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CURSO POLYTECHNICO 
(1895-1910) 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 11 DE SETEJliTBRO (1895) 

Atd01~«t o Pncle1· Jilxecnti1>o a reformm· os estatntos da Escola Polytechnica àc 

Rio de Ja11ei,.o, dp accOrdo com o projecto fonnulado zJela l'CSzJe"tiva Cong,·e

gaçSo em 11 ele Mcti<J deste anno, com as ,·est!·icções q11e indica; e a ~w ... car 

ejf enivos, indep""ldentes de concurso, nos tenno3 do ct~·t. 318 eLo cleC?·eto nu-

111Cro 1.153, de 3 de Deoemb1·o de 1892, os len~es substitutos que na ,·etel'ir.lrr 

escoln. cxe1·ce,;,. in~er\na?ncnte o magistcrio lla ·mais de 10 n:11noaJ sem inte,·
T:I !JÇ<Ío alguma. 

A Commissão de In~truc~ão e Saude P u•blica, attendendo á conven·iencia de 

remediar o .regimen anormal que ha muitos a•rmos perdura na Escola Polytechnica Parecer da Co 

desta Capital, onlde vi~01·am simulta.neam·en te dous regulam·entos especiaes: o 

decreto n. 5.600. de 23 d<> Abril de 1874 e o de n. 1.073, de 22 de Novembro de 

1890; c tendo examina:do o projreto de estatutos elaborado pela Congregação da 

mesma E.~cola, -Eom differentes sessões dE' Maio do cwrente anno, projecto que á 

Comrnissão ~oi offioialm~.nte apresentl8.'do pelo Ministerio dos Xegocios do Inte

rior; ponderando mais que, modificado em rug.un·s pontoa de mero d•etalhe, o al

l::~dido projecto de Pst:l.tutos satisfaz 11.mpla.me.nte ás necessld'a-des ue uma melhor 

wga.ni:oaçã.o scien•üficn e adnünistrla.tiva daquelole importante instlituto de instru

cçã.o superior; offerece á consideração da Ca-mara o seguinte projecto: 

O Congre.."SS Xacional decreta: 

:lrt. 1.' Pica o Poder Executi\'O a~Itorizado a reformar os estatutos da Es

oolia. Polyt-=chnica do Rio de Janeiro, de accôrdo oom o projecto formulado pela 

:respeütiva congoregação em 11 de Maio do corrente anno, com as seguintes restri 

cçii€s:- Aos a~~:ts. 30 e 31, accrescente-&e: Dará igualmente ·direito á matricule. 

o certificado ode ap:n·ovação em exame de madureza; 

O art. 10ã será. modificado no senti'do de ampliar-·se, de um, n dous mezee, o 

prazo entre o ence:-ra<rntnto das inscrlpções, em conformidade com o art. 64 do 

codigo approvado pelo decrato n. 230, de 7 de Dezembro de 1894. 

de lnstr. Pub li 

Projecto 
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Art. 2. o Fica o Governo a-utorizado igualmente a nomear effeotivos, inde

pendente de cor. curso, nos te1 mo·s <lo art. 318 <'lo decreto n . 1.159, de 30 de D -

zembro de 1892. os lentes subsbitutos que na 1·eferida Escol a exercem inteiin.a

mente o -magisterio l1n :n"is fie dez annos, sem i•nterrupção a lguma . 

Art. 3 o Revo~am-se a,s di.s;x>sições -em contrario. 

S. R . - ·SRI!a das Commussões da Camara dos Depubados, em 9 fie Setem

bm da 18~5 . - Osca?·. Golloy, Bresidente. - P . Ve?·gne de Ab,·eu, relator. - , 

Ellna?'llo tlc Be?-r.edn. ··-- Pm·ci?·a tZe Ly?·a . - José Am-m·ico ele 1Ylattos. - Gosta 

A.ocvellu. - Sih•a Gast?·o . 

PROJECTO DE ESTATUTOS DA ESCOLA POLYTECHNICA 

TITULO I 

Da organização •scientifi·ca 

CAPITULO I 

DOS CURSOS 

Art. 1. o A Escola Po!ytechn!ca se comporá de um curso gera l e dos seguin-

tes cursos -espec!aes : 

1. o Curso de en;:;enharia civi l. 

