cter assustador que ao exame d e 

madureza tem imprimido, por um lado, o modo por que foi elle org·anizado, e por 

outro. o desconhecimE'ntn do que em sua essencia sej a essa prova. 

·'Tenho con1o n1ateria vencida que o exame clr madurez:'.. constitue uma ne

cessidade imperi o.sa . e QUf\, .sem ~ sua realização. iuu til S P I'il todo o esforço no 

sentirl o el e lévant::.r o nJ\·pl ela instrucção secundari::t. 

'' 'J'oda via. é forQoso reconhecer que o pln,no actual necessita de n1odificações 

par·a CJciO se torne ell e exequi vel. e no rclatorio que por este Ministerlo \'OS fo i 

apresentado o anno passado ficaram indicados OR meios ele effectuar e,sa re

forma." 

Ainda nesse importantissimo trabalho. depois de fazer s entir as difficul

clacles em que se acharia a administração, se nenhuma providencia fosse ton1ada 

pelo Poõ.er J..Jegisla tivo en1 J'fl'laqtio aos exam s de madurez&, que forçosan1ente 

d ::venam ser exigidos. 110 anno seguinte para as matriculas nos cursos superio~ 

r·es. inter·calava ai nela o Sr . Dr. Amaro C:;.valcanti um u·echo do relatorio. qu·e 

lhe l'õra apresentado pelo direclor do Gymnas iq Nacional e que continha as mais 

grav.!s revelações sobre o E'Stado le.stimavel do ensino S'Ctmdario naquelle esta

belecimento. 

Dizia esse aito ru nccion a r lo : 

''Por cE.usas multiplas, que fõra longo clecelat·ar e por força mesn1o de n1i

nha posição ol'flcial, e~r nãv teria talvez toda a ;~enção de nnimo para dizer, pó

de-se affirmar, se1n erro ou cxaggero sequer, que o ensino é aq ui. de annos a 

esta parte. bao;tante fraco e não corresponde acaso nem u.os sacrHicios que faz 

o paiz cúm a manutenção deste estabelecim ento publico, nem ao juizo publico . 

·'ü act11al Regulamento é talvez parte neste estado de cousu.s. menos entre

tânto prlo f'eu e<;p irito geral, pela sua organização elas di\·e1·sas disciplinas do 

curso. ~orno pelas partPs secundarias, que- progra1nn1as explicativos. minuciosos e 

circumstanclados deviam esclarecer e corrigir. e mais ainda por faltar ao corpo 

docenU: come que eRsa unidade dE' vistas, esRa converg0ncia de esfo r ços e vonta

des para que uma ohra ele educação se transforme em un1a obra de educação pelo 

menos :n lell ectual . 

"(J r egulamento diz, por exemplo, no seu art. 60. 'l"e o:; len,tos "devem o

meçar e co nclui r o ensino da cadeira a seu cargo por uma série de )içõcs ten. 

dentes a ligar o assumpto ao das disciplinas anteriores e subsequentes." 
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''Fosso affirmar que eRsa sa lutar di spos ição do regulamento não é cumpri

da, e que os professora~. cuja competencia é aliás indisculivel, em r egra occupam

se sOm ente da materia que ensinam, como se e ll a fosse o centro de todo o en

sino, org anizam os seus prog rammas, sem muito attendez:en1 á harn1onia e uni

da de do ensino , e sem procurarém, na occasião de distribuil-o, que as matarias se 

penetrem, por assin1 dizer. umas ás outras, se sirvam mutuamente, e reclproca

nl ente con e rram para u1n resultado commum. 

"Es: deCeito, que os nl<~su~es de pedagogia notam co1no um dos mais vul

Aares nos n:elhores corPo~ docentes, e que por fúnna á.olg u111 a importa uma des
cunsith>ração pessoal, tem a sua explicação na tural e vem de longe. Revê a ten

dencia, que nos é tão propr ia, de faz rmos daquillo que nos occupa e inter ess>t 

o principal entre tudo mais, e por outro !:;.do é fructo ela concepção, que a inda vi 

gora en tr~ roús, do estu do disperso e parcellaclo elas materias elo ens ino secunda

rio, con.::epção que tem :;. sua fórma concreta no detestavel systema do estu do de 

exam~s chamados prept\ratorios. Assim, que r nestes exa m es, quPr nos do Gym

nasio, vere i ~ mestres. aliás abalizados, não levarem en1 conta err·os crassos de 

portuguez ou de outras materias de annos ou estudos inferiores, commettidos nes

sas pruvas de annos ou estu dos superiores, 1.. pretexto de que o a lumno. não estfL 

p•·estan,lo exame d>t m~teria em CJUP commetteu esses erros . Os programmas an

nual mente organi~ados niio são talvez objecto de tanto cu idado quanto fôra para 

desejar, E- se em uma ou outra materia são bastante c laros c J11inuciosos, em ou

tras niio correspond·~m prec:zamente ao que se te m o d ireito de exigir delles ..• 

''•Os exa m es, como aliás parece por toda a parte en tre nós succeder, têm-se 

tornado mais· fracos, sen do para notar que nós annos superiores, 5°, 6° e 7°, não 

ha ma is reprovações, não obstante as notas de anno não abonaren1 o aproveita

mento õos :tl urnnos desses annos. 

·• Aii.da este an no , no 7° anno. em 21 exames houve 14 approvados si mplrs

m ente . 

"Dous dos lentes desse anno commun icaram -me rm offic ios que não pude

ram da r bancos de l10nr>t aos seus a lumnos, não r eputan do nenhum dell es digno 

dessa di•tincção . Com e ffcito, as s uas médias são em todo o anno apenas soffri

veis. Um len te rlo 4o anno comn1unicava tambem a esta ·oirectoria : "Os alumnos 

do ·I• anno con tinu am a demonstrar seu completo desamor aos premios esco lares, 

pela nega.ç;ão ao estudo deE:sa cadeira.,. Esta declaração era Cei ta por occasião do 

ultimo concurso do anno, o que quer di zer qu e durante lodo e lle n ão tinham es

tudado, o que não impe'lio que em 5. fossem 3 approvados . O lente de historia, 

declarando qu e nem no segundo n em no terceiro trimestre lhe e r a possível propôi· 

pa ra bancv de honra !lenhum dos alumnos dos 4• e 5° annos, dizia que essas pro-·· 

vas eram merecedoras de reparo, pela imperfei ção de linguagem, importancia das 

omissõ"s e e rros historicos. 

·• ''ll:!'lis uma prova dessa fraqueza dos es tudos, e que é tambem da honesti

dade profissional dos lont~s. que a não procuram encobr ir concedendo notas im

merecidas, é a escassez dessa distincção, puramente nominal a liás, chamada 

;Banco 'le 1-Ionn\ . o conceclit1.1 á vist:< d :1~ provas dos concur sos lrimensaes e das 

• 
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notas de applicação do trimestre. E' singular que, em nenhum dos tres trimestres 

do arme lectivo, do 3° anno em diante, essas distincções vão escassean do, a quasi 
desapparecerem. 

u_t\..ssim, nesse anno, houve apenas, no 1° trin1estre, tres bancos de honra 

em portuguez e math~matica, dous em rrancez, inglez e g·cographia e apenas um 

em latim; no 2° trimestre. quatro em francez, tres em portuguez e mathematl

ca.s, deus 8111 geographia, um en1 ing]ez e latin1 ; 110 3° trimestre quatro em fran 

cez, tres em portuguez e geographia, dous e1n latim e mathematica e um em 

ing lez , no 4" anno, 1° trimestre, só houve um em ing1e2 e historia universal, no 

2° n5.u honve nenhum, no 3° só houve um em a llemão; no 5° anno só ]louve .11m 

alumwJ; no 7°, no 1° trimestre, só ho·uve bancos de- honra na cadeira de historla 
e chorographia do Brf.sil. 

•·o~ remedios para este mal, que, por amor da verdade que devo ao Go

verno, YOS exponho com toda esta franqueza, me parecem ser a reforma do re

gulantento actuõ..J, a suppressrLo dos exames de sufficiencia, a reunião, para os 

exames finaes, elos alumnos doa dous estabelecimentos elo Gymnasio, e fina lment e 

o exame de madureza ou de bacharelado, como coroamento do curso. 

"A reforma do regulamen lo deve ser feita r espeitr..ndo o que e li e tem de es

sencial, de sorte a não causar perturbação nos estudos encetados, nem transfor

mar, como é nosso veso, todo um plano ele ensino que tem pelo menos o mere

cimento de, bem entendido, ser methodico e homogeneo, suppr·imindo nelle as 

partes r.xcusadas, e pondo ele accôrdo a intensidade do estudo com o tempo que 

lhe é dado, e fazendo -o acompanhar ele programmas em que venha bem especifi

cado n!i.o só o que se exige do -mestre, mas tambem do alumno durante o curso 

e nas provas que verificarem o trabalho feito. Sobre a suppressão dos exames de 

sufficiencia e de serem feitos os exames finaes conjuntamente, com maior so

lemnid&él<õ em uma da~ secções do Gymnasio, já tive a honra de expôr, no meu 

relatoric· elo anno passado, as razões que a meu ver f.conselham essas duas me

didas. 
11 Igua1mente nesse n1rsmo docun1ento disse as que, me parece, estão a exig·ir 

a insLituição dos exames de madureza . 

"Quanto mais ?..companho o ensino secundario, quer como director deste es-· 

tabelecimento, quer como superintendente dos exames de preparatorios, mais me 

convenço da necessidade urgente, se quizermos salvar os estudos secundarios no 

nosso paiz, ele realizar essa creoç:ão do primeiro Ministro de Instrucção da Re

publica., e que ficou até agora lettra morta . 

"O que é precizo, porém, para que essa reforma seja realmente efficaz, é 

que tal prova seja instituida de maneira a não poder ser sophismada. 

"O Gymnasio Nacional deve proceder este anno, se alguma me dida parla

mentar não vier mais uma vez adiar essa disposição, aos primeiros exames de 

madureza. 

''E' meu dever declarar-vos qu-e, tal qual está determinado no r egulamento 

wctual, esse exame não corresponderá ao que se espera. 

"Ou ser a. tão dif·ficil que nenhum candidato resistirá a elle, ou terá ele ser 
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tão fraco, que virá, em vez de melhorar, sanccionar a decadencia actual e aco
roçoal-a. 

·'Torna-se, urgente, pois, regulamentar essa disposição em tempo de apro

veitar aos candidatos passíveis a essa prova ~ regulamenta•l-a de modo que nell&. 
nada fique nem ao rigor nem á condescendenci~. 11 

Nesse mesmo anno de 18n7, ao ser discutida a lei fixando a despeza do Mi

nisterio do Interior, a Commissão de Orçamento propunha que fosse nell>l inclui

da uma 1arPa e (unda.me!1tada autorização ao Governo para rever o Codig-o, em 

vigor. das disposi~ões C'ornmunc aos institutos de ensino superior. 

Nessa r.ova consolidação deveria ser· incluído tudo que dissesse respeito aos 

estab lecimentos de instrucção sP.ctmdaria, observando-se no Gymnasio Nacional 

o se;;uinte: "Seria mantida a seri:J.~ão estabelecida no art. 40 do regulamento 

annexo ao decreto n . 1 . 652, de 15 de Janeiro de 1894, determinando-se, porém, a 

completa ·simplificação elos programmas e conciliando-se a sua extensão com &. 

intensidade do ensino de cada discipiina, cujo desenvolvimento se limitaria, nas 

sciencias, ás quest~s fundamentaes, e experiencias correspondentes, e nas lín

guas ao estudo prattco e intuitivo. Os exames de madureza seriam prestados nas 

capilnes ou cidades em que existissem escolas de ensino superior, perante um 

jury de s t membros, designados dentre o magisterio superior e secundario. 

Esta denignação se f!iria de um anno para outro em época determinada no 

respectivo regulamento, no qual se fixaria o regimen dos trabalhos preliminarse 

do jury e o per: o do da.s sessões de exa111es . Nas sessões preliminares o jury no

mearia as commissões exan1inadoru.s, e sob proposta organizaria os programmas 

dos exa >nes, que se fariam por grupos de mMerias, de accõrdo com os processo a 

de simplificação que o Governo adoptasse. 

O jury julgaria das provas com assistencia das commissões, que não teriam 

Yoto, mas poderiam explicar suas notas, e pronunciaria a habilitação sobre o 

conjllloto das provas, havendo recurso para o Governo sómente nos casos de in

fracção das n isposições reguladoras do processo de exame . " 

Essa autorização, entretanto, não passou; e foi destacada na 3• discussão · do 

pro ject.::., fic>!.ndo apenas consignados na lei annua n. 490, de l G de :Dezembro 

de 1897 dous dispositivos nes~e sentido, facultando um ao Poder Excutivo refor

mar o regulamento vigente elo Gymnasio Nacional, e outro prohibindo expressa

mente os exames parciaes de preparntorios aos estudantes, que não apresentas

sem, pelo menos, attestaào ele approvação em uma materia, sendo que a estes 

ficaria fixado o prazo de tres annos para completarem os seus estudos secunda· 

rloo com i•scnção da prova de madureza. 
Armado dessa autorização, que infelizmente trazia de envolta o prolonga

mento do regimen de ex,..mes parcellados até 1900. não se demorava o Governo 

da U nião a baixar o decreto n. 2 .857, de 30 de Março de 1898, approvando o 

novo regula mento para o Gymnasio Nacional. 
Resumindo as pr incipaes bases da reforma, assim justHicava as suas excel

lencias o S r . Dr. Amar o Cavalcanti: 

'LA primeir-a !d1''l que se offereceu á consideração dest~ Ministerio foi a de 
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reduzir o plano de estudos do Gymnasio Nacional ao typo das escolatl reaes 

allemãs, excluindo •J ens ino de todas as materias que não tivessem de ser exigi

elas por;.; o exame de madurezn.. Uma reforma assim concebida, porém, não s6 

cbntrariava fundam&ntalmente o antigo plano ele estudos, cujas virtudes prope

deuticas, no que •entende com o princlpio ela subordinação elas materia.s . não sof

fria séria contestação, ma~ tambem cedia aos exaggeros da pedagogia naturalis

ta, que aliâs já um dos seus n1ais notaveis fautores, Alexandre Ba.in, procuz-'ou 

corrigir. firmando o que $e deve entender por educação moderna, e o lugm· que 

nesta devem guardar os estudos humanistas. 

~nevo ~crescentar que neste sentido muito concorreram para a justificação 

do projPcto que fiz .elabor·ar os conceitos dP A. Fouillér, emittidos na sua obra 

intitula~la EcL·ncação nacional. 

·•Na imposi.bilidade, porém, de realizar um plano, como foi pl'Dposto por 

este autor, em que rigorosan1cnte se 1in1ilasse a cu1turn.. intensiva e obrigator1R. 

para toda a litteratura, a theoria gPral das scirncias e n. philosophia, e, parallela

mente, cotJfor;ne as aptitlijes se facult&.sse o curRo prrrticular de ntaterias pre

paratorias indispensaNcis :í especi;,lidade ou profissão a que cacla candidato se 

destinasse, o Governo adoplou um r egimen em que se procu1·ava, dentro elas au

torizações existentes e nas condiçõe.s ctctuaes elo ensino. afastar os estudos ela.

sicos de uma ruina tota!. (Jue. quando nada. produzir-ia.. un1a reacção de pesai

mos effeitos par<:!. a ,·el'orma no espírito daqurlles que com 1·azão ainda crí'em na 

snn. utilidade e na reg-eueração dos tnPthodos dH E"nsino respect ivo. 

''Nestas condições foi expedido o decreto n . 2.857. dr 30 de Março ulti mo, 

approYando o regulamento para o Gymnasio Nacional e ensino secundaria nos 

E:stados, no fJU'l-1 se deram corpo f1s i.cléas sob,r~ o exame de madureza firmadas 

no meu relatorlo anterior. 

lj O ensino do Gy111nasio )Jacional passa a s~r feito en1 dou scursos simulttt

neos, um de seis .annos. rlPnomlnatlo C7l?'so zn·o7Jedc11.tico ou ?'cal-isla, e outro de 

sete A.r!nos, cl.enon1inaclo r1trso clo~sico ou. lunnani.sl(t.. 

~~os dous C"'Ursos comprC>henàPm todas as di~ciplinas incluidas no antigo plano 

de estudos, excepto a de sociologia, moral, noções ele cllre:to patrlo e eaucaç>lo 

cív ica, que foi subst!tui<la pela de histor!a da philosophia. 

"A' caõ.eir:'l de hlstor!a da litteralura nacional adrlicionou-s<' litleraturn 

;rrral. 

"Ficon pertencendo exclusivamente ao curso classico o estudo do latim, do 

c;rc;:;o, de historin da litteraturn ;:;eral e da nacional e de historia da philoso

phln. 

"E' obrigatorio o stuclo ele to elas as ma terias que compõem o curso realista; 

mas o pxame de madureza versará unicamente sobre mathematicas elementar.:-~. 

portuguez, francez, inglez ou allemão, physica e ch imica, geograph ia, zoologia e 

botanica. hlstorla unlvers~Ll c hi.storia do Brasil. O latim serâ exigido tambem 

elos candiàatos á matricnl:1 nas Faculdades ele Direito e no curso geral das rl<: 

Merllçma; e uma das duas linguas. inglez ou allemil.o, se-;á facultativa . 
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''Os exames finaes no novo reg-ulamento foram supprimldos e a passagem de 
um anno para outro far -se-ha por promoção. 

"lis alumnos que tiverem obtido approvação no exame ele madureza, que se 

offectuará no fim do Eex~o anno, poderão oppõr-se, passado um anno, a exame 

das matçrias, exclusivas do curso classico, exame esse que se r ealizará perante a 

Congregação do Gymnasio, observando-se no seu processo, quanto Jõr applica

vel, as disJoosições dos arts. 73 a 100 dos estatutos que baixaram com o decreto 
n. 3. 226, de 1 de F ·evereiro de 1896. 

"Será dispensado do certificado de madureza o candidato que requerer exame 

em todas as mE>.terias dos dous cursos, exame que se eff.ectuará peran te a mesma 

Congro:.gagão, seg-unclc> o processo do citado decreto n. 2 .•226, constituido o jury 

de habilitação nfl. fórma adiante indicada. 

"Ao candidato approvado por um ou outro modo será conferido o g1·áo do 

bacharel em scie'lcias e lettras. 

".Ficou estabelecido no art. 15 do r egulamento qu e nos cursos de sciencias 

juridicas e ~ocin.es, no cu rso geral e nos especiaes de medicin a e no curso geral 

d11. Es.}oia Polytechnica c de Minas, ninguem será a dmittido á matricula sem ex

hibir c?rllficado de appro-,·ação em exame ·de m&.dure~a ou titulo de Incharei em 

sciencias e lettras . 

"Consoante ao plano de que já vos occupastes m mensagem au Congresso 

por ch;as vezes, o exame fie m<.dureza achu-se finalmente regulamentado o em 

condições dtl satisfa2cr, tanto quanto é possível, ás exigencias do .meio, terminan

do a anarchia que tem r einado em ma teria de exam es geraes de preparatorios. 

u Esse exan1e sená prestado perante un;"i jury composto de cinco men1bros 110-

meaclos pele Governo dentre os lentes dos cursos de ensino superior. A esse jury 

será J.ropcslo 1.1m delegado fiscal, que servirá emquan to merecer a confi&.nça dn 

Governo. 
"O processo r spectivo aclm-se minuciosamente descripto no capitulo 2• elo 

novo r eg ula mento e nessa p."Lrte da reform tL procurou-se attender a dous pontos 

capilaes: 1n, par& exhibição elas provas determinou-se o 1nini·mun~ e ?na:;ci1nu?H 

exig·iveis do candidato, bem como deram-se garantias para o mais amplo dcsen

volvimPnto no acto de éxame de intelligencia do alumno, ao qu&.l se permitte ser 

examioado pelo J1roprio proft:s~or que o tiver habilitado; 2•, para o julgamento 

con.stitulo-se o jury com pessoal extranho ao 1nag·isterio secundaria, c investio-so 

este só·.nente da funcção de arguir, separando-se assim o perito do juiz. 

·'Q:..tanto aos ,Est:tdos, detern1ina o regu1::unento que haverá exan1cs de lllr.t

dureza em todas as cidades ou povoados, em que existirem cursos superiores, fc

deraes, estadoaes ou particulares, que aos primei ros forem equiparados. 

"Estes exames serão feitos perante um jury organizado, nos tern1os já jndi

cados c que se r e unir&. no instituto secundaria, que existir na loca lidad e e tiver 

sido equiparado ao Gymnasio N&cional, ou em lugar préviamente desig-nado pelo 

Presicle'1te ou Gover-nador do Estado, quando não hou ver instituto nessas con

rlições. 
"li'lnalmçnte

1 
para que os certificados de conclusão de es(uc,l.os e grãos con· 
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feridos pelos estabelecimentos de instrucção secundaria, fundados pelos Esta

dos, "-Ssociações ou particulares, venham, ou con tinuem a ter os m esmos effe itos 

legaes que os dos estabelecimentos federaes, dispõe o regulamen to, ê precizo que 

elles se sueitem âs condições estabelecidas nos arts. 5•, 6•, 7• e 8• da lei nu 

mero 314, dl3 30 de Outubro de 1395, no que lhes fôr applicavel, t endo-se em vis ta 

o que se acha estabelecido sobre o Gymnasio Nacional, e, salva a exigencia, quan

to a patrimonio, para os estabelecimentos estadoaes. A' vista des ta d isposiç:ão, 

cessam todas as duvidas, que se offereciam, relativamente â intelligencia do a r 

tigo 431, do /decreto n. 1. 232 H, de 2 de Janeiro de 1891, que pela lettra esten 

dia o <'tirei to de equiparação .até aos institutos par t icu lares." 

Taes eram as linhas geraes da terceira r eforma por que passava o ensino se

cundano na Il.epubl ica. 

Nesse mesmo anno de 1898 realizavam-se tambem os primeiros exames de 

madureza; e repetiam-se no seguinte, quando jâ outro regulamento or ientava o 

Gymnasio Nacional. 

I X 

O CODJGO DO ENSINO 

.,A reforma de 1898 tivera uma duração eph emera . 

Um anno depois, o Gymnasio Nacional j â contava um quarto regulamento. 

Entre os autorizações, em que, mezes antes, o Poder Legislativo delegara mais 

uma vez as suas attribuições ao Governo Federal, afi m de que a poli tica recem

inaugurada pela presidencia Campos Salles não encontrasse estorvos â sua acção 

administrativa, figurava á. de reorganizar, con1o bem o entendesse, o ensino 

publico. 

Era expedido então o decreto n. 3. 251, de 8 de Abril de 1899, approvando 

os novos esta tu tos para os estabelecimentos officiaes de instrucção secu nda ri a . 

Por estes estatutos, era inteiramente ã.lterado· o plano de estudos da reforma 

Amaro Cavalcanti, sendo substituido pelo segu inte: 
lo ANNO 

2o ANNO 

lnglez . 

Arithn1etica, geographia, portug·uez, francez e desenho . 

.AJg·ebra, ar ithmetica, geographia, portuguez, francez , desenho e 

3° ANNO - Geometria, algebra, g·eog-raphia, portug·uez, francez, desenho, in

glez, a! leinão e latim . 

4° ANNO - Trigonometria, geometria, algebra, portug·uez, francez, desenho, 

inglez, alle1não, latim, grego e histeria . 

5o ANNa - Mecanica e astrononúa, desenho, inglez, allemão, lat i m~ gr ego. 

historia, physica· e chimica. e litteratura. 

so ANNO - Mathematica e geographia (revisão) , francez (revisão), d se

nha, 'nglez, allemão, latim, grego. histeria do Brasil, physica e ch imica, historia 

natural e logica. 

R eàuziào assim de sete &. seis annos o curso gyn1nasial, suppr imia o regu . 

lamento de 1899 o estudo d~ geometrie. geral, calcul o e geometr ia descr ip t iva, 
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que o de 1898 conservara da primitiva r eforma Benjamin Constant, assim como 

o de musica; limitava ~ gymnastica ao internato do Gymnasio, e substitui a pela 

ele loglca a cadeira de historia da philosophia, na qual se havia já transformado 

a de sociologia, moral e noções de economia po!itica, e direito patrio. 

Ficava abolida tambem a divisão dos cursos em 1n·ope(~e1ttico e classico; e, 

quanto aos exames, distribuiam-se em duas ordens: os de 11.?'omoções successi

vas, para pass:>.gem de anno. c o final de ·ma(lttreza. Além desses exames, per

mittia~n os estatutos baixados o de admiss(ío ·a qualquer armo do curso. 

A;, provas Je madureza, rl est·ina(Las a Ve?'ificao· se o alumno teria (Lssimil.ado 

a sont?'1a ele cult1wa in.telleotu.al necessm·u<, seriam prestadas, não perante uma 

commissão de ler.tes das escoks superiores, como estabelecera a reforma de 1898, 

mas sol- a direcção de duas mesas distinctas, compostas de lentes do proprio 

Gymnasio, sendo uma para linguas e outra para sciencias. 

Essas provas comprehenderi&.n1 cinco secções: linguas vivas, linguas mortas, 

mathematica e astronomia, physica, chimica e histeria natural, e geographia, his

toria e Iogica. 

Relativamente hO gráo de bacharelato, seria conferid.~ ao candidato que fi

zesse o curso completo dos estudos gymnasiaes, depois de prestada a prova de 

madureza, sendo dispensados os que não o quizessem receber dos exames de me

canica e astronornia. inglez ou allemão, 1itteratura e grego. 

Eram estes os pontos principaes do decreto de 8 de Abril. 

Err, vista de tratar-se de uma situação governamental, que se iniciava, for

temente amp:>.rada pelo Poder Legislativo, tudo parecia annunciar que, ao me

nos por a lgum tempo, se pudesse apreciar os. effeitos da r eforma na pratica. 

E ama tal experi<;lncia deveria ser tanto mais completa quanto poucos me

zes faltavam para se abolirem de vez, por força de lei, os exames parcellados 

de prcparatcrios. 
Nesle interitn, infelizmente, surge no Cong-resso um projecto, prorogando, até 

31 de Dezembro de 1904, o prazo da validade desses exames para a matricula 

nos cu rsos superior es; e, apezar cl:;. opposição, que soffreu por parte de muitos 

representantes da nação, era afinal sanccionaclo e traduzido na le i n . 6~4. el e 1 

de Outubro de 1900. 
Lamentando esse facto, o proprio ministro, que aquella lei r eferendou, assim 

se expressava no seu re!atorio do anno seguinte: 

"Merece a attenção do Congresso Nacional o estado do ensino secundario 

entre n<fs. Base do ensino superior, o ensino secundaria deve ser objecto do 

m:>.io" cuidado de quantos se interessam pela instrucção publica do Br<>sil; toda

via d.:lsde muitos annos e1 ue ello soffre os graves inconvenientes da dualidade de 

regimen - c do ex,-r.me de madureza e dos exames parcellados equivalente, 

pela sua insl.,biiidade, a uma completa desorganização. 

"Instituído pelo Regulamento do Gymnasio Nacional, annexo ao decreto nu

mero 981, de 8 de Tovcmbro de J890, o regimen do exame de madureza, até esta 

data, em um periodo ele quasi onze annos, só teve execução, parcial e ephemera, 

em 1898 e 1899. 'l'al anomalia foi motivada pelas sucçessivas çonçessües fci'tas 
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em favor dos candidatos aos exames parcelJ~>.dos, que se não queriam sujeitar no 

de ma6ureza. 

''Que fossem dadas essas concessões, lamentava-o jil. um dos meus anteces

sores em seu relntorio ::I e 1894. Referindo-se il. exigencia do ex& me de madureza 

e elo bac:hat·elado para a matricula. de 1896 em diante, nos cursos superiores, d i

zia elle: "Cumpre que esse prazo seja fatal. terminante e não transferido, como 

se tentou fazel-o, o que acarretarA manifesto prejuizo para o ensino". 

E accresc ntava mais adiante: 

·'Começavam. todavia, a apparecer os bons effeltos da restricção do prazo 

para os exames de preparatorios. Cedo, porém, se desvaneceu a esperança de es

tabilidade do regimen. 

A lei n. 691. do anno findo, restabeleceu a permissão daquelles exames até 

1904, sem mais a exigencia de approvação em um preparatorio, como nas ante

t·iores concessões. 

Pude-se, pois, ~onsiderar o exame de madureza abolido de facto, até aquella 

data. c talvez para sempre, se a permissão se repetir por novo prazo." 

Quast simultaneamente, entretanto, com a resolução, acima alludida, auto

rizava o Congresso X acionai ao Governo a rt>ver o Codigo de Ensino de 1892 .. e 

os regulamentos r m vigor em todos os institutos officlaes de instrucção. 

JustiCicando a opportunidade da medida, escrevia ainda o :\Iinistro do Inte

riot·, na introduc:;ão do seu relatorio, que acabamos de citar: 

"A promulgação de um novo Codigo de Ensino era medida desde muito re

clamada pelas necessidades deste importantíssimo ramo do serviço publico . 

·' Alérr dos graves defeitos de que jâ se resentia o Co digo de 1892, via-se com 

pezar ~1ue leis posteriores e os reg-ulamentos adaptados nas diversas escolas de

pois daquella data . haviam produzido uma tal ananhia na legislação do ensino, 

que se tornava inadiavel uma codificação das regras communs aos differentes 

institutos e a adop~ão de um reglmen uniforme para todos elles. 

'· Asim entendeu tamb••m o Congresso :>!Rciorial que, pela lei n. 746, dE' 29 

de Deztmbro do anno passado, autorizou o Poder EJxecutivo a rever o Codigo e 

os rcgulamrn tos pspeciaes então em vigor. " 

Urna vez, porém, baixado o novo Codigo de [:;nsino, por decreto n. 3. 890, de 

de Janeiro de 1901, não se demorava a levantar forte r acção em muitas es

colas, entre "stud::mtes ,, ~té corpos docentes, contra a sua. execução. Ao Con

gresso e ao proprio Governo, diversas t•epresentaçõês foram dirigidas; e se fize

ram sentir con1 ta! insislencin, que aquella corporação chegou a nomear urna 

comrnissão nJixta de seus membros mais eruditos e competentes para detidament .. 

examinar a justiça e va lor dessas reclamaçii<•s. 

Infelizment.0. essa illustraàa commissão teve os seus trabalhos paralyzados, 

{[uando já formulara sobre o as~umpto importantissimo parecer, propondo as 

alter«ções, qne julgara opportunas. a essa tão recent~ quão malsinada lei orga

nica do ensino . 

Os protestos. entretanto. contr& o decreto de 1 ele Janeiro se haviam pri n

cipalmente limitado á parte referente á lnstrucção superior. 
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Quanto aos estudos securidarios, se, por um lado, deu ensejo o no1'o Couigo 

a qua ~e expedisse o quinto regulamento para o Gymnasio Nacional, regulamento 

em que apenas ligeiras modificações se fizeram ao do anno anterior, em relaçã.J 

ao plano de ensino e ao processo ele exames adoptado, po1· outro teve a grande 

vantagem de ac<:cntuar a situação dos collegios particulares áquelle estabeleci

mento equiparados, impondo-lhes deveres e obrig·ações, esparsos até então em re

talhos de leis, nos quaes se foram f un<'lando os actos que lhes conferiram· afinal 

as mesmas reg·aHas elas institui ções officiaes. 

X 

-'S EQUIPARAÇÕES 

Se, entre as medidas com que, no Codig·o do Ensino de 1901, ainda hoje em 

vigor, s imaginou elevar, desem·olver e moralizar os estudos secundarias em 

nossa Patria, é de justiça inscrever as providencias escrupulosas para difficultar 

a concessão das regalias do Gymnasio Nacional aos institutos particulares, que 

as requeressem, não se põcle deixar tamhem de reconhecer que, sob o ponto de 

vista propriamente das necessidades mais lnEtantes da instrucção, falhou elle em 

g rande parte nos seus fins. 

Não lhe faltavam, entretanto, entre muitos defeitos e disposições absurdas, 

elementos preciosos para, ums. vez posto intcl[io·entemente em pratica, produzir 

resultados salutares e proficuos á educação mental da nossa mocidade. Conso

lidadas todas as leis do E>nsino ; eliminados do seu texto os artigos que se r e -· 

pclliam ou se contra·riavam; org·anizados os n1ethodos e os progra1n1nas sob uma 

1nesr:1a orientaçA.o pedagogica; investidos os corpos docentes dfl necessaria in

depenJoncia e força moral; imprimidas aos exames a seriedade e justiça, ele qut• 

tanto se têm sempre resentirlo entre nós, tudo isso subordinado a uma só clire

ctriz cummum na. acÇ!ão e a un1a n1esn1a unidade ele pensamento cloutrina·rio, fa

taln1t:nte viria a triumphar em um meio, [asse en1bora o nHLis retro~n·ado ou o 

mais anr..rchiza elo. 

Por mai>< sábio, pot·ém, e mais perfeito que conseguisse ser o actual Codigo 

do Ensino, obedecessem-lhe os melhores apparelllos profissionaes, os seus errei

tos sobre a instrucçflo secundaria cont inuariam a ser negativos, uma vez que o 

Poder Executivo se v io forçado a formulai-o sobre uma base falsa . O mal é or

ganico, e, para combMel-o seria precizo principiar destruindo os a licerces mol·e

diços sobre os quaes. ha quinze annps, se busca em vão equilibrar todo o edifí 

cio complicado ela nossa instrucção secundaria. 

E com effeito, para quem conhece cl~ perto toda a nossa historia peclagogica 

não é possivel conccbf'r que. com proveito re'\1 para o desenvolvimento esp iri

tual el a nossa mocidade, se teime em mante r, a titulo embora de medida provi

seria, f:: nt prorogações s1.:1ccessivas, nos nossos institutos de ensino , a coexi.sten

cia de dona r eg·imen s antagonfcos - o elos exa mes de madureza e dos exames 

parcellados. 
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A consoquencia dessa anomalia, como j'á fazia ver o illustre ministro que 

occupava a pasta do Interior ha dous ttnnos p reteritos, é que, ao passo que se 

pratiea o regimen abolido, fica abolido o regimen vigente. 

"Em verdade, observava olle, a experiencia tem demonstrado que, de cem 

estudantes, dada a opção entre os exames parcellados e o de madureza, nem um 

só prefere este áqut>lles, não tanto talvez pelo r eceio ele maior rigo·r, como pela 

aversã'o á noviclacle elo processo c p~la conveniencia de desembaraçar-se gradati

vamer.te dos preparatorlos a cujos exr..mes se sujeita. 