2. o Curso 'd.e engenharia de minas. 

3 o Curso de engenharia industrial . 

.J.. o Curso de engenhs.ria n1ecaJ1ica . 

5 . ° CuTso de ·engPnharia agronom ica. 

Os estudos dos c•.:r;;os ~rernl e especiaes serão assim di!>tril:>uidos: 

Curso Ge?·az 

1• anno 

1• CadE'ira - Geometria ane.lytica. Calculo differencial e integra.]. 

3• C:l!deira - Geometria de&!riptiva . 

3' Caooira - Ph~·s' ca experimental. :Meteorologia. 

Aula - Desenho geometrico. Desenho de agua das e sua app!iooçiio ás som

bras. 

2° anno 

1' Caldeira - Calcu•lo das variações. Mecanica racional. 

2• Cai! eira - Topograophia. Legislação de terras. 
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3• C:t!iei~a - Chimica g·eral. Chimica inorganica. Processos geraes de ana
Jy~e c!limica. 

Aula - Desenho topographlíco. 

3° anno 

1• Cadeira - 'J'r!gonomet>ria espherica. Astronomia. theorica e pratica. Geo
desia . 

2 • Cadeira - '\Iecanica a·pplicada ás machtnas: cinematica e dynamica ap
p)ica.Jas. 

31 Câdeira - ~1i·neralogia e g'001ogt1a . 

Aula - Desenho de cartoas geodesicas e de mecanismos. 

Chwso <le Engenha•"ia C'iviL 

1° anno 

1' Cade ira ·- E~ tudo >dos materiaes de coniStrucçã.o . Technologia das pro

fissões elrmentares . Ra.«<s·tencie. dos materiaes. Estabilidade das construcções. 
Grapl1o-sta t;ca. 

2• C:: de ira -- HydrauDica: líquidos e gazes . AbaiSiecimento de agua. Esgo

tQs. Hyrlra.ulica -agrícola. 

J• CadEira - Geometria 'Clescrivtive. applicada. 

Aula - Traba!hos graphicos de abastecimento de ag11a, esgotos e hydrau
],ica .ag-r!cola~ 

2° anno 

1" Cadeira- Esn,OOas de .f~rro e de rode.g-em. Pontes e viaductos. 

2' c,tdeira 

3• Cadeira 

Nave~-a<:ão interior. Poorto de mar. Pharóes. 

Economia '!>Olliotica e finanças . 

Aula - Trabalhos gre.phjcos de estradas, pontes e constn1cções hydrau

licas. 

3,0 anno 

1• Caàeira - Architectura. Hygiene do ed~ficios . Saneamento das cida-

d€6. 

2• Cadeira - ::lfachinas motrizes e operatrizes, precedidas do estudo <los mo

tores e incJustrias mecanicas correspondentes. 

3• Cade!ira - Dil·eito consti-tucional. Direito administrativo e estatística e 

suas applicaç'les á eng~nharia. 

Aula - Desenho de architectura. 
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Curso de Engenhm·ia de ll'Iinas 

1° anno 

lu anno do curso de: clngenharia civil . 

1' C~ ·d eira - Ex·ploração de minas. 

2' Cadeira 

3' Cadeira 

na.nças. 

Chimica analytica. 

A 3" do 2• anno d e Pn!:;'enha:ria. civil: Economia poltitica e fi-

Aula Traba lhos graphi·co.< r-elativos a córtes g eologicos e li. exp!oração 

de Jnitnars. 

3° anno 

1' Cadeira - M!t>t.>l.Hurgla gera.J e especial. 

2• Cadeira - A 2• do 3" anno de engenharila civil: l\fa.chinas motrizes e oPe

ra trizes, po·eced!i<'las do estudo dos motores e industrias mecanicas · ·correspon

dentes. 

3" Cadt>lra ·- A 3• do 3• e.nno <Ie cngoenharia civ·i·l: Dh·eito constitucianal. 

Direito ~dministrativo e cstatis tica e suas ·applicações á engenharia. 

Aula - Traba•lhos graphicos concernentes a fornos e apparelhos metallur-

1• Cad~ira ·- A P dn 1• anno de cngenharita civil: Estudo dos materiaes d·e 

constt'tlcção. Technolo;l·ia das profi!'!Sões elemerLtares. Resistencia dos ma teriaes. 

Estabilidade dag construeções. G<rapho-statica . 

2• Ca·<:! eira- A 2• do 1• ann-o de· engenhtaria civil: Hydraulioca : •liquiclos e 

g3.zes. AbaE:toecimento de agua. Esgotos. Hydrautica agrlcola. 

3• C3deira - Chimka orga ni<!a. 

Aula - A .~,ua •io 1° :tnno dP. engf'nharia. civil: Trabalhos g-raphicos de 

abastecirrJen to de ag:ua, esg-otos e hydrauliea agricola . 

2° anno 

1 ' Cali<-ira - ?hy.«ica indliiStrial. 

:-;a Cadeira 

nanças. 

A 2• do 2• anno de engenhari!a de minas: Chimica analytica. 

A ::t~ de ~o anno <le pngenharia civlii: Econom'i•a politica e fi~ 

Aul<'l - DeRe nho inilustrial. 



-9-

3• anno 

1> Cadeira - Ohiml:ca industrial. 

2'' Curleira - A 2 • do 3• a,nno de engenharia civil: Machinas motr.izes e ope

ra trizes, precedidas do estudo dos motores e industrias mecanicas correspon

dentes. 

3" C.Hle:ra. - A a• do 3• anono de engenharia civi•l: oDirelto con.stli tucional. 

Direito administrativo ·e -esta tistlca e suas applicações ·á engenharia. 

Aula - Trabalhos graphicos relativos a fabrica;; -e estabelecimentos fndus

t riaes . 

Curso de Engenhm·ia Mecan·ica 

1° anno 

O 1° anno do cu?·so .... de engenharia civ·il. 

2° anno 

1' Cadeir a - A 1• do 2° anno d·e engenharia ind·ustrial: Physica indu~

trial. 

2• Cadeira _:_ A 2• do 2• anno de engenharia de minas: Cltimica anaJytica.. 

:;1\ Cadeira - A :~!l :lo 2° anno de engenharia civil: 1Economia politica. e 

finança-s . 

Aula ~ Projectos e construcção ele orgãos de machinas . 

1" Cadeelr<t 

o especial. 

3• anno 

A P elo 3• anno de engenharia de minns: l\Ietallurgia geral 

~ • Cadeira - A 2• rlc; 3• anno d~ eng-enl1e.-ria civf:l : fi1a~hinas motrizes e ope

l'atri:<es, r"r-ecedi'~as do -es tudo elos motores e industrias •necan.icas corresPQn -
dentes. 

3' Cadeira - A 3• do 3•• anno de engenharia ci~il. Direito 'constitucional. 

Direicc admin;s trat'v<' ·e e~tatistica e suas e.pplicações á engenharia. 

"\ula - - l'rojectm< c constniCção de machlnas motrizes e opera trizes. 

G•w,,o r/e Engenharia Ag1·onomica 

l • anno 

O 1-' ::. nno do cúrPo d.e engenharia industrial. 



1" Cadt>ira - Botanica . 

2• Cadeira. - Zoologia. 
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2° anno 

3• Cadeira -- A. 3• do 2° anno de e-ng-enharia civil: Economia politioe. e fi

nanças. 

A ela - Dese-nho or.c.anographico. 

:-. .. Oadeira 

:;:: Cad-Ei ra 

3° anno 

. .l.gt,icul1,ura. Zootechnia. Veterinaria. 

A. 2" dn 2o a-nno ele -eng-enharia de minas: Chimica analytica. 

A 2" do ao anno de engenharia cível: Direito constitucional. 

Direito a(!mi~><trativo -c estatística e suas applicações !i e ng·enhnria. 

Aula - 'l'ral:>a.lho~ graphicos ele machinas e.gri~las e construcçues ruraes . 

Art. 2. o Oe e.stuelos Ferão eli.rigi•dos •pot· vinte e sele lentes catheelraticos, 

nove substitutos e nove professores. 