"Sendo porventura de igual efficacia assim um como outro regimen, uma 
l'ez que haja nos exames severa fiscalização, é, por isso mesmo, de maxima im

portancia fazer cessar a sua simultaneidade, tão ·prejudicial por muitos moti

vos, al(·m do de não permittir ao Governo o estudo seguido e experimentado das 

medidas moralizadoras que qualquer delles 1•equer. 

"Os inconvenientes dessa duaiLdade de regimen mais avultam com a equi

paração dos institutos ele ensino, estadoaes ou particulares, ao Gymnasio Na

cional. 

"A descentralização do ensino secundar!o só teve começo depois de implan

tado entre nós o regimen de madureza, para cuja execução elia offerecia maior 

facilidade. Ora, adia·do indefinidamente o exame de madureza, dresapparece a 

razão de ser da descentralização, que, nas condições actuaes, em vez de auxi 

liar a serredade do ensino concorre em muito para a sua desorganização. 

"O reconhecimento de institutos particulares ou mesmo estadoaes só é j us

tificavel e util na vigencia de um regimen ou de madureza ou de bacharelado, em 

que o estudo das humanidades obedeça a uma seriação e integração uniformes. 

Só assim pcderia o Governo confiar inteiramente nesses estabelecimentos, .sobre 

os quaes a sua fiscalização raro é completa e efficaz. " 

Certamente, a concessão de regalias tão importantes quão delicadas, como as 

dos gymnasios officiaes, a instituições de iniciativa individual, de caracter mer

cantil ou mesmo de benemerencia publica, s6 se justifica sob uma legislação, ca

paz de assegurar a mais real e decisiva fiscalização e confiança ·por parte do 

Estado sohre essas casas ele educação assim favorecidas . 

Se a grande preoccupação dos nossos estadistas e pedagogos, desde os pri

meiros annos do segundo reinado, já era combater a baixa industria , que se fa

zia dos certificados de estudos secundarios, sob o regimen dos exames parcella

dos de preparo.torios; se, â sombra das chamadas mesas geraes, constituidas 

por ;::c•mmi.~sões julgadoras, nomeádas pelo Governo ou pelos seus agentes de 

immed1ala confianç;a, mais uma vez se denunciaram verdadeiras fabricas de ap

provações, nas quaes a cnndescendencia criminosa de muitos examinadores cor

ria parelhas com a ganancia sordida de outros, não seria crivei que se favo

neasse a multiplicação desses emporios de habilitações rapidas e faceis para &: 

matricula nos cursos superiore~. quando exactamen te se affirmava que á. Repu 

blica tinha, como um dos pontos capitaes do seu programma, a regeneração do 

ensino publico m a nossa Palria. 

:Nem outro fl)ra o ideal daquelles mesmos que, nos ultimoa annoa do Impe-
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rio e >linda depois de 15 de Novembro, tanto se haviam batido pela libertação dos 

institutos particu lares da tutela official. Nem poderia ser diverso o pensamento 

do legislador, que overou a reforma basica da instrucção na Republica quando, 

·inciàenternente, o que não de ve passar · sem reparo, ao decretar o regulamento 

para a~ F acul dades de Direito, consignava pela primeira vez na legislação da 

R epub lica, em um dos !i.r tlgos das disposições transHorias, referentes aos -exa

m es prestados no Gymnasio Nacional, a ph rase - ot< nos gy,nnrosios 2JC<rt-icmlc~-

7'es a este eqnipan•clos. 

Este ponto mesmo é para nõs de capital importancia nesta questão, ora tão 

deba tida, das equiparações. 

Q uem Pl:ocUl·a estu<lar o espirito do decreto de 8 de 'ovembro de 1890, bai

xado pelo Governo Provisorio, contendo a reforma geral da instrucção prima

r ia c secu n daria, vê logo que o pÉmsamento, que a concebeu e a executou, era 

francamen te infenso a conceder-se aos estabelecimentos particulares a faculdade 

de expedir diplomas que se tornassem validos á matricula nas escolas superiores 

do paiz. 

Proclamando, embor a , n&.s suas d isposições ft!ndamentaes a liberdade do 

ensino, não deixava esse decreto ele subordinar indirectamente taes institutos á 

f iscalização do Governo. Reconhecia-lhes o direito de instruirem a mocidade pe

los methodos, qne os seus directores achassem melhores; mas só a isso limi

t&.va os favores <lo Estado. 

E com effeilo, estabelecendo o pr ocesso para os exames de madureza, uni

cos que poderiam dar entrada de 1896 em diante aos cursos superliores, dispu

nha o ~verno Provisorio, nos arts. ·38, 39 e 40 do citado decreto de 1890, que 

a · approvação nr,.quellcs exames, feitos no Gymnasio Nacional, daria direito á 

matricula em qualquer curso superior de caracter federal na Republica e que 

os Estados só poderiam gozar dessas vantagens quando houvessem organizado 

os. seus estabelecimentos de ensino secundaria integral segu·nclo o plano daquelle 

ins ti tuto nacional. 

Quanto aos co!legios ou instituições, fundados por particulares e por elles 

mantidos, accrescentava o mesmo decreto que seriam annualmente admittidos a 

prestar exame de madureza, conjuntamente com os alumnos elo Gymnasio Na

cionai , os seus candidatos ao certificado ele exames secunclarios ou ao titu lo de 

bacharel •em sciencias e lettras, uma vez que exhibissem attestaclo de estudos prl

marios ele 1 o grão e um om-rioul1<1n v ·itre, assignado pelo director do estabeleci

mento que houvessem frequentado. A mesma exigencia se tornava extensiva aos 

estud:;.ntes que tivesS(>m recebido a linstru"cção no seio da· fa.mil ia, devendo então 

firmarem este ultimo documento os seus respectivos professores. 

Como se vê, o decreto fundamental da reforma da instrucção primaria e 

secu ndaria, baixado pelo pdmeiro Governo ela Republica, não reconhecia par&. 

a matricula nos cursos superiores outros certificados, a não )ler 'os expedidos 

pelos gymnasios of ficiaes, nem cogitara ela equ iparação a estes elos instituto~> 

particulares, 
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E~~-f [aclo mesmo provocou gTande celeuma por parte dos propag-andi~tas 

mRis radicat;s do ensino livre contra Ben jamin Consta.nt. Extranharam até acre

men te essa sua convenão ,·epenti-Jta aq o!fic·i.alismo, attribuindo-a á influencia 

que, junto a si, diz iam exercer então illustre llitterato e profeS.'lor, a quem al tas 

funcções confi&ra na direcção super ior dos serviços da instrucção. E a im.prensa 

cen·ada e arcloro~a campanha registrou, tendo á sua frente o mais illustre e de 

votado dos nossos educadores naquella época. 

O Go•.'erno, entretanto, par~cia m_anter-se firme no seu ponto de v ista pe

dago;,;iúo. Em a c tos complementares ao decreto sobre o ensino secu nda r ia man

teve a doutrina 11e!Je exarada. Chegou ainda a recusar-se por mais de mra vez 

a attendPr ás solicitações, que lhe foram feitas, para conceder maiores frn.r>q ulas 

á instrucção P"-rticu lar. 

Ine~pcraclamente, porém, surge enxertada no art. 431 das Disposiçõe~ 1'ran

sitorias rlo decreto n. 1 . 232 H, de 2 de Janeiro de 1891, approvando o regula

mento dos cursos jurídicos, a declaração, a que acima alludimos, consigr:ando 

c;ue "a llatar desse anno, os exames de preparatorios. exigidos para aque!Jes es

tudos, ~er;am prestados no Gymnr.sio Nacional, ou nos gynMwsios 1Ja'l'l:im<lm·es :t 

elle eqUiparados por decreto do Governo, ou nos cursos r.o111exos ás Faculda;des 

de D~!·eito, c..s quaes, para eEse fim, set·io..m reorganizados''. 

O interes&a.nte, entr~tan'::>, é que, nesse mesmo decreto, quer ,JU'tn l n se r e

fer,, a cursos e -?s tabelecimentos pE..rticulares, quer quando dispõe subre <.~ exr 

gencias d~ 'iriscripção para a matricula nessas Faculdades, não se afast;tra " 

legislador de espírito da refoNn,;. basica elo ensino. Para aquella mo tricula., ~1e

clarava elle, no art. 2GG, ser necessario exhibirem os candidatos certificados de 

e~tudos secundarias, de accôrdo com os arts. 38 e 39 elo decreto de 8 de Novem

bro de 1890, isto .ê, de exames de madureza, prestados perante o Gymn&5io .'<a-· 

cional ou o L lyceus dos Estados, quando por aquelle se modelassem. 

Relativamente aos cursos e estabel eci mentos particulares, confirm&.v't a. li 

cença J)ara a sua fnndaçi!.o; regulava a sua. inspecção pelo poder D:tbllco; im

punh&-lhes devert>s para com a administração ofCicial do ensino, so,b pc·na de 

nn;lta p~lo Conselho Superior da Jnstrucção; porém. nem uma só palavra acli an

tava sobre a sua equiparação aos institutos federaes. 

O que é mais curioso ainda, era que, nesse mesmo decreto, em que, appro

van·lo estatutos de uma Faculdade, se legislava sobre instrucção em ger-al. n 1.da 

se dispunha no alludido artigo das disposições transitarias sobre a validade dos 

ex~.mes ).restados perante os estabelecimentos de ensino secundaria nun tidos pe

los Estados, collocando-os assim e Jn posição inferior aos organizados por itt•ici~~.

tlva i·1dividua.I . 

Houve mesmo qu em procurasse então explicar tão extranha omissão, su~

tentanclo ser possivel que talvez tivesse havido engano na redacção desse dispo

sitivo, figurando ne lle a expressão - gy?nnasios 11Ct1't'i.C'ltlares) quando devirt. ser 

estado.ae.• . 

Se, porérn, C'rro houve, 11ão achou o Governo de bom aviso corrigil-o, quancl :> 

fac ilmente o poderia fazer, tanto que, um mez depois, pouco mais ou men-;.~. 
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ainda em pleno ;;·ozo ela dictadura revolucionaria, expedia o decr~to n . 1. 389, :cp

plicant~o aos institutos de ensino secundaMo o rli8posto no art. ·130 do regula

Jnento haixado para os cursos juridicos, isto ~' J~epar«.ndo a on1issão acilna n1Pn

cion~d.:. . Este acto do Governo Provisorio fõra firmado tres dias antes da pro

mul:::aç'i.o ela C:.rta de 24 ele Fevereiro. 

ln!ciad&., portanto, a vida conslitucionftl do no,·o 1·egimen. incorroracto fica \':1. 

'' legi5lação da Republica o dispositivo permittindo a equiparação elos institutos 

narticular·cs de ensino sccund:trio ao Gyrnnasio Xacional. 

Ap,.zar disso. os cliYersos Governos da União recusaram-se syst•m:;.tic:J.men te 

até á. ]Jre•id~ncia do Sr. Prudente ele :Moraes a usar dessa faculdade. c·onLJ·a. 

ri ando :otla~ as solicitações que lhe eram enclereçr..tlas. O i\Iinistt·o Affonso ele 

Carvalho, I'CspoJ•denclo mesm<! a uma consulta elo Conselho Directo1· rb 111slJ·u

r·ção, assim ~e ~xpressava em aviso de 1 O de Agosto ele 1891 . 

.. X o officio n. 289. de 25 de Julho ultimo. communicaes que o Conselho Di

rector da rnstrucção Primari&. e Secundaria para poder in[ormar a prelençào do 

D1·. José 111 ria Le::ão cl:l. Cunha, presidente da "Associação H. Kopcke ", <Jtte 

solicita .'lc conceda a e><te e;;tabelecim<'nto p:1.rticular o direito de expedir <'<'rti

ficados ele ro'l~lusão de nstuctos preparatorios. isto ê, as •·egE.lias do Gymnasio 

:\"acionai. 1· c~u lveu, ~m sessi'i.o de 23 daqu elle mcr., pPdir a este Ministel'io n p;p

tlllina interpretação rlo art. 431 <lo Regulamel1to ele 2 de .Janeiro deste anno. 

Origina-sP a duvida do Conselho -em que o referido artigo, fallando effE'cti 

vamente em ~ymnasios particulares equiparados no Gymnasio Nacional. não ~õ 

da l eitura atter.ta desSB :lrtigo como particularmente d~ seu confronto com o 

paragrapho unico do art. 35 do Regulamento de de . oYembro de 1890, s~ 

conclue que o pcnsamPnto do l e<;"is lador não foi conceder taes favores senão aos 

gymna•los elos Estados c que o cit:tc1o art. 431, presuppondo uma disposição le

gislativa qitf' equipare en1 C'Prtos ,.. dr.~~ternlinados casos os gymnasios par·ticitL res 

ao Gymnasio :-In cio 'la!. s~melhan te lei não existe e que o que •stá decretado na 

lei ;:-cr:-\1 de S do N'ov~mhro de 1890 é qu os alumnos <los estahelec imcntoR parti 

cul.trPs Lêm de fazPr seus exames perante as mN:jf)S elo Gymnasio Nacional . 

Em I' sposta claclarn- \'f)S, a!im de rtue scientifiqueis ao mesmo Con,;elho. que 

o emprego .la palavrn - particul~rPS - no mencionado artigo. tle\·e entender-se 

com r eltção nos gymnaRios st.ncloa es pat·a o que já o Governo fez h3ixa.r o de· 

ereto n. J. 3R9. ele 21 dP Fev<'reiro proximo finr1o, applicando -lhes o clispost:> 

110 referido art. 4 31. " 

Assim ~P mantiv,•r am ~s cousas. at6 que. dr·pois de nenosa c por fiada luta, 

que ae steudeu até aos dC'bntes parlamentares. obtinha os favores da equ iJ)a!"l· 

~il.o ao l';ymnasio o "ln><titnto H. Kopcke". 

Tratnvn-sc, 0tat1· tanto de um~ concessão esprcia1issim:1. O propt~io decreto. 

que a conferira. n i~·o se referia na exposição el e motl,·os com que a fundamel1-

tara . IO::is os termes dessE' importante documento. que incontestave!me11t~ foi a 

por t ,."J. abe1-ta. A série de eq~lipara~ões con1 que mai::; tarde se Yeio ainda n1ais ag

;_,;rftvar a situaçJ.o afflictiva de decadencia e desmoralir.ação da insti'UC'Ção se

çun ~arin na nos!a Pat:-la: 
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"D·}crelo n. 2. 009, de 22 de Abril de 1895: 

"Consideranrlo que o art. 431 do decreto n. 1. 232 H, de 2 de Janeiro d e 

1891, OJombinado com o ~rt. 38, paragrarpho uni co do de n. 981, de 8 de No

vembro de 18~0. concede ao Poder Executivo a faculdade de reconhecer, equi

parando-os ao Gymnasio Nacional, os estaJbelecimentos particulares ele ensino in .. 
tegral, segundo o pl~no daquelle instituto; 

"Coneiderando que esta disposição não põcle ser entendida •}m sentido lit

teral e restricto, qual sej a o de reputar-se indispensavel que os ditos estabeleci .. 

mentos se adaptmn exchtRivamente aos programm&s C' proc-essos de ensino do 
Gymnasio; 

"Cor.sidentndo que tal in terpretação seria não sõmente contral'ia aos intui

tos do legislador, como tambcm opposta á indole do rcgimen r~publ i cano c pre
judicial ao pro-!)rio ensino; 

"Porquanto: 

a) c·8 arts. 421 e 422 do cita.do decreto n. 1.23~ H li-mitam-se a exigir, par a 

o reconhecimento dos cursos livres de e nsino superior, que nestes cursos se ensi

nem, pelo menos, as materias que constituem o programma das Faculdades offi

ciaes, sem al1udir á Igualdade do!i respectivos programn1as, ne1n á dos proces

sos de ensino; ile onde resulta que, se em relação áquelles institutos é .necessa

rio apenas que o ensino seja integralmente o mesmo dos cursos officiaes, não 

pôde ~er diversa a condição exigivel quanto aos cursos particulares de ens ino 

secunda rio, a respeito dos quaes é omissá. a disposição legal ; 

b) 'lO regimen federativo o acoroçoamento da iniciativa individual constitue 

um dos elementos ·decorrentes do principio da descentralização; 

"Consi-Jerando, pois, que para o reco·nhecimento dos estabelecimentos partl

culare~ de estudos secundarias é necessario: 

1o que estejam organizados de accôrdo com o ensino integral m inistrado no 

Gymnasio Nacional, inclusive a prova f inal de. aptidão e assimilação ou exame 

de madureza, respeitada, porém, a liberdade pedagogica no tocante á distribui

ção das materias, liorario do ensino, tempo de aprendizagem, methodos de instru

cção, ate; 

2•. que os r espectivos corpos docentes possu8Jm idoneidade para o magis

terio; 
'' Attendendo, outrosim, a que: 

I. O programma de estudos do Instituto Henrique Kopcke abrange todas as 

disciplinas actua hnente professadas no Gymnasio e se conforma ao p lano ele en 

sino iPtegral ahi aelo!)tado; 

II. Aos seus proCessares ass iste a ptid ão e ido·n ei dacle pa r a o clesempenll:l 

das r<lSi>eetivas fu ncções ; 

IU. 'l'rata-se de uma instituição d'dicada especialm ente ao progresso e aper

feiçoam~nto elo ensi!lo, isenLa de qualquer estimulo de interesse particula·r, con

for:re os seu~ esta tutos : 

"Resolve conceder ao mencionado In stituto H enr ique Kopke as vantagens 

de que r.-oza o Gymnasio ~acionai c de que tratam os re~ridos arts. 43l, do i! e-
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ere to n . 1. 232, dr 2 de Janeiro de 1891, e 38, paragrapho unico, do decreto nu

mero ~81, ele 8 de Novembro ele 1890. - PnLdente José ele Jllo,·aes Ban·os. -
Antonto Gonçalves FciTeira. " 

O "Instituto H. Kopke ", na verdade, e1·a um estabelecimento que não en 

contra v~ entre nós um outro nos mesmos moldes e organização . Fundado pelo 

Dr. João Kopke, o emerito educador. que abnegadamente consa:;rara toda a 

sua mocidade ao ensino, especialmente ao primario, em que até hoje não achou 

quem o excede~se nas virtudes raras de mestre e de escriptor, era mantido por 

uma associação, cujos fins principaes visavam o levantamento do nivel da ins

trucçà') no Brasil, collocando-o a par das nações mais adiantr..das do mundo ci

vilizado. Pnra isso, constituiram os seus organizadores um patrimonio, que deve

ria altingir a 400:000$, se não falham os apontamentos que• possuimos, sendo 

que. desse capital subscripto. a quarta parte foi Jogo realizada em dinheiro. E, 

sob estas garantias de ~stabilidade relativ&. iniciou desde logo a instituição os 

seus tJ•al.Jalhos no desdobramento systematico do seu plano de ensino seriado e 

integra.}, primeira tentativa, qui:' nesse sentido já começar&. a ser feita entre nós. 

antes :nesmo que a reforma Benjamin Constant consagrasse e traduzisse essas 
idéas em lei ela Republica . 