Art. 3.° Cada cnde11·a eerá. regida pot· um lente catitedratico . As cadeiras 

comn1uns a. di,·ersoz cur3os es:J .: ciaes o:;e1~.1o regidas por um mesmo lente cathe

dratico. 
Art. 4. :o .As ce.c.h~iras formaTão as segu1:ntes secc;ões, havendo para cada se

cção um se .stituto: 

c,,·so Gentl 

1' Secção: As prin1eíro1s cadeiras dos 1 o e 20 annos e a 20 do 30 anno. 

2• SEcção: As segundas ca(!eiras do<s I• e 20 3111105 e a 1• do 3• anno. 

3' Secção: As terceiras cadeiras dos Jo. 2• e 30 annos. 

c,.,·so de E?I!J-e?I IHWia Civil 

I• Secção: As pl'imeiras cadeh·as dos }O c ao annos e a 3• elo 1" anno. 
2:1 Secção : As segundrus cadeiras (los lO e 3• anno.~ e a 1• do zo anno. 

3n Secção: As terceiras ca(!eiras dos 20 e ao all1'110S e a 2• do 2• anno. 

Ctwso (le Engenlw•·ia rlc Minas 

'Uma, sect_:ãu: .~ 's ;.niinH:iras ca<leirtas do.s 2o e ao e.nnos. ·e a 2• do 2° anno. 

Uma Hcção: As prim.,iras ca·deiras dos 2° e 3° annos e a 3• ão 1• aJtno. 
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Gnrso rle En{Jcnhm·ia Ag1·onouLicct 

Uma secçãp_: A~ primeiras cadci1~ dos 2• e 3• annos e a 2• do 2• anno . 

. \rt. 5 ." Os profl!"~sores serão assim distribuklos: 

Um para a aula Cio 1° anno do curso gera-l. 

Cm para a nul:l rlo 2• a,nno do cunso geral. 

Um palia a au-l.1. do 3" anno 'do curso geraJ. 

L'm para as aulas do.;; 1• e 2• annos de engenharia civil. 

l.im ·para a au!R do 3• anno de engenharia civil. 

Unt p::tra.. ::l.S aulas rlos 2° e 3o annos de eng-enharia de mtnas. 

Um pa.ra as .au!a·s dos 2'l 3° annos de eng~n·hari'a industría1. 

Um para as Rnhs dos 2• e 3• an'llos de engenharia meca.nica. 

Um p2ra •as aula...<; dos 2° e 3• annos de engenharia agronomica . 

...-\s aul~as cornn111ns a llivet·ros cursos es11eciaes serão regidas por um mesmo 

-profes.~or. 

CAPITULO TI 

!JO PROVIMF.''TO DOS LUGARES DO CORPO OOCSNTE E SEUS AUXTLTARES 

A1·L. 6 . • _<\s J}TOVas rle concurso para o preenchimento (las vagas de substi 

tuto serão as seguir. tes : 

1', thé.Sc e dis!i'Prtação: 2", prova escriopta; 3•, prelecção ora.! ; ~·. prova pra

t·. ca. 

"\s provas rara preenchimento das vage.s de professor const!lriio de: 1". exe

<'ução ue têpuras (> TeRPPCtiVO r~JatoriO; 23 , preJecção oral; 3", prO\'a pratica . 

Serão ob~-ervadas Pc.stn.s provas as prescripções geré!es consignadas no codigo 

ennexo ao decreto n. 1.15~. de 3 de Dezembro de 1892, e mais as seg-uintes. quan

to (l m·ova pratica. 

Da p1·o1>a p1·atica 

Art. 'i . o ).lo ~t=-P,.1:ndo dia de~is da .prova oral reunl.r-se-ha a -congregação 

a ''m de tratar -:la PI'OWJ.. praticâ. 
Os 1-f.ntes dR ~.eoc<;~o :.t qu-e pertencei· a vn.ga, organizarão os pontos sobre 

carh uma das caddras da -"ecçã.o. procedendo-se a tal respeito do mesmo modo 

que para cs ronto.s ~d as outr'as provas. 

Em ~ezu'da q, t?<'ng·regação elegerá. urna commitSsão de tres lentes cath.'edra~ 

tiC·lS. incumbiãa de fi!==ca!izar a prova. 

Serão logo depoil" aldmitti<los o candidatos a tira.- -ponto, o que será feito 

pelo pl'imciro na o.,-dem de inscripção. O di'!'eetor lerá o •ponto em voz aJta, e o 

secretano entregará um~ cópia li. commi.s.~ão da IJ)rova -pratica. 

E>m a c to continuo, a commiss3o formu!ará -as questões relativas ao pont >. 

as qaaes ~erão as mesma-s para todos os candidatos. 
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Art. 8. 0 A p,rOYa pratica se verificará em un1a ou mni,:; sessões, .a Juizo 

da commissàoo d·entro do li-mite drtermi!llado no progrnmma especial. que a re ·

peito do rrodo pratico de proceder fõr pela congregação organ,:zwdo, dando-se del:u 

conhecimento aos ir•teressados. 

-·\.rt. 9. • A prova pratica ser-d. feita pelos ca.ndidatos slmul taneamente, pro· 

\'idenciando-sc de fórma que os concurrentes não tenh•a,m communl<laçào entro 

si ou com quem quer que .•eja, sendo-lhes, porém, fa.cultada a consulta de J·l vro~ 

e no ta . 

Art. j O. Todas os documentos resultantes desta prova serão no a c to da e.n· 

tre<:a o·ub-ricados pela commissão e ;pelos candidatos e, depois do eX~aome felito '!)ele. 

oomnli:ssà'O, lacrados f? g·u.Rrdados na secr"~eta~ria afim de serem exhibiclos com o 

parecer <la rne..<m1a commiss:ão no acto do julgamento. 

Art. 11. A .primeira prov de ooncourso •para a voaga de professor serâ a. ex

cução de {!:Juras sohre problem';_ts de g-eometria d'escri·ptiva e s uas applica~:ões. 

Sobre ·as outras provas de concurso serão observadas as mesmas prescri·pçõe'S 

que para <~S id~nticas do concuro>o á vaga de lente substituto. 

Art. 12 . ::\'a organ'ização dos IJ)On tos r.o~u•a a primrira prO\'a é!e concurso á 

yaga de professür, respecblva rea•lização e seu encerramento serão observadas as 

mesmas di.."'!'osições que p'lra o <:aso da prova pratica . 

. r1.1!Xilin,·es elo ensi11o 

Art. 1!1. Os aux:Jiares do .en-sino são: os -prrpara•c1ores, os con5ervadores e 

os auxiliares de gabl·n-et.e ou de laborator-io. 

Art. H. O cargo de prepar·a'Clor será pro,·ido mediante concurso; o de au

xiliar de gabinete ou lnboratorio •por nomea~ão <lo a.:rector, sob proposta <lo lente 

da cad•eirn. 

Art. 1~. Os candidatos ti. yaga de p1·eparador de,·erão mostraT-se approva

dos nos óJ)TcparatorioR para a matricula no 1• anno elo ourw geral e pelo menos 

na materila do -ensin da c<~ de ira. 

Art. 16 . O concurw constawá 'de tres provas: f'SCrbpta, oral de argulção e 
pratica. 

Es;ns PJ'ovas serão prestadas perante uma commi!ssão examinadora, com

poslla. do !e-nte da cadeira, ou. no <!aso -de va•ga ou I-mpedimento ·clest\', do sub

sblhJt•> ou de um dos i ;mtes da secção a que a cadei1·a pertencer, e d•e dous len

tes eleitos pela congrega~:ã.o no dia do t>ncerra-men to 'das inscri'Pc:ões. 

Sob»e !ls insoripções segulr-se-ha o mesmo J' rocesso, que para as Yagas ele 
l·entil 1;ubstituto, no que lhes fõr ·applicavel. 

Art. 17. VeJ·ifica•das ""' h!!bilit.ações dos can,:Jjdatcs ao concurs-o, a comm!s

~iío o rgan;zarã J.mmediatam~:onte o respectivo pro.'ITamma, di'.!:l'!::na nclo os dias e 

horas em que dev€riio ter lu_;,ar a. ·J)!"O Yas. sendo a prim eira posterior ao tercel·ro 

dia utli depois do \'ncerramento. e as outJ·as nunca ant•·s do se;;un'do dia util de
pois da precedente. 

Art. 18. Para cRUa uma das provns a con1.mi~slo or~anize.rá em ~