Nesse plano. dividido em dez a.nnos, abran)'da o "Instituto Kopke" a instJ·u

C!;ào primaria e secundaria . A transição de uma para outra era tão insensi\·el 

que o alumno não chegava a percebei-a. E, pelos p1·ogrammas adoptaclos. iam 

g radualmente oa estudos elo concreto para o abstracto, rasgando largo campo a 

c<~.da mestre que tinha os educandos por diversos annos sob sua -direcção, pa1·a 

lhes estudar d tidamente as aptidões e o temperamento, e, por conseguinte. para 

poder desenvolver-lhe-s seguramente todas as faculdades boas do espírito e do 

carac, r. ao mesmo tempo destruindo ou, pelo menos, abrandando as más . 

.Apezar de tudo isto, não poude subsistir tão importante estabelecimento . 

Seria penoso descrcn•r-se ;tqui o lonl!o e accidentado martyrologio do seu dil·.,

ctor nessa lula desesperadora e heroica, que teve de sustentar, pf,ra não var 1 s

valar a sua bella cranção para o terreno do mercantilismo e da especulação peda

~ogic&. As proprias regalias da equiparação, verdadeiro pri\·ilegio na época em 

que lhe !oram ~oncerlidas, não puderam prolong-ar-lhe a existencia por muito tem

po, dada a seriedade ela sua dir~cção e <de seus methodos ele ensino . .A parte re::t

Jizada do patl'imonio. qu?. se constituíra p&.ra auxiliar a sua manutenção. bem 

depre~.3a se t-~~otaY:l.. E os factos vie1·am confirmar as palavras desalentadas com 

rtue, ao rec,ber f, notic1a do d ereto, g-a!ardoando o Instituto Kopke com as van

tagens do Gymnasio Xacional, verdadeira g1·aça pessoa! feita ao seu funda dor 

pelo eminente Dr. Prudente de Moraes, que era um dos maio1·es admiradores d&.s 

suas qua lidades exccpcionaes de mestre, prophetizava aquelle illustre educador, 

apezar lisso, <:> mal logro in evitaYe! dos seus devotados esforços ã causa da ins · 

trucçll.o nacional. 

Mais tarde, era o proprio Dr. Kopke, que assim se exprimia em documento, 

largamente divulgado' pela imprensa: 
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''::\Tunca fui p&.rtidari'' da equiparação; com effeito a CJuir>aração teve no 

meu i'lstituto os mais desastrosos effeitos, já leYando os alumnos a esforços me

nores, pela conv;c~ão, em que se puzeram, de que a instjtuição, que sustentavam 

materialmente, havia de ser indulgente no julgar de sua habilit&ção, já levando 

os pais que pagavam as pPnsões a preferirem os certificados á instrucção solida 

elos seus filhos . . . Verificou-se a minha previsão: o instituto teve de fechar, por 

não corresponder á confif.nça do Governo; eu tive de promover a cassação do cle

CJ·e tc para impedir explorações indecorosas sob a responsabilidade <lo meu no

me, e ahi ficou o [neto para o estudo dos que queiram legislar eUicazmente so

bre o assumpto, o ou e nüo. P<"ll·ece escopo nem do Governo nen1 do Congresso." 
Seja, porém. como fôr, o c r to é que, in terpretanclo embora o decreto funda

menta.! de 1890 ~e um modo diverso, elo que parecia revelar o seu sentido Jitte

ral, para combinnl-o com o disposto no art. 431 do regulamento de 1891 dos cur

sos juridicos e equiparar o Instituto Kopke ao Gymnasio ?\acionai, recusou-se 

lod&.via de ujn modo systematico e inabalavel o Governo Federal a conceder 

iguaes favores a outros estabel ecimentos até 1899 . O "Collegio Abilio" sustentou 

mesmo nesse sentido uma catnpanha cerrada e insistente, sem que os seus requo

rim ntvs, insu·uido~ gradaü\'amente con1 os mais valiosos documentos, tivessen1 
uma solução favoravel. 

Durante PSS:e tempo não se procurou ao tnenos reg-ulamentar devidam,ente o 

T?recéilo legal sobr e as eqnipa1·ações dos institutos particulares de ensino secun

daria. ~rudo mesmo parecia revelar que era pensamento do Governo pron1over o 

seu clesapparecimento dn. Jpgislação . Apenas, no regulamento, baix&do para o 

Gymnasio Nacional em 1898, &.brira-se um titulo . em que se mandava applicar 

aos estabeleC'imentos de instrucção secundaria fundados pelos Estados, associa(;ões 

ou particulares, parn. que pudessem gozar dos mesmos effeitos Jegaes das instl

luiçõ&s feder&es, o disposto nos arls . 5°, 6•, 7° e 8• da lei n. 314, 'de 30 de Ou

tubro ele 189Q. 

Esses artigos regulavam o funccionamento das Faculdades Livres de Direi

to, exigi.ndo que constitu i::se n1 um patrimonio nunca inferior a cincoenta contos. 
estipendiassem t;m fiscal por parte do Governo da União em 2 :400$000 annuaes, 

provaaoem um& frequcncia maior de trinta a lumnos por espaço de clous annos e 

se sujeitassem a outros o nus de menor importancia. 

Essas disposições foram, todavia, eliminadas do novo regulamento, poste

riorm~nte expedido pn.r~ o Gyrr.nasio em 1899, e sô vieram a figurar mais des

envolvidas e completas dous annos depois, ao ser decre tado o actual Codigo elos 

institutos de ensino superior e secundaria. 

Entrementes, começaram naqnella cl'\ta a conoecler-se quiparação a todos 

os estabclacimentos particula,I·es, que a solicitassem, uma vez que pr nchessem 

as ex1gencias ela lei. 
O Governo, comtudo, facilitando essas concessões, de certo contara com os 

elementos, que lhe proporcif)nb.ria o regimen de madureza, que devera iniciar-se 

em 1900, parot exercer -rle perto a sua acção e vigilancia sobre os institutos, as

sim aqulnllo:tdoe, e j:.mn.~s ima~lnnra nnturahncnt2 qu~ a lei n. GD4, de 1 de 0;1-



- 483-

tubro desse mcs:no anno viria prorogar por mais um quatriennio a validade dos 

exames parceilados, golpeando o proprio ensino integral do Gymnasio Nacional 

e expondo cada collegio equiparado a se transformar em um emporio e. canda
loao de approvações a r et3lho. 

COLLEGIOS EQ !PARADOS 

I 

COLLEGIO ABILIO 

Depois da rapida synthese, que acabamos de fazer nos primeiros capitulas 

deste trabalho, do estado actual do ensino secundaria no Brasil, podemos perfei

tamente entrar na parte especial da commissão qu e nos foi confiada, expondo 

os resultados 'da minuciosa inspecção a que tivemos de proceder nos collegios 

desta Capital, equiparados ao Gymnasio Nacional. 

Desde 1899 até o presente, dezoito foram &.s instituições particulares que em 

toda ~. Republicr!. alcançaram estes favores da le i. Nos Estados contam-se o 

GY'tYlnasio Nogueira da Gama, o Collegio Dioces~.no de •S. Paulo e o Co!legio de 

S . L ui:: de Itú, ~m S. Paulo; o Gymnasio ::-<. S. da Conceição de S. Leopoldo, 

no Riu Grande do Sul ; a Escola de D. Bosco, o Collegio do Caraça, o Gymnasio 

de Ouro .Preto e o Curso Annexo á Academia do Commercio de Juiz de Fóra, em 

Minas Geraes; o Gyrnnasio S. Salvador, nà Bahia; e o Collegio Anchieta, o 

Coll egio S. Vicente de Paula e o Collegio Salesiano de Santa Rosa, no Estado do 

~io. No Districto FederA I obtiveram tambem a equiparação o Co!legio Abilio, o 

Gymnasio Pio,-Americano, o Colleg!ci Paula Freitas, o Collegio Alfredo Comes, o 

Co!legio [)iocesano S. José e o Instituto Nacional de Humanidades . 

Este ultime, que pouco dnrou depois ele lhe haverem sido concedidas as van

tagens officiaes pelo dec reto n. 3. 687, de 23 de Junho de 1900, nada mais era elo 

que uma transformação no ln5tituto Henrique Kopke, de cujo privilegio gozou 

até que, por haver mudado de denominação e reformado os seus estatutos, perdeu 

aquellas regalias em virtude do decre to n. 3. 550, de 13 d e Janeiro elo mesmll 

anno, em que de novo veio a adquiril-as. Este estab~lecimento não achara assim 

e leme!llOS para subsistir, mesmo havendo alterado &. sua organização primitiva, 

desde que abandonara a sua di r ecção o Sr. João Kopke, que o creara e n ell e 

pre:curara app!icar na pratica os seus ideaes pedagogicos. 

Dos outros institutos particulares. ainda existentes nesta cidade, foi o CoL

LHGro ABtLIO o r-rimeiro a ser equiparado ao Gymnasio Nacional; e foi tambem 

0 primeiro que visitàmos de sorpreza no desempenho da d elicada missão que nos 

r11via sido -confiada, e m caracter !'eservado, ~li&.nte das r epetidas denuncias leva

das ao conhecimento do Governo contra semelhantes casas d~ instrucção, quer em 

docl'mentos officiaes, quer em publicações 1lela imprensa, entre as quaes figu

rava uma, firm11:la por di~tincto e alto funcc'onario de importante repa1·t! ção CJU P 

Ho:.l~ cl~ perto acompanha todo o movimento do nosso ~nslno secuncl a r!Q., 
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O COLI,EGlO ABILIO fôra um dos que mais empenhada e insistantemente 

lutaram para que se lhes tornassem extensivos os favores com que, em 1895, ha

via sitlo galardoa.do o Instituto Kopke. Nesse sentido, não só accumulou do

cwnentos valiosos para d"'monstrar os serviços prestados, desde a s ua fundação, 

á cl:.usa da instrucção no Brasil, como specialmente organizou mais de uma vez 

to,lo o seu plano de estudos pelos diver sos reg ulamentos baixados em épocas su"
ces!-:jyas para o Gymnasio Nacional. 

Pa.cilitada, pois, uma vez a e~uiparação dos estabelecimen tos particu lares a 

es:e instituto officia l, nenhum se encontrou em melhores condições cl satisJ'azét' 

mais regn!armente ás exlgencias ela lei. 

JJ;f'fectivamente, o seu dirtlctor, o Sr. Dr . Joaquim Abilio Borges, em reque

rimentos seguidos de 11 de ::'\ovembro ele 1895, 17 de Dezembro de 1896, 10 ele 

.Tulhc c..e 1897, 8 de .Agosto de 1 98 e, afinal, 26 de J ulho ele 1899, ultima petição 

que dirigia ao GDverno Federal e lhe valeu a expedição do decreto n. 3. 499, de 

18 de .'lovembro desse mesmo anno, deferindo as sua.s pretenções, havia pro

curado demonstrar que o collegio de sua propriedade tinha amplamente preen

chiao todos os requis itos legacs para gozar das r egalias das instituições fcd erae• 

de enEinc secund•.r io. Para isso, além ele numerosas peças documentaes e te:ste

ml'nhos c! (iciaes de r epresentantes do poder publico, quer da União, quer elo 

l"'lU!liciplo, com as quaes já instruir<t os seu s pedidos anter iores, j untara a inda 

um exemplar do Diario Of/ic'ial, em que foram publicados os estatu tos do seu 

estabelecimento. do c,ccônlo com o regulamento então em vigor do Gymnas io Na

cional e a publi<:a-fór ma ·lo r e latol'io do director geral ela Instrucç'ão do l\1iniste 

rio ela Justiça e Negocias Interiores, clanclo conta ela inspecção a qu e procedera 

n., mesmo ~stabelecimento, por ordem elo Governo. Nesse importante documento. 

atLesta v a aquelle funccionario, o i! lustre Sr. Dr. A raripe Junior, a existencia 

cl" CoJJegio Abilio nesta Capital d esde 1871, época em que para aqui foi transfe

rido da Bahia, !Pnr/o sido os csfo•·ços rlo seu /lf1rclador clignamPnlc co?rti?l!wdos 

pe7CI ctc tu.al rli1·ecto1·; informara. tnaiR que. desde 189fi, adaptara e lle uo rep;i

men dt• e nsino integral, cstab lecido no Gymnasio Nacional por Benjamin 'on

stan ~, louv<1va ainda a i•cloneidad e moral e technica elo seu propr·i tf,rio e corpo 

cluc nte''; e, cl epois de "r<'putar· de primeira Ol'Clem a sua installação e condiçõeR 

ma.teria>~?s", não esquecendo de tnencionnr uas excellencias dos seus Jaboratorio=-' 

e !'al::inetes necessarios ao estudo dos sei ncias physicas e naturnes, e de seus 

ú. }lparelhos para exerci cios gymnasticos e callistrchnicos ", terminava referindo-se 
hO p,Ltrimonio .:'lesse instituto, r ep r esenta do pelo seg·uro elo preclio. em qu e fLtnc

cion~. no valor de 220 :000$000. 

?'l'ão contentf' com este honroso parecer, o S t· . Dr. Joaquim Abilk' leva\·a 

a inda ao exame dt Governo o 1audo judicial dos peritos non1eados pelo Pr~ocut·a

clor dn TIPpu llli ca para provhr que o colleg-io, sob sua clirecção, satisfi?.e•·a to.IHs 

ns con!iicões elas .~'r. que, desde 1891, hnviam sido decretaclas para a eq u ip:lra 

çiio dos i:t ·titutos rarticu lares ao \'cymn a.sio Nacional. quer em relaç5o n pt·o

~ramma.'l ele estud'l, frequ encia e resultados de exames. pr estados per·u• te corn

mis3~es offic~aes, c:uer quanto a titulo2 de rec ommenc1a11ão á benem er eucia p:t-
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hlica, J'<'IWesenlado por d iplomas de 1• c1 ;,ss~· e nte<lalhas ele ou;·n e Jlrata em 

diversas e-xpo~~ções redagogicas e escolares, pacionaes e univerBaf's extrangE-i
ra.s, e pela instrucçâo gratuita de centenas <l<J crianças desvalid'l.3, confiatlas ft 

sun guArda. E, fi!!::tlmente , exhibia mais as c.'l])ias authenticas de diversos rela 

to!'ios de r(•pul::lcias autoridades sanitarias, cn11SiderandJ o seu est.il.H!Jeci•nentv 

'uma casa-1noJt:olo õe ;clucação", além de um !ot:g() e minucioso par·ecer do ins

pe(;tor escolar do 1• c:islré< to desta Capi ~~~ '' illustre Sr. E<lua,-•.'r> Salamonde. 

que concluia. dt"clurando c:ue, "na sua on;n::.i.,. nenhum ~1.· tituto de ~nsin~ poje. 

riá; s~r 8ttperior ao Collegio A.bilio e que ::> ~ns1 no primzrio, nelle ministrado, da 

accôrdo com o programma em vigor nas escolas municipaes, obedecia a um alto 

criterio pedagogico, desafiando qualquer confronto em excellencia de methodo, 

em efficacia instructiva. em elevação mor&l, em poder educador". 

Diante destas informações, nada mais justificavel do que o acto do Gover

no, baixando o decreto acima citado, de 1899, e concedendo a esse instituto p&rti

cular a quiparação ao Gymnasio Nacional, e antes elo que a qualquer elos ou

tros, que tambem o h&viam requerido. 

t;m anno depois, entretanto, já não era tão optirnista o juizo do delegado es

pecial, a quem o Ministerio do Interior confiara missão semelhante á que ora es

tamos :lesempe>1hando junto aos estabelecimentos equiparados de ensino secund~.

rio . Escrevia o illust! ndo Sr. Dr. Manoel Cicero Peregrino da Silva, que com 

o r'lais alto critcrio e imparcia!iclacle exercera essas funcções . em importante re

lal .. r:o, que se acha no archiYO claquella secretaria de Estado: 

"O Ccllegio Abilio jâ não occupa a posição inveja.vel a que soube erguei-v o 

~eu fundador, o g-rande educador Dr. .A bilio Cesar Borges, Barão de Maca

hC!br.s. 

":"'ão é q'le ao aclttal di•·ectcr faltE-m competencia e amo1· á instituição 

n:1.ra conlinuhr a obra iniciada soh os melhorE's auspicios pelo seu illusl•·e pro

~ nitOI'. 

"D~das, porém. as condições actuaes do estabelecimento. parece-me que o 

clirector, espirito itTequiE"tn. organização nervosa, attingido pela ,q.urute11c~ge re

sultante ele multiplas occe~pações, como sejam professor elo coll egio. director e 

lent? da Escola Norm'll, lente ela Faculdade Livre ele Direito, etc., apezar ela 

''Of'ação para o E'n ;no e da erudição, que todos lhe reconhecem. não se acha 

&r.to , por falta ele descanço e por fa lta ele tempo, para imprimir fts suas fun

cções a orientac;:ão nc.cessarin. e levantar o colle~io â altura a que já CC'gou. 

"Não quero ui?.cr com estas palavras que o Collegio Abilio estej a em plano 

inf rior aos dos demais estabelecimentos equiparados. 

"Elle não mereceria o reparo, se eu não tivesse de render a homenagem de

viela ao seu glorioso passado. " 

Foi já de posse ele todas essas informações, além do conhecimento prévio que 

tinhamu& da bibliographia escolar Abilio Borges, que f izemos a nossa primeira 

visita a este instituto eqtüparaclo, r epetindo-a em cllas seguidos e depois espaça

danoe·nte clurÇIJ'lle perto de um mez. 
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O Co!legio Abilio occur>a um vasto predio situado á praia d Bo Lafogo, J'rent~ 

volt<.t~a para a parte mais bem batida pe los ventos e pelas aguas da enseada, e 

com as faces lalteraes separa<las da casaria e abe1·tas e livres sobre o grande ter

reno onde repousa. Possuindo a solidez e a amplidão d&s construcções antigas 

ela Cidade, o edtficio apresenta no interior dos dous andares, em que está divid i

do, bellos e espaçosos salões com muito ar e luz, relatiyamente bem conserva

dos. Ao ft:ndo algumas obras novas vieram augmentar ainda a capacidade da 

primiliva habitação. 

Apezar da·s suas excellentes accommodações, não se póde dizer que se lrata 

de uma casa que satisfaça a todas as exigencias para a installação de um insti

tuto de ensino de primeira ordem. E' verdade que seria difficil encontrar uma 

outra em melhores condições nesta Capital. A prova está nos dous edificios em 

que estão localizados o Internato e o Externato do Gymnasio Xacional, impro

prios ambos e indigno prin~ipalmente o segundo, para conter estabelecim ntos, 

que devP-riam servir, por sua natureza, de modelo ás instituiçõe cong·eneres do 

Estaclu ou õe iniciativa particular. 

~o pavimento terreo ilo Collegio Abilio tambem a.s divisões que formam vs 

differentes c:omparti.nentos não correspondem âs exigencias da peclagogia mo

derna. Não é qu& falte eepaGo e espaço sufficiente para dar lugar ao funccio

namento simulta.neo d.a.s aulas, marcadas no horario official, sem que umas per

turbem as outr:J.s. Es~a parte do predio possue quatro grandes salas e outras 

tantas menvres, além de outras de}Jenclencias, occupadas pela secretaria, archivo 

e pequenos museus escolares, e pelo extenso refeitorio e excellente cozinha . O 

gr;;.nd" defeito que notámos, está nos obstaculos que a cada passo apresenta a 

pessim;;. distribuição dos alojamentos â boa e imprescindivel fiscalização em um 

estabelecimento de t5..o grande frequencia por t'Studantes de todas as idades. 

Quanto aos dormitorios, occupam dous enormes e arejados salões do pavi

mento superior, inteiramente isolados um do outro, mas dispostos de maneirr. a 

t1ue sobre elles se possa ?- cada instante exercer a mais rigorosa inspecção por 

parte do director e seus auxiliares. Folgamos mesmo em registrar que, em m a

t ri;;. de hygiene, o Collegio 4.bilio e irreprehensivel, tendo encontrado o maior 

asseio em te da~ as suas dcpendencias, que minuciosamente examinâmos. 

A mobilia e o materi3.l escolar são abundantes. Aquella, todavia, não se 

subordina a um tYI'O unico, o que demonstra. que o director não tem idéas assen

tadas sobre tão importante assumpto, hoje um dos pontos capitaes das cogita

~ões dos mais illustres pedagogistas, ou então que, por necessidades de momento. 

se vio forçado a ir adquirindo gradualmente o que encontrava no nosso escasso 

mercatlo . O material propriamente de ensino tambem é vasto, se bem que já 

hoje desprezado em boa parte por inutii, diante dos methodos modernos de ins

truccão, sendo que a outra parte ainda em uso se acha em bom eslaào de cou

ReJ·vação. 

Relativamente aos gabinetes e labo1·atorios destinados aos estudos pratico!l 

de physica e chimica e ele historia natur>tl, confessamos, não nos foi dado re

ceber a agradavel Impressão. para que preparara o nosso esplrlto o brilnant~ 
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parecer nue firmara notavel homem de J ettr'~~. e que muito concorrera para a 

cttuiparação do Collegio Abiliu ao Gymnasio Nacional . 

.I!.:Ete estabcdecimcnto, como todos os outros institutos particulares, que usu

fruem a seu bel prazer nesta Capital >cs regalias do ensino official, se ja dito de 

pa~sage·n, não possue o que se deve chamar um laboratorio. Não ha em um só 

dolles tuna s:t!a adar>tad" a e~se mistér pela installação de fornos, combustores c 

apparc lhos de fnnccionl\me!lto permanente para os trabalhos physico-chirnico~ 

&m que se deverão aclextrar os alumnos . Não s2 notam em qualquer um elos acces-

orios indis]\ensaveis ao · conhecimento ]1ratico ela historia natural, especi!tlm eule 

quanto :1 botanica. Quem est!.t dou regularmente essas sciencias ou jâ. ru; pro

fessou algum dia, n1lo se illude com facilidade; e, apreciando os armarios envi

dtaçados ~;m que se acham encerrados em todos erles meia duziá ele instrumen

tos de- physlcR e alguns tubos de ensa'io e retorta·s, percebe Jogo que estão alli 

para simples exposição. sem jâ.mais entrarem em uso. 

E' rle justiça. entretanto, mencionar-se que, não quanto á .physica e chimica, 

mas em relação 1i. historia natur&.l. o Collegio Abilio dispõe ele uma sala espe

aial, en1 que se encontra utn pequeno 1nuseu, sen1 a rnenor Ol"ientação scientifica, é 

certo, 1n11s aprescnt3.ndo grande nun1ero de anin1aes, conservados do natural , ~o

bres&.hindo dentre ellcs alguns bellos especimens da faunA. americana. _<\Jêm 

disso, pertence-lhe hoje umA. das m>,is ricas coliêeções de maueiras indígenas. en

tre nós r~;a!iza;da por particulares. E' tambem o unico estabelecimento equipara

do ao Gymnasi.:> N&.donal que possue um preparador contratado para ir au 

gmentando pouco a pouco a sua galeria 'ele ':aridadcs zoologicas. 

N~o ha tambem no Col!egio Abi lio um salão reservado ·para o estudo do de 

senho. Este mesmo não tem al li o cultivo que er&. ele esper'ar, dada a alta com

]Jeteta;ia ·do professor que rege esta cadeira. Observamos, todavia, em alguns 

a lumnos o gosto esU1etico bastante desenvolvido, o que se explica pela influencia 

das aElas especi&.es, en1 que o seu director costu1na reuni1-os para commcmoraren1 

datas e vultos notaveis das scicncias, lettras e artes e ela politica nacional, exer

citando-os no uso ela palavra, 110 manejo da rima e do metro e na confecção de 

quadros alleg-oricos, en1 que cada qual possa dar larg-as ao ·seu engenho e á sua 

vocaçd.o para o desenho ou a pintura. 

Os exercícios physicos, por seu turno, não obedecem a uma direcção syste

matica e intelli;;-ente, o que é ele lastimar, quando a situação elo collegio á beira

nul.r favoreceria admiravelmente a. que os alumnos tivessein 1 sob este ponto de 

vista, a melhor e mais per[eita elas educações . 

.. A.o visitar~nos en1 clia.s seg·u idos o es tabelecimento. como fizen1os, não nos 

foi clifficil nota.t· que a sua escripturação não se &.chava em boa ordem. Apezar 

da existencia de todos cs livros exip:ido.s pela lei, alguns não estavam com os res

pectivos Ja nçamPlltos em clia, o que attribuimos mais ao in•clescul·pavel descuido 

do funccionario -dessl;l serviço encarreg·rudo, do que 1i. desidia do clirector, attribula

clo, como vive, por multiplos trabalhos, que lhe absorvem inteiramente o tempo 

e se reflectem algumas ver.es no CUTSO das li<;ões, que çlá, em yis ivel facliga in· 

tellectual e !Jhysiça, 
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Quan to a o corpo docente, aliás instavel como é commum em todo~ os i11 sti• 

tutos ele ensino particular, possue alguns professores ele nomeada e outros que. 

não sen do muito r.onlwcido~. ·desempenham todavia a sua missão com todo o es

mero e ·C'omr,;ete11cia. Entre aquelles, não podemos deixar de destacar o Sr. Dr. 

Lino de Andra d e, cujas lições ouvimos. ass im como as de outros collegas seus , 

mais uma vez conlirmando os seus altos m·editos de erudição e as rara~ virtudes 

que com toda a justiQa o têm collocado entre os mestres elos mestres . 

Outras aulas dignas de especia l referencia são as regidas em pessoa pelo 

director do collegio. Insinuante e jovial, conhecendo dê perto todos os segredos 

d:t sua profissãn e f~zendo-se querido e ao mesmo tempo respeitado pel os alum

nos, o Sr . Dr. Joaqu im Abilio_ imprime ás suas lições, especialmen t e ás de fran

cez, para nos utilizarmos da sua propria. phrase, "uma feição eminentemente pra-

• tica". A sua familiaridade com os alumnos e destes para com e !I e torna verda

dekam nte in tcressante~ Essas prelecções . :i\'[ultiplicam-se então os exerci cios no 

meio da mais franca ,~ cordia l conversação, e m que só se falla aquellc idioma ex

tranho. ::\Tão tolh e a liberdade dos di scípulos o r eceio do m es tre . Procuram a le

grQS e tranquHl os corriqir por si n1 esmos as incorrecções da 11nguag·em . R ecitam 

poesias. Citam tm .. ximas, proverbios e phrases celebt·es . Narram historias e fa

bulas . Ver tem-n'as para o v ernaculo. Interpretam os textos, resun1en1-n 'os e ro,;:

petem tu do que memori~am ou. que lt'e m por outras palavras, r evelando a ri

f !U za do seu vocabulario e o seu engenho p~ .. ra a variedade de expressão. MoH

tran1, eJn tnna !Jalavr&., que entendeir, o qu e dize1n e só dizem o que entende1n. 

P arallelamente, não perde o Sr. Joaquim Abliio as opportunidacles ele desper

tar nos ~cseus ecluca,ndos o amor da P &.tria e o culto civico . O seu co~legio é o 

ponte. capit:otl dos seus processos de instrucção, acompanha todos os grancles acon

tecimentos nacionaes c extrangeiros. As datas memoraveis ela nossa. h isto ria e 

formação política r~ebem as devidas homenagens nos trabalhos escolares de com

posição, foPm~nJo success ivas polyanthé:.s, rtue são mandadas publicar m edi

ções espec iaes de pequenos pcrioclicos lar,;amente di stribuídos por todos os cslu

dalltes elo estab~leeilll~ lltO. 

Apczar ele tudo isso. não é animador o progresso elos alumnos. tomado em 

con junto o seu de ·envolvimento intellec tual. Poucos. muito poucos, são os qu e 

podarão constituir excepções, demonstrando um preparo get·al das disc iplin &.s, qu e 

cursam e uma cul tura aprove itavel ele espírito. 'l'rcs ou quatro apena.s, distribui

dos )J<Jr óiversos annos, prom ettem honrar as tradições, alli cl eixad&>S, pelo:> 

brasileiros illustr es, que deveram a sua primeira e ducação ao Barão de Ma

cahúbas. 
Quanto "-O plano de cstuclos adaptado, não . e pócle dizer que o Collegio Abi

lio cumnre á ri sca os p~grammas do Gymnasio Nacional e preenche os r equisi

tos, qu e a le i exige para a equi11aração áquelle instituto offici a l ele instrucçãfl 

secundaria . Devemos mesmo accresccntar qu e outr,_ co usa jámais observou desd e 

" data em que lhe foram concedidas semelha ntes regalias. 
E com effeito, desde a sua organização en1 1900 sob o r eghn en gyn1nasial. 

~ 1 • ~-::--.n: Jt .. ,,riam nt s~ ffl,z a classificação dos ~ lumnos pelas diversas séri es do 
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cstabel~ci.mr.nlo, tumultuaria lh e tem cot·riclo a existencia . Aos exames de acl

miss-lo não ha Jlresirlido o esc rupulo e o rig-or de que carecem . As promoções de 

a nno pat·a anno não exprimem geralmente o verdadeiro reconhecimento e justo 

v.tlor do preparo adquirido pelos ca.ndidatos . Os certificados finaes de estutlo 

não são de certo galardõc.,g, que recommendem os meritos de seus portadores p 

elevem os credites da instituição que os conferia . 

O Ccliegio Abilio , como todos os seus emulas nesta cidade, privileg·iados pela 

·eq uiparação ao Gymnasio :\'aciona!, uma Ycz que vive com ta.ntos e tamanhos 

sacriftcios e sem a preciza independencia financeira, não pôde. infelizmente, li

bertar-se cht influencia immecliata e interesseira. dos pais dos seus alumnos, nem 

exig ir muito do seu professorado, de modo que, para subsistir, ha de por forçrt 

mante t· -se em uma situação artil'icial, sophismar a cada passo a lei e procurar 

em vão. fiado nas condescendencias da fiscalização official, illudir ao Governo e 

illudir-se a si rroprio, !lippa.rentando desempenhar-se de compromissos, que não 

satisfaz, ·e ag·gTavando por consequencia a cr ise tOl'~mentosa, em que se vai dia 

a dia. arraE!tando pará. a nHI..is con1pleta ruina e dissolução o ensino secundaria 

no Brasil, 

II 

COLL,F.GIO ALFREDO GOMElS 

Ainda não ha,·iamos concluido a nossa inspecção ao Collegio .Abilio, quando 

resoln•mos visitar conjuntamente outros Institutos equiparados ao Gymnasio 

Naciona l. 

Frdcurán1os nssin1 apresentar-nos de sorpreza t.amben1 aos di!·ect.orcs do~ 

'oll~gios A ll'reclo Gon1es e Paula l~reitas . 

Docts dias . J;Orém no pl'imeiro. e tres no s"gundo, tentãmos debalde n·aliza.r 

as,.Ps intuitos, porquanto não se achavam nos . respectivos estabelecimentos aquel

les dous coHhccidos ••clucadores, que lhes deram o nome. Explicaram-nos en tão 

e>R porteiros. qt\c s>'> em certas horas pocleriamos com elles trata r, pois um tinha 

aulas a pro[essar 1m ],;scola Normal, e outro na Polytechnica. 
Assim mesmo tivemos a lorluna. de f aliar primeiro :co D r . Alfr edo Gomes, 

porquanto na quarta vez quç~ indag·ãnws pelo Dr. Paula Freitas, eStava ainda 

a usente, deliberando então a.nnunciar -nos ae seu [ilho que, apezar ele muito jo

ven, já o substi tue na dii·pc~ã.o do ~ollegio. 

Con fessamos que. ao ser recebido pelo clin'ctor do Col!eg·io Alfredo Gomes, 

Jevavamos a convicção de que nos. opporia embrt raços ao desempenho da deli

ca da ttu·efa que nos estava confiada. Se bem que conhecessemos de perto a sua 

cortez1a e g·entile za de trato, liga elas en1hora a un1 espirito de COJnbativ-idade um 

Lanto exaggerado nas suas manifestações externas, nãp ignoravamos ta1nbem 

a sua intransi.gencia de doutrinas e pontos de vista referentes a certo modo de' 

encarar as questões de ensino, e, espec iahnente. <~.s relações qu e, seg·undo enten
de, eleve m existir en tre o Governo e o institutos •particulares, que estão no gozo 

ç1?.s V<\ 'Jta;;etJS iph erentes ~o· rsla,beleçimentos offiçi<1es c1e iqs rucqão seçund!lrin 1 
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Nesse ~entido, senão nos falha a memoda, não menos de duas acçõ s move pre

sentemellte contra a Fazencl!.. :Nacional, sendo uma dellas sobre o dispositivo do 

Codigo de Ensino em vig-or augmentando para 3 :600$ annuaes o deposito que 

deverãJ .{azer no Thesouro os collegios equiopara.dos para o serviço de liscaliz:.t

çiio do~ agentes do pouer publico, junto a elles acreditados. 

Accresce ainda, Que os precedentes nos autorizavam a alimentar principal

mente uma tal cr ença. O illustre funccionario, que h a annos passr.:clos exercer" 

uma eommiEsão semelhante á nossa, muito houvera lutado para que lhe fosse 

fr·anqueacla. nos termos da lei e cla.s instrucções reservadas que recebera, a inspe

cção do referido estabele.cimento. E escrevia então sobre esse facto no impor

tante relatorio. que redigia e ficou archivado na Secretaria elo Interior, depois 

de d:J.r ensejo ·a providencias das mais acertadas e encrg-icas da parte do Poder 

Executivo, as seguintes palavras, que muito esclarecem a histeria interna da

quella casa de educação, log·o depois de haver recebido os f1..vores offlciaes cln 
equiparação ao Gymnasio Nacional : 

I 
Visitei o Co!legio Alfredo Gomes nos dias 8 ele Outubro e 3, 4, 5, 6, 8 e 10 

ele NovEornbro de 1900. Nada pude observar por occa.sião ela primeira visitr... De

clarou-me o director que não estava sendo observado o regimen do Gymnasio Na

cionaL urna vez que para attender aos pais dos alumnos teve desde Agosto, quan

do começou a discutir-se no Congresso o projecto prorogando o prazo para fi 

prestação dos exames parciaes, de desfazer a organização por annos e estabele• 

cer o ensino por rnaterias avulsas. Mostrou-me uma relação de alumnos do ex-2• 
cmno, do ex-3•, do ex-1• e· do eo:-6•. Disse-me que ainda esta v a a consultar os pai2 

de alguns alun1nos e que o curso seriado estava assim "em desmanchan1ento" . 

"Em taes condições, disse-me o director não poder franquear o cstabeleci

n1ento á n1inlla visita e pedio-tne aguardasse a. solução que fosse dada por esse 

Ministerio a uma consulta que dirigira, tres dias an tes, sobr e a continuação do 

exa;rne de logica e do de desenho depois de adiada a madureza e sobre se nos 

institutos equiparados poderiam ser prestados exames parciaes. Conforme fosse 

a solução, o clirector remmciaria á equiparação para coiJrar uma indemnizacão 

ou recon.stituiria as séries, caso em que perrnittiria a vis ita. 

"Deixei que fosse resolvida a consulta. Publicado o aviso-circular desse :i\lli

nisterio ele 26 ele Outubro, entend i que estava resolvida a consulta e a 3 de No

vembro dirigi-me ao Col legio. onde não encontre i o director, que é lente da Es

cola KorrnH-1. nem vice-director ou pessoa que pudesse informar-me sobre qual 

fosse a attitude elo director. Voltei no dia seguinte, achei -o disposto a permlttir a 

visita, se bem qu~ não considerasse a consulta resolvida e tencionasse continuar 

aa reclamações, pois entendia que. negando exames parcia.es aos institutos equi 

parados, o citado aviso-circu lnr os reduzia a fabricr..s de preparatorios e tirava aos 

directores a força moral . 

"Só estão seriados os alumnos do 1° anno; quanto aos outros annos, co111 

exce:Jção do 5•, de que não havia a lumnos, disse o clirector qu e o "desmancha

menta·· começado em Agosto veio a ficar completo deopois da publicação do ci

tado aviso, 
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"Co'1tin1tci a vi~itar o Col!cglo, até que a 10 de Novembro , salnndo não h:l· 

ver limi te de idade para admissão no internato, [iz ver ao director ·a necessidacl\3 

de mostrar -me toda .1. parte do edifício occupado pelo Collegio, principalmente 

as salas de dormitorio, af'lm ele poder informar sobre as condições de capacidade 

que penniltá.-'111 a conven iente separação elos alumnos segundo a idade, ele con

f'ormic:adE' com o art. 6" paragrapho unico das instrucções !le 18 ele Ag·osto de 

1900 . Mostrou-se infenso a satisfazer a minha exigencia, manifestando o seu mo

do de pensar a respeito das citadas instrucções, que veio a conhecer clous dias an

tes, quando lhe fonwcl um exemplar, nas quaes o Governo trata os collegios equi

parados cozno H paizes conquistados". 

''Parecendo-me que afinal viria. a. consent ir por deferencla pessoal, declarei 

que sõmen_te no caracter de delegado desse Ministerio poderia aceitar o seu cor. 

sentimento e verificar a. capacidade do edificlo escolar. R ecusou-se então a at

tender- me, recusa: que fazia como um protesto contra. a. intervenção do Governo 

na economia Interna elo Pslabelecimento, que só pelo director póde ser regu

lada. •· 

E' rle justiça declararmos que, por nossa. pat·te, só encontrámos delicada r e

sistencia · do dire<:tor elo Collegio A lf.redo Gomes em nos mostrar em caracter of

ncial a parte ão edificio occupado pelos aposentos dos alumnos internos. Dis

pensan•os naturalmente a gentileza. pessoa.!, que nos quiz fazer, tanto mais qu:ln

to, sobre o ponto de vista da hygiene e crupacidade do estabelecimento, as depen

clenci<.s, que nos fo~am franqueadas, davam logo a idéa do pessimo estado em 

que ~e achariam OR comp'lrtimentos, que pretendia occultar ao nosso exame . 

Efiectivamente, o Colleglo Alfredo Gomes está muito mal situado á rua das 

Larar.jelt·as. A~~rtad'l entr<! duas gn-.. ndes casas, sendo uma deltas velha e eles

curada hospedaria, não apresenta condições de especle alguma para. a in sta ll::t

ção de um intern&.to, como o de que se trata, tão procurado pelas principaes fa

milias da nossa sociedade, por ser um elos poucos e mais antigos estabelecimen

tos existentes naquelle bairro. 

Quem pene tra no Interior claquell es tres andares, escuros, humidos e abafa

dos, desde o pateo até !..S suas m elhores salas, sente forçosamente uma impressão 

de tristeza, ' 'endo a lli accumuladas tantas crianças, que sem duvida hão de soE

frer sobre o physico e sobre o espirito a influencia depressiva do meio em que 

passan1 a n1&Jor parte elo di::t ou permanentemente vivem internada~s. "Muita 

lu;r., muito ar e muito asseio - eis as tres grandes quilidndes para uma boa casa 

ele educação", jà dizia o mais ardoroso dos pedagogistas da nova escola norte

amec:-ic2.'1a no s<.u Importante opusculo sobre a reforma da instrucção no Illi

nois. 
Ao Collegio Alfredo GomeE faltam. infelizmente, esses tres attributos . F a" 

zemos justiça mesmo ao seu director, registrando os esforços, que tem emprehen

clido para melhorar as condições hygienicas do seu estabelecimento; mas o edi

Cicio, por sua propria natureza conãemnado para ~Joder servir até para um sim

ples ext<."rnato, já ~e encontra tão damnificado, que não sená de certo com os 

reparos, que tem soffrido, que corresponclerã ft.s menores exigencias da hygie nE' 
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escolar o dd pmpria hygiene publica, se sobre elle al;;l.tm dia conscienten1enlc se 

exorcer. 

As salas em q;1e funccionam as diversas aulas são todas pequenas, a lê m 

de apresentarem os clef ilo~ já mencionados . Para accommoclar a vid" interna 

· elo collegio ao pla10n cl·~ P.Sl11dos do Gymnasio Nacional , teve o clit·ector d se uti 

lizar até de ctm corredor el a passagem no pavimento terreo para nell e h)slallar 

os alumnos de um dos armas seriados. 

Ao iundo Lambem, prejudicando sensivelmente a ventillação do edificio, s

tão situadas ainda duas outras sa.las, se·par adas por uma divisão de madeira, do 

modo que o funccionamento de uma ha de por força pertu rbar o ela v izinha. 

A mobilia e~colar nada tem ele r ecommenclaYel como modelo e está bastante 

t> acl<t. Os mappas. quadros e estampas muraes ta1:1bcm não se acham em bom 

estado de conservação. Em uma palavra, o edlficio e material peclagogico cles

pertanl a p0ior in1pressão, ?.. quern t iver de exatninal-os . 

Quanto no ponto el e vista especial elo ensino ministrado no estabelecimento, 

clev~-se fazer a n1ais rigorosa justiça ao seu director lJelos e sforços visíveis que 

emp.rag·a, para que seja o melhor possivel. Infeli zmente, uma boa parte elo COI'PO 

docente não auxilia, como Beria de esperar, nesses bóns desejos, se bem que cónte 

alguns luminares elo nosso m<>.gisterio particular e publico, professores conscien-· 

.:rosos e abalizados. 

Assistimos a quasi todas as aulas elo collegio, que já se acha organizado con 

forme o plano seriado elo Gymnasio =--racional . '.rivemos occasião mesmo ele ou

vir algumas lições nota.veis, como as de logica, ministradas pelo abalizado mes

tre, o erudito Dr. Vicente de Souza; a ele inglez, pelo provecto <·clucador, o Sr. 

Luiz Corrêa; c as de francez, a ca.rgo elo propr io director, cuja COlnpetencia é 

notoria nessa materia, apezar ela critica mais ou m enos apaixonada, que têm 

soffrido os srus com•pendios escolares. 

H.elativamente :;, outraR ca deira·, regidas algumas ainda por bons docen tes, é 

ue lamentar que os exercicios ele c\artograph ia estejam inteiramente abando na 

dos no estudo ela geographia. 

Os trabalhos de desenho, toclavi:l, por nós examinados e assistidos, revelar" 

a profi3iencia ded icação do respectivo professor, o Sr. Araujo F1·6es, apezar 

da negação ele grande parte elos seus cliscipulos para o cultivo estheLico. 

O Collegio Alfredo Gomes tambem não possue laboratorios 111'111 gabinetes 

para os estudos praticos de physica e chimica e histor ia natural . Em alguns ar

mario3, eli.stribuiclos pela portaria e corredor lmmediato q ue, como dissemos, con

stitue uma elas nalas de aula, existem em ex·pos ição a lguns instrumentos ele phy-

ica, meia duzia de reagentes chim icos e retortas. funis e tubos de ensaio, assim 

como diversas aves e mamm iferos empalhados, inscctos, conchas, esqueletos ele 

peixes e amostras de madeiras . O mater ial para os tra,balhos praticos de mi ne

ralogia é assim mesmo o que h a de melhor nesse simulacro de laboratorios. 

Esse- in~tituto particular. portanto, não corresponde ás exigencias da lei, que 

lhe facu ltou a equiparação aos estabelecimentos offiç iaes de instrucçãQ secuncl!\• 



ria Póllv decreto n. 3. 619, de 28 de Abl'il de lVOO . Os pro;;'I'amn1as do Gymnasi" 

Xacional tambem não são cumpridos á risca. 

Para, isso, muito influem as doutrinas pedagogicas do director que, como já 

Jizcmos ver, possue idéas assentadas e compromissos publicas em questões de 

ens ino , e teve m8SmO a franqueza e lealdade de nos confessar que s6 tem tido 

,,·ejuiz.,s e dissabores com as vantagens officiaes concedidas ao seu collegio, sO 

podenC:o lucrar no di a em que uma medida de caracter geral venha a cassai- as 

Rttingindo, já se vê, a todas as instituições congeneres á sua. 

1\"ão concluiremos, todavia, esta apreciação sobre o Collegio Alfredo Gomes 

~em "alientar os esfo rços in'Contestaveis do seu proprietario e fundador em pro

porcionar :; seus educandos uma instrucção regular. Se a característica da per

sonalidade do Dr . Joaquim Abilio, como educador, é a constante preoccupação, a 

(Jue .iá nos ref<:rimos, de d spertar aos seus discípulos, ao lado do desenvolvi

mento mental, o culto pelas cousas patrias, se o seu temperz.mento c dotes pes

soaes muito concorrem para a grande arrectuosidade, que lhe tributam em geral 

as crianças confiad~s á sua ~·uarda1 a se\·eridade e o genio un1 tanto exigente, 

que distinguem o Dr . Alfredo Gomes, como mestre, se concentram principalmente 

em querer que os s~us alumnos eslud~m. e estudem muito. 

lnfclizment.e, ou por defeito ele mcthodo, ou talvex pela triste situ a~ão em 

11ue se encontra a nossa sociedacl , na época presente, pouco se importando em 

g·eral os J):i..is que os filhos aprendam, comtanto que arrematem o mais dep1·essa 

possive. os seus estudos preparatorios para os cursos .superiores, a verdade é que, 

tomado em seu conjunto, não é mai s anima:dor o nivel do ensino do Co llegio Al

fredo (;omils do que os outros institutos particulares desta cidade. equiparados ao 

G·ymn:><;io ::"J"acional. 

III 

F::n e~te o terceiro estabelecimento particular que visitámos. no desempe

nho da nossa commissão . 
Equiparado ao Gymnasio Nacional pelo decreto n. 3. 592, ele 1 O de :WeHI'ci ro 

de 1900, organizou-se nessa época ele modo irre;.m lar e tumultuaria , como lodos os 

outro~ estabelecimentos, que então obtiveram os favores da lei. Só assim se ex

plica que. nesse mermo anno e não tendo ainda decorrido tres mezes depois de 

ilw serem concedidas as vantagens das institu ições officiaes de ensino secunda

rio, j á procedesse a examPs de madureza, confer indo o baclulrelato cltl sciencias 

e leltras a um doR seus a lumnos. 

Cú,signando este facto e alguns outros. sem duvida da mais alta importancia 

pE.ra se ficar conhecendo ao certo as consequen.cias immediatas 1 roduzidas pelo 

regi 111en das equipa rações, quer na vida · domestica elos collegios particulares. por 

elle beneficiados, quer sohre os destinos ela instrucção S?cunclaria em noss11 Pa -
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tJ·ia, assim se exprlm o delega,do especial. que o Governo pouco tempo m::..is 

lade ma:1d:tra pel'COITer essas casas de educação: 

"Tendo sido equipar11do o Coll8gio Paula iFreita sem que anterior mente es

ti\·essem os a lu1nnos cl<..ssificados por séries iguaes ás do Gjmnasio Nacional, 

foi necessario tornar a ·classificação dependente de exames elas ma terias do anno 

immediatan1ente inferior áquelle en1 que cada utn pretendia n1atricular-se, · exE .. -

mes a que foram submettidos os alumnos antigos e os que em 1900 entraram 

para o coller:do. Fizeram-se exames d.e ad1n1issão &.o 1o anno, ao 2°, ao 3° e ao 

4°, que no CoiJegio corresponden1 ao 4°, no, 6° e 7°, por achar-se dividido o curso 

em nove annos, sendo de tres annos o primaria. Não foi seguido o processo das 

promoções successivas, por achar-se o clirector auto rizado, como declarou, a fa

ser sún1ente o ·exan.te elo anno inferior ao da matricula. Utn alun1no fez exame 
do ultimo anno, 6• do Cymnasio e 9• do Coliegio, exame que versou unicamente 

sobre historia natural, hlstoria do Brasil e logica. 

"Os exames ae admissão e o final tiveram lugar el e 17 de Março aos primei

ros dias de Abril, com a presença elo deleg·ado fiscal. que só um dia d·e ixou da 

comparecer . 

"As actas desses exames, feitas pelo secretar_io, que é o bacharel José Pi

ragibe, e authenticadas pe lo director, de .conformidade com as cadernetas (ar

tigo 15 do Reg. do Gymnasio), assignaela pelos cxamin.:.dores, não são assigna

das p~lo delegado fiscal, que não assistio ao julgamento, mas rubricou as pro

vas escri•ptas . Kão d<"claram as :;.c tas quaes as ma terias elo exame oral . 

"Entre as provas escri11tas vi as de adn1issão ao 1o anno, nas quaes é re.

gular a calligraphi[':... Foram exig idas dos alun1nos provas escriptas de portuguez 

e arithwetic:;, nos annos en1 que o Reg· . elo GYJnnasio não as ex ige. 

u Os programn1as organ izados na occasião dos exan1es tivei~am por limite 

o programma. official . Foran1 conservados e est~o assig·nados pelos exanl inado

res. Para udn1issão ao J o anno não foi organizado programn1a, sendo usilizado o 

elo Gymnasio . 

"Fez-se a inscrip~ão para exame mediante Tequerimentos sellados e acom 

panhados ele documentos. muitos elos quaes não se acham annexos aos requeri 

ment03 por terem sido res tituídos sem ficar cópia nem recibo . Inscreveram-se 

para exame de admissão ao 1• anno 35 alumnos. dos quaes foram approV<\dos 31 

e reprovados 3, retirando-se um. Do 1• anno inscreveram-se 11, dos quaes foi re

provadu um, J'etirando-se elous. Do 2° inscreveram-se quatro e oito do 3°, sen do 

todos aprrovadcs . O a lumno examinado no S• a nno foi approvado plenamente, 

g-rão ui to. 

"Além dos exames de que dei noticia houve o de madureza, a que.foi sull

mettido o :1lumno approvado no 6• anno. 

''Rea lizaram -se as diUerentes provas durante seis dias, de 5 a 18 ele Abril, a 

todas :t.ssistinclo o eleleg·ado fiscal. que rubricou as provas escriptas e assignou 

as act:ts juntamente com a commissão examina'dora, 
1 

composta de 11 profes· 

sores. '' 
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Como se a~aba úe va, nenhum dos collegios equiparados desta Capital s~ 

aproveitou tão bem e mais depress&. do privilegio official para proclamar ao pu

blico as excellencias do seu ensino e attrahir uma larga frequencia . 

Situado á. rua Haddock Lobo, no centro de um \'asto e el \'ado teneno, é 

na verdade o Collegio Paula Freitas um dos estabelecimentos mais procurados 

c1esta c: da de. 

O edifício primitivo era uma boa habitação familiar, de architectura el~

gante e sobria, porém. dividida em compartimentos pouco espaçosos, como sã~ 

em g ral as co•1strucções no Rio de Janeiro. Fal tavam-lhe assim todas as con

dições para conter um intHnato tão concorrido, como é o dirigido pelo Dr. Paul:t 

Freitas. •.reve este, por conseguinte, de augmentar-lhe a capacidade, levantando 

ao fundo um pa \' ilhi'lo, em que se acham installadas diversas salas de aulas . 

Arezar disso, não apresenta ainda hoje o estabelecimento accommodaçcies 

sufficientes para os fins a quo se destina. O porão do predio, c;mentado em 

g1·ande par te, abafadiço e pouco illuminado, tem a cozinha. e a rouparia, ladea

das po1· compartimentos em que funccionam as aulas de alguns dos annos se

riados. Os dormitorios, situados embora no pavimento superior e divididos e:n 

cluas depenciencias distinctas, para menores e adultos,' não passam de clamaras 

communs lis cR<::as de família, aposentos pouco espaçosos, em que todavia os 1ei

tos· se accumulam com grave risco pa1·a a saude dos alumnos internos. A di~

tanch 1ue vai de umas camas ás outras não excede talvez de 25 a 30 centi

matros. 

A não ser isso. é de justiça mencionarmos os cuidados pela limpeza manti

dos pela directoria uo collegio . O refeitorio, se be>m que pessimamente colloca

do, prima pelo asseio . Por todf.. parte, as condições desfa\'oraveis da propria na

tureza rlo edifício são cuidadosamente combatid&.s por medidas intellig-entes que. 

até certo ponto, por força hão de produzir uma acção compensadora a bem dH 

segurança Sh.nitaria do internato. 

A <nobili>l. e o material de ensino são por demais escasso ·e pertencem a 

diver;;os modelos, hoje Inteiramente condemnados. Os alumnos ficam mal accom

modados, hora- seguidas, 'las &ulas. Parece que a hygiene escolar não entra na~ 

cogitações da directoria do estabelecimento ou ê sacrificada á deficiencia do seuq 

recursos materiaes . 

Por maior c mais severa que seja r. disciplina, a propria moralidade dos coR

lume;; dos Pduco.ndos não se achará muitas vezes garantida, desde que :1. SU ·t 

competente separação não pêJ·mitta a J'iscalizr..ção assídua dos mestres. 

lTn,a daR rlepC'ndencia...~ mais bem or~anizadas do collegio é a sec1·etaria.. a 

crtrgo do Dr . .Tosé Pi r agibe . Toda a escripturação está em dia e~ feita cuidado

samente em livros es1~ciaes, rubr icados todos pelo fiscal do Go,·erno, o Dr .. Toão 

Barreto da Costa Rodrigu<>s, cuja acção assídua sobre oR trabalhos escolares se fc~ 

sentir a c:tda pacso durante a. inspecção, a que procedemos. nos institutos equi

parados. Esse l'erventuario foi ainda o unico dos representantes offi iaes qu~ 

diversas ,·eze~ f·ncontramos :~~si~tindo rts aulas do estabe)eclmento. junto ao I'JU::il 

ee ach z. acr•d!tado . 
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Sob o ponto ele vista burocralico, pócle mesmo dizct -se, é o CoiiPgio P.:lll::1 

Freitas inexcediv<>l, o que ali~s era da esperar do espírito methodico e meticulo:;o 

do seu !Ilustre dirrctor. Examinan1os assitn coJn ,prazer o seu excellente archivo, 

onde se er.contram conserv:t.dos na melhor ordem os programm&.s formulados pare< 

os exa1aes. as petiçües de matricula e a provas escriptas ele exames parciaes e 
de admissão. 

O cot'PO doeente do col leg·io, se bem que instavel como os dos outros institu

tos equiparados, posSUI' ttUauns professores de reconhecida competencia. Ass is

timo~ a quasi todas a3 aulas. com excepção das de mathematic·t. reg·iuas pelo 

directcr, o que muito lastimrunos. e ele poucas n1ais a can~·o ele mvs tl·es, cu ja-s 
nrel~cc:IJ (:.s j á ouviramos e1n outros es tabe lecimentos . 

Xão podemos. cnlretanto, occultar a má impressão, que recebemos elo adian

tamento elo, alumnos julgados em conjunto . )iostrarat_n em geral um <>trazo de

ploravei e muito pouca applicação. Deíxaram de responder ás mais simples per

guntas dos seus instructoreg, causando-lhes visível desgosto e embaraço . E ess, 

desgo·3to e emhnraço eram tanto mais explicavPis [Juanto as arguições feitns 

visava1n os n1ais simples rudimentos da m aleria dada. 

Tambem, di~a-se de passagem, no Colleg·io Paula Freitas, como nos seus 

emulos, só apr>:>ciárnos, em geral, s«bbatinas sobre noções preliminares das· di

versas di~ciplinas professadas, facto esse que nos informavam infallivelmente 

er d vido á necessidade constante de r ecordações para m elhor segurança do en

sino . Poucos for&.m assim os lentes, cujas explicações tivemos o prazer de ou

vir. e raríssimos os alumnos. que nos proporci-onaram uma idéa do capricho e 

intelligencia, cotn que haYiam preparado as suas lições . 

Não nos agradaram &bsolutamente os progressos revelados pe los estudan

tes no cultivo do desenho, ass im como os trabalhos de cartogmphia, na maior 

parte :;rosseiros e feitos sem o mini mo cuidado. 

En1 relação aos estudo>' ])l·aticos el e physica ·e chimica e Historia :'-latu

ral, não po:;:-sue o colle~· io laboratorio. nen1 gabinetes apropriados. O material 

existentf' é multo díminutn. servindo apenas algun~ instrumentos rle physica r 

exemplares de animaes e de p!antas, a~sim como um esqueleto humano c umR 

pequena co ll ecção mineralogica, para apparentar que o e tabelecimento satisfaz 

;Js (\Xl.~Pncias Iegaes . 

Quanto ao ensino de • g~·tnnastic:l, é dirigido por um clistincto profissional. 

disponr:o para isso de excellent€s avparelhos. 

Diante desta" ponderações, é facil concluir-se que o Colleg·io Paula Freitas 

nno' col'respon (}e. pelo sen Pns ino e organização actual, ao pensamento do legis

lador, ao estabele<'et· as condições para podetem ser equiparados os institutos 

particulares ao C1ymnasio Xncional, não obstante o espirito disciplinado, ,que CR

racteriza o ~eu digno director p proprietario, e a boa yontade que revela en1 cum

prir á risca os dispositivo.• do Codigo vigente para a instrucção secundaria. e 
superior da Republicà. 
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IV 

GYMNASlO P[Q-AMERICANO 

Dus colle~io~ par·ticula r·es existentes nesta Capital, foi este o segundo a aiJ-

ter a equipat'açãv ao Gynln&.sio Nacional por decreto n. 

bro de 1899. 

. õ43, de 30 de Dezcm-

A l'listoria dt>ste estabelecimento não é longa . Fundado em 1897 pelo Padre 

Dr. Ma..,oel Lobato Carneiro da. Cunha que, ha longo tempo, exercia já o ma~s

terio em Pernambuco e depois nesta. cidade. teve a principio a sua séde em um 

modesto predio á rua de S. Christovão. ;\/esse anno ainda, transferido embor:t 

para edificio mais ~unplo no n1esmo bairro, 'não tardava poucos mezes após a 

deslocar-se de novo, e insta.llava-se então definitivamente no mag nífico local, 

que úra occupa e quf? lh e proporcionou a mais invejavel situação torpogra-

phica. 

A's excellencias do terreno, entretanto, não correspondiam a estre iteza e/a~ 
condições hygienicas da habit&.ção adquirida. Teve assim aquelle distincto edu

cador ele emprehender grandes obras, se bem que apr<Dveitasse a construcção exis

tente, ·1ue hoje constitue ·a parte anterior do eclificio . 

O Gymnasio Pio-Americano dispõe, portanto. actunlmen te, de vasb•s e re

centes accommoclaçõ~ para conter um grande numero de alumnos internos. O 

prcdio, para isso, foi dividido em tres g·randes pavimentos. 

Na parte tcrrea, existem o refeitorio, a cozinha e, alé mele outras clepen

clencias. o salão ele musico. e um pequeno th\)atro com todos os accessorios ne

cessar!Os. No primeiro andar, a sala de vi...sitas, a secr·etaria, o archivo e o g·a.

binPte ,·lo clirector formam o corpo princ,lpal elo eclificio, seguindo-se- lhe extenS <l 

varand;J
1 

sobre ,q, quu.l se abrem seis bellos salões, destinados ás diversas aulas. 

O segundo anelar, finalmente, é occupado inteiramente por dous vastos dormito

rios, limitados por un1a grade de madeira, ele n1odo que po-dem ser dominadoR, 

a cada instante, dos o.posentos elo clirector e elos professores internos elo esta 

belecimento. 
Ccnstrucção moderna, embora de estylo pouco elegante. o estab~lecimento 

offerece toda$ as garFlntias hygienicas, principahn en te se fôr conservado o asseio 

.interno que ob crvámos n8S clifferentes occasiões em que o percorrêmos. 

Quanto á su&. organização esco lar pelos novos n1oldes do regiJnen estabelec i

'lo pela lei das equiparações, falia com mais conhecimento ele causa o commis

sa rio .._:.special
1 

qur, nos rprimeiros dias de 1900. o inspeccionou. Eis cotno se ex

prc~sa ~sse illustre funccionario federal : 
"!!;quiparaclo o est&.belecimento nos ultimos dias elo anno ele 1899, não se 

achando até então clistribuiclo por annos ou séries. como no Gyinnasio Nacional, 

o seu c·L1r~o socunclario. andou bem avisado o directo1·, ao comrçar os trabalho ;~ 

em 1900, suhm€ttendo todos os seus al umnos i;. exame de admissão, em vez clP 

distrlbuil-oR pelos diffcrentes annos , conforme o seu grão ele adiantamento . F oi 

asEltm q1:\-!l err"rtuou ·~xame,; dê n.itlnissão o.os quatro prime'iros ~:~nnoe, elo c.ur~~o 
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cfficiai. se::;uinc1o o procPsso das promo~õeH succcssh·as, depois de alterado pr!o 
aJ't. 4° das lnstt ucgões de 18 de ~ g·osto . 

·' P~!os livros d&s actns de exames verifica-se que stes começaram a l7 dt• 

:\Iarço e terminaram a J l de Abril, realizando-se todos, com excepção dos elo 

primeiro dia. sem a pres<.'n\:a elo delegado fiscal, que communicou achar-se doente. 

Os li\'l'OS •ão rubricados, ::;bertos e e ncerrados pelo director , e as act&s que ne lles 

se lanç:..m são assi:;:-nadas pelo director e pelo secr etario, que as transporta ele 

cacle1·n etas, em quP o I'esultado dos exam es é registrado JJelas commissões ex a 

rninadvra.s. 4\.s qctas não declaram as materias do exarne oral, n1as unicamente 

o nnno ou sér!e, o que não me permittio verificar se foram prestados exames 

o1·aes ~le todas as mat<'rias e principalmente daquellas ele que não se exige pro\'a 

escripta, não só na admissão ao 1° anno, como tan1ben1 nas diYersas pronlo
ções. 

''Pa~.sei un1 rapido exan1e ás provas escriptas, nenhuma das quaes fôra ru

bricada pelo delegado fiscal. 

"?o.as d!' admissão ao l" anno (dictados e arithmetica) notei soffrivel calli 
>;raphia (art. 32 do Reg. do Gymnasio Nacional). 

"Os pro:,.;-rn.mrna.s organizados na occasião do exame achatn-se assign:J..dos 

pelos c,xaminadores, que dentro dos limites do progntmma ot'ficial agi ram livre

mente . 

'·Excluo deste numero o programma para a adtnissão ao 1° anno, por· não 

existir na secretaria do esb;.belec imento." 

Por noss~ parte, a não ser o ed ificio , a que já nos r eferimos com applausos. 

não foi mais agradavel a impressão que recebêmos no Gymnas io Pio-AmHic:tno, 

quantu a m~terial pedagogico, methodo de ensino e progresso dos alumno~<. do 

que no" outros institutos equ ipara dos d e instrucção secundaria. 

A mobilia q,1e orna as di\'ersas salas de aulas não eslá á. altura ela instal

l~.ção rrstante dEsse collegio, nem proporciona o devido conforto aos educandos. 

O material. propriamente necessario para o ensino, ê por demais modesto e 

pal'CO. 

Sob o popto de vista da instrucçiio ministrada no es tabelecimento. o dire

ctor. como aliãs toilos os col!egas seus dos outros institutos equ i'J)arados. não é 

um convencido quanto ás excPllencias do plano de estudos, adoptado no Gymna

sio ::>!acionai. Procura executai-o pelas obrigações. que assumio para com o Go

"~et·no. 

JJ; o resultado é niio o seguir servilmente, infringindo a cada passo o Codlgo 

elo En~ino e não fornecendo a seus discipulos uma instrucção mais solidlt 'pro

veitosa, cGmo seria rlr esperar de um esp1rito disciplinado pela fé e devotado '' 

Pduc:tção da no~sa mocidade. 

O < .ynmnsio Pio-Americano, entretanto, possue alguns professores i Ilustres 

na suF>. congreg-ação. como os Drs. Vicente de Souzs, Alberto ele Oliveira, .Al

fredo <lo Xascimento. T't•ce;;·u iro do Amaral, Concgo Ozorlo. Ga•stão Tiuch e 

Qt\trOIS. A d!srjplinR do ~st~ b~leclment<? pareci} se ver!! cuidadosa, ~ota-~e me~-
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mo da parte da s ua direcc;ão o empen ho continuo de que os estudos alli se façam 
o melhor poEsivel. 

O :;.proveilamento, porém, dos alumnos é quasi nullo, como tivemos ensejo de 

larga ment~ verificar e!ll lodos os annos seriados. Poucos são os que se distin

g uem nas classr.s, demon strando corresponder á espectativa dos mestres, alguns 

dos quaes não nos occultaram m~"'mo o seu pezar por sentir assim desbarats.dos 
os seus melhores esforços . 

Quanto aos es tudos praticos de physica e chimica e historia natural, ha em 

uma clr,s lojas do edifício uma installação rudimenta r de laboratorio chimko, 

se tal ee pótle h a ma r meia duzia de re tortas, balões e tubos de ensaio, dispostos 

sobre uma n1e~a, apropriada para an&..lysc-s, e diversos Teactivos, nue não che

gam a corstituir os elementos basicos para essa ordem de pesquizas. essa sala, 

:;,ssistimos á inter~ssante conferencia. feita sobre a class ificação das séries orga

nlcas, pelo respectivo clocen te. 

Poucos são ll.mb~m os instrumentos ele physica, de propriedade elo estabele 

cimento; e insuCficientes as collecções, que possue, para o conhecimento pratico 

da hisloria natural . 

O estudo elo desenho tamb em não merece lisongeiras referencias, assim com,) 

os c"ercicios rl e cartogr&phia qu e, bem póde dizer-se, est.'lo alli quasi inteira

mentP abandonados. 

Em conclueão, o C0negio Pio-Americano está longe ainda ele ser o instituto

modelo. que idealizou organizar o seu illustre fundador e de se desempenhar ga

lharclament~ elas prerogativas officiaes, que com tanta facilidade lhe foram con

ferida~. paralle!amente a outros coll eglos pa-rticulares, e cujos abusos estão por 

todo o .Bra~il desacreditan do para muito tempo o ensino 'PUblico. 

v 

COLT.EGTO DJOCFlSANO 8. JO!Úl 

EJsta instituição ro!iglosa . ultimo estabelecimento equiparado ao Gymnasio 

Nacional , po r n6.• visitado. r <>cebeu as vantagens offlciaes pelo decreto n. 3. 650. 

de 28 de Abril ele 1900. 

NeEsa época fazia ainda parte do patrimonio elo arcebispado elo Rio ele J a

neiro. Era seu reitor o P:;tclre Izicloro Monteiro e funcc ionava, como ainda hoje, 

em umc~ d:'ts clepenclencias elo S'eminario Archiepiscopal, no Rio Comprido. 

o ~dificio , de constn;cção antiga, muito estra gado mesmo pelas intemper ies 

e re!)araclo apenn.•s na parte que mais depressa s arruinara, dispõe, todavia, ele 

multiplas " vastas accommodações, ele modo a poder co.nter perfeitamente os dous 

institutos que mA.ntinha a Mitra . 
o Collegio Diocesano ele S. José occupa assim um A. metade quasi dessa pro- • 

prieclade ecclesiasti ca, tornadA. agora indepen dente da outra casa ele educação 

a lli e~tabelecicla. Os seus largos compar timentos, apezar de mal distribui dos por 

trrs andares. são bem :;,rejados e abrem-se todos para a extensa. qu inta que os 
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cir cu la, dilatando-se pela malta afór::t em pittoresca es trada . que vai da r de um 

lado á encosta do Corcovado, e de outro á floresta da Tlju ca . 

A' beira dessa es trada, a poucos passos do Col!egio, encontra-se um g rande 

tanq ue de natação 'Para os alumnos se adextrar em nesse proveitoso exerclcio 

physico, com que a lli se subslituio a gymnastica, a daptada nos programmas of

ficiaes de instrucção secundaria. 

Ao ser equipar~clo, pois, ao Gymnasio Nacional, esse es tabelecimento ain da 

se achava sob a administração geral elo Seminario. E, tratando da sua r eor

ganiza~ão de accôrdo com o plano de estudos, a que se teve de subordinar pard. 

obter os fa\'Ores da lei. escre l'i a o delegr.clo especial do Governo, incumbido i:I e 

I nspeccional-o : 

"Não estan do distribuídos por sér ies os alumnos do Collegio, foram, quando 

equipar!:,dO · este, classificados nos d ifferentes a1mos do curso seriado (do 1° a o 

6°) ,coJJformc entendeu o reitor, sem dependencia de exames . 

"Para a matricula não foi exigido requerimento acompanhado elos documen

tos legaes, nem mesmo daquellcs alumnos cuja m atricula é posterior á equipara

ção, os quaes foram igualmente di,.pensados do exa m e ele a dmissão. Do livro 

de matricula, não rubricado. hberto ou encer ra do, commum a seriados e avul

sos, pri marias e secundarias, internos e externos, não consta a data em ctue se 
effectuou cada matricula . Vê-se, po r ém, pelas caderneUlS ou pautas e m gran

des folhas soltas, onde os nomes dos alumnos el e um mesmo anno não são, e m todos 

os mezcs, escriptos na mesma ordem e no mesmo numero, onde figuram tambem 

alumnos :;vulsos, - que alguns foram matriculados no cu rso seriado muito depoi~ 

de equiparação, continuando aberta a matricula até Agosto. P a rece-me que se

melhante matricula, effectuada fó r fl. ele tempo, não eleve produzir effeito, só po-
' <lendo os de tal modo m&.triculfl.dos prestai' exame em Março de 1901 como novos 

ulumnos e não em Dezemhro com os demais fl.l umnos do Col legio , que todos t?m 

ele su j eitar-se ao processo estabelecido no av iso-circular de 20 de Outubro, r e-

gra 41 . " 

Como se acaba de ver, o Collegio S. J·osé não r e1>r senta i'!>. Ulna excepção 

entre os institutos equ iparados no modo In·egula r •por que se r econ .. <;.tituirE .. então 

sob o r egimen , que tivera de adaptar diante dfl.s obrigações que assumira para 

com o Governo ela União. 

Ao vis itarmos, entretanto, agora o est&belecimento, j á nada restava ela sua 

primitiva organização interna, relativa+mente â sua propriedade e direcção . 

Adquirido ao arcebispado pela Ordem dos Mar istas, repJ·esent&.da pelos ir

mãos, que recentemente haYiam emigrado para o Brasil, passou a ter outJ·o reitor 

em 1901, o reverendo J oão Andro n lco. f1. quem succedeu ultimamente o innão 

João ."-lE-xanclre, desmembrou-se inteiramente d;;. administração elo Seminfu'io Ar

chiepiscopal e soffreu uma mudança quasi rad ical no seu co1'po docente . 

• Deste, &penas tres ou quatro proressor·es são lelgos ou não pertencem 

áquella Congregação religiosa, destacando-se entre elles o honrado ecluc;;.clor e 

emerito mestre Dr. Carlos de Laet, qu e r ege as cadeiras de gTego, litterA.tura e 

portug-uez do 4" anno. 
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Os irmãos mar istas, que dirigem quasi todas &.s outras aulas, revelam em 

ger al competencia, illustração e pratica do magis'terio, especialmente o reitor, 

que é um espírito muito culto e erudito ; rrt.~s. infe lizmente, na sua quasi totali

dade, fall&m pouco e mal o nosso idioma, o que torna difficilmente comprehen

siveis cts suas explicações, eivadas el e constantes erros de dicção e concordancia. 

EJ' inutil accr scentarmos que esses professores dão um cunho profundamente 

religio.::.<.' ao ensino , rematando sempre as suas lições con1 rez&s ou can tos sa

cros. 

Quanto f1 mobilia e material escolar, laboratorios, gabinetes de physica e 

chimica e historia natural. nada. disso possue o Collegio S. José nas condições 

de satisfazer as exifencias c1a legislação em vigor . 

O es tudo ele desenho, en tretanto, é b,;m dirigido, demonstrando r-.lguns a.lum

nos regular aptidão. 

O mesmo não se dá com a grande m&.ioria elas disciplinas constantes do pro

gramnl~"'· ele ensino. Os educandos revelan1 em geral pouco aproveitamento, não 

ten do mt1itos. visivelmente, o prepRro das séries anteriores ás que se acham cur

sando/ o que parece denunciar o DOttco rigor dos lentes nos juJg·a1nentos dos exa

m es d~ ;:>rornoções elos primeiros annos. 

E' esse aliás o grande mal elos institutos particulares equiparados senão a 

prova mais segnra de qu e a sua clependenci:;. clirecta, mais ou menos, dos pais 

dos a lum nos não lhes dá a nêcessaria energia e liberdade de acção. 

VI 

SYNTHESE 

D'ante da longa exposição, que acabamos d-e fazer, não podemos deixar de. 

concluir' qu8 os instituto~ particulares equiparados ao Gymnasio Nacional, exl·s

tentes nesta cidade, não satisfazem ás exigencia.s da lei nem ás necessidades 

do ensino. 

Não sê.l.tisfax• 111 ~ls P~dg·encias da lei, porque a sua si lu aÇão material, por 

demais precarif!, não permittio até hoje, durante perto de cinco lLnnos, que se 

organizassem õefi niUvaJnfln te: cun1prindo as obrigaçõ?s. que assumiratn . Fa.lta 

1nais ou menos a todos uma installação condigna. ~enhum possue laboratorios 

e -g·abin8tes para trabalhaR praticas de sciencias . O tnaterial escolar, que cada 

q·ml procu ra apparenlar nue tem, é insufficiente e quasi todo imprestavel. O 

pro .~resFo nullo d!t grande maioria elos alumnos não póde ser apenas increpado 

á desidia inherente a estes e ao pouco escrupulo, em geral, d:;.s famílias na edu

cação das criançaR; par~cs em parte provir tambem da má escolha dos corpos 

docentes, em que, ao lado de_ mestres idoneos e de reconhecida competencia te

chnica, figuram professores, que só o são pelo proprio appellido e que servem 

apenas para simular, de mistura com aquelles, o preenchimento das formalida

des legaes e a existencia de utna congregação nt11nerosa e selecta. En1 uma pa

lavra, n~m um só (lesses est;1belec imentos, favorecidos com as val']tag-ens das insti-
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tuiçõe.; officiaes . desen1penha fiel e conscienciosa1nente o reg itnen e os pr ogratn

mas auoptados para. o Gymnasio Nacional. 

Não conespondem ainda os collegi s e quiparados ás necessidades do ensino, 

porque nenhum elos seus directores, subordinando-se ao systema gymnasia l em 

vigor da Iegislaç:ão escolar, o fez por convicção, r enunci&. ntlo as suas doutr inas 

e de L'<an do dE' a- procurar secretamente pôr em pratica . Perturba-lhes mais ain

da o funccionamento interno a instabilida de constante do seu professorado. Ve

da-lhes, finalm ente, Que ex erçan1 a sua fun cqão social, con1 verdadeiro pro

veito para o de~envolvitnen to espiritual da nossa Patria, a sujeição finance ira, 

em que vivem e que não lhes permitte fec ha rem a porta á incompetencia e r e

sistil-cm a ltivRmente a s uggestões extranhas. que os façam ir descendo, de Lran

sigencia em tr~ns igencia, ã.s n1ais crin1inosas concessões no preparo e julga

m ento dos seus educandos. 

Ha duas séries de causas a inda a consiclerar quanto á conservação dos pri

vilegios OfficiaeS :lOS institUtOS particulares ele eP.gino secundario : ·umas, que S9 

prendem ~.os abusos que facil ita a legislação, que os r ege, facultando a espíri

tos menos escrupulosos, ou pouco r eflect iclos. a pratica dos mais incon cebíveis 

cscancla los : e outras, oriundas immecliatamente do proprio regimen gymnasial 

em vigor, defo rmado como SE' acha por tod1 a so rte de mutilações, qu e lhe tem 

in[] ig 'do o Congresso Nacional em pequenas mNlidas de caracter parcial e a 

titulo .~mbora de provi<oorias. 

Xu verdade. em r elação ás primeiras chquella. causas, já em seu relatorio 

de 19 02 assignalava uma das ml'. iS perigosas, o illustre ministro, qu e então exe r

cia a pastu do In terior : ''Quem conhece o mechanismo dos collegios equipara

dos, dizia elle, e a latitude que se pôde dar r,o disposto no art. 30 do R egula

mento do Gymnasio Nacional, sabe quanto é r ebtiva m ente facil reduzir o curso 

seriado a um ou dou s annos, e transformar os ex'lm es de :;,clmissão em verda dei

ras succursaes de· exames parcella dos ., . 

Par?.. corroborar esta~ a ffirm ações, poder íamos citl'..r multipios casos , que 

tivemos ensejo de vel'ificar no decurso da in specção. a que precedemos nesses 

institutos, tão munificentemente favorecidos pela lei . Registraremos, todavia, 

aous exemplos pr.ra servirem de m editação r.os a ltos poderes do Estado. 

Assim P que, no anno findo, dous candidatos, r aprovados em la tim em F'e

vet~ei:-o perante as mesas geraes de preparatorios, organizadas no Gyrnnasio N~ .. ~ 

cional. eram em Abril segu inte approvados nos ex~mes do 5° anno (finca ele.: 

qnellct d isc i?Jli•w) do Collegio Abilio. Nesse mesmo t empo, p1·estavam exames de 

admis.:ão no Co11egio Pio-Americano i diversos annos, em dias seg11idos ou no 

mesn1c. dia, a lguns alqmnos, sendo um delles ao 3° e 4n ânnos, deus ao Õ0 ao 

6°, e, finalmente, um ao 3•, ·l• e 6•. devendo notar-se que, dest ultimo candi

dato , o Governo ind eferira um mez "'ntes um r equ erimento, em rtu e pedira dls

penEa de r epe ti~ nesse m esmo Collegio os exames, em que j á fôra ha bilitado 

perante as bancas geraes ele preparatorios . 

E 1sso se dava ainda nesse est ó.belecimento, quando, j á por aviso ele 27 de 

Abrll de 1~01 , chamara o Minis terio elo Interior a attenção do respectivo 'fiscal 

para as graves irreB"ularidades, ahi occorridas. em Cl'.sos identicos. 
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Accrescc ainda que a taes praticas de se admittirem docum2ntos de habili

tação Pm exames parcellaclos para dispensa de certas provas dos exames de ad

missão, como tivemos ensejo de verificar, nos in st itutos equiparados, que v is l

lámos, esp~ci almenle no Collegio Paula F•·eitas, junta-se o ab uso que se faz das 

ce rtidõe:; destes ultimos para facilita r a matricula nos cu rsos superiores . 

AlE,m dessa porta aberta para os maio1·es escantlalos. ha na legislação e m 

vig·or rnuitos outros artigos que poden1 s r, se não estão sendo, fac ilmente so

phismarlos. Um desses refere-se ao patrimonio, aliás ricliculo pela sua ins ignifi

cancia, pfl rfu conseguirem os collegios particulares a equiparação ao Gyn1nasio 

N:;.clona l . Dispondo a lei que pl)de ser essa garantiA representada por apolices 

ela di vióa publica federal ou pelo proprio ed ifício e m quê funccionarem essas ca-

as de Educação, o resultado é que todos os institutos equiparados desta Capital 

constiluiram em predios aquellc patrimonio. Um&. escr iptura ficticia de compra 

podena nesse caso burlar o pe nsamento do legislador. E, se ass im falia mos é 

que, iu·, n1e7.es, e1nbora em tern1os va~os, j á v in1os en1 in1portante documento 

uma g1•a v e denunci:t sobre tão n1elindroso &.ssumpto . 

Outro dispositivo. exarado no Codigo de Ensino, para nós da mais alta in

conveniencia, é o qne SP. referP á obrigação elos collegios eq uipara dos de satis

fazerem á suA custa os honorarios dos fiscaes do Governo junto a elles destaca

dos, o que até certo ponto não pócle deixar de constranger esses funccionar ios e 

servir clP pretexto a accu~ações desairosas [L sua conclucta m tão espinhoso en 

carg·o. 

(,!qanto ás causas de outra e specic, que enumer:;.mos, como perturbadoras da 

boa marcha elo enolno intermediario ~m uossa Patria e originadas elo proprio re
gimen gymnasi.ll. que adoptAmos. são muito complexas p:;.ra ser detalhadas e 

discutidas r;os <-streitos limites deste trabalho. 

De ·1ma r.ousa. norém estão lodos convencidos : é a necessidade de se assen

tar d<>finltiva!T'e!lt?. sobre um só systema regulador elos estudos secundarios no 

Br:;.sil. 

Não b>lSta todavia alyejar apenas os coll e,;ios equipa ,·aclos, descobrindo nel

les a unica fonte da decaelcncia crescente elo ensino entre nós, como se procurou 

fazer o anno findo na C:;.mara dos Deputados atTavés elo projecto elo illustraclo 

Dr. Jose, Bonifacio, verdarlei ro pall iativo diante de umR crise t•·emenda, que n 

todos alitrma. );Tão será tambem copiando servilmente prog-rammas el e n:;.ções 

extrangeira.s . por tnais civiliz:ulas que ~ejam. que conjuraren1os os n1ales que 

nos assoberbam. 

Ainda ha pouco, ao ser reempoõSA elo da cadeira, que com tanto bt·i!ho oc

cupa 110 Gymnasio tl a Bahia, expl'imia -se neste sentido um elos mais eminen t es 

elos nos~os pensadores contemporaneos, o Dr. Virl'.'ilio de Lemos: 

" (jrge que se reforme, rlizia ellc, e no menor prazo de tempo, a nossa detes

tavel systematização de ens ino. Antes dis to, porém, é conveniente, levemos ao 

espirito dos no~sos legisladores a convicção de que a reforma de nossa educação 

popular, para ser util a fecun da, para corresponder f ielment<> aos fins a que se 

destina. Jeve iuspirar-se éxcluslvamen te no c1·iterio e:vpeTimental, que tão bri-
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lh:wte.s r esultados hó. produzido noutros departamentos da actividade humana, 

afastando-se de vez dos processos empiricos e ideologicos, qu e têm si do infeliz

men te o criterio invariavel de quasi todas as nossas reformas. Devo, porém. 

desde já decla r r>r, comG en unciação complementar do meu pensamento, que o cr i

ter ia experimental a qne &.lluclo, não é um mero conceito verba l, mas a natural 

conflu<;ncia cl? ensi!lamentos proven ientes ele varias fontes ele informação, que 

classificarei «m Contes lli slo?·icas . scientificas e locaes, unicas que nos podem 

proporcionar elemen tos ind!spen saveis a uma refonna scientifica do ensino pu

blico, em qualquer- de seus grãos e em rtual quer de suas applicações . O criterio 

exparinw ntal, pct·tanto. como eu o entendo , de r e fer encia a these que discuto, 

nem d.eve o(>l' identificado, sophislicamente, com o processo technico elas Inter

venções physiologicas, nem tão pouco é para ser confundido com esse prurido de 

Imitações a li enigenas. que tem occasionado os nossos maiores desast r es em ma

teria fle r efo rm as e medidas outras legis lativas . Relati va.mente a este ultim':> 

v icio, que cons iste em leg islar com os olhos fitos no extrangeiro. t.ransplantan

do, para o nosso pai7; 1 instituições que, no meio en1 que su rgiram. se nos afiguram 

uteis e sad ias, ~ elle um habilo inveterado, senão mesmo um defei to col'l stitu 

c lonal dll nosso caracter. que devemos quanto antes combater e co rri gir ." 

Seja, porém, como fô r , o facto é que devemos p ro cu r a r sahir , o mais breve 

possivel, desta affitctiva situação, porquanto a triste verdade é que todo o edl 

tlclo fundamental de nossa inslrucção secundaria assen ta actua lm ente sobr e es ta 

trlporl e ra tidi cn.: 

O mâo ensino do Gymnas io Nacional ; 

O pessimo ensino dos institutos equiparados; 

O nullo ensino , r evelado pelos merca dores avulsos de exa.mes parcella dos 

c! e pr.aparatorios. 

ffii~ . Sr. MlniHtro, a dolorosa syn these a que chegâmos, ao termo da delicada 

mi:<~São, com qu e nos dlsti~guistes. 
Não termina r em os, entretanto, sem mais uma vez !azer votos para que o 

G<>verno que lão digname nte r ep resent.aes, possa inscrever entre os seus actos 

m~mor>tveis uma reforma definitiva de instrucção, asseg"urando as altas prero

ga tivas da União, como sP.u supremo depos itaria , e. ao mesmo t.empo, estabelrt

cethlo para a libe rdade do ens ino, na phrase do g-rande estad ista ela Maioridade, 

"as cond ições em que eleva ella ser exer cida pelos particulares. sem que haj a da 

parto do Estado absorpção da actividade individua l e sua livre inicia ti v a, e sem 

q ue fique n. socierl ade desarma da e i ndefensa, assistindo ao espectaculo da intelii

genc!?. d't j uventllde. exploradf>. por inft·ene mercantilismo, e da educação esp iri 

tual dos futuros cidadãos, entre1{ue â mais clesbt·agacla immoralidacle c co:·
rupcãu. 

Rio de Janeiro, 15 de :F'e verelro de 1904. 

DUNSHEE DE ABfiANCHES. 

FIM 
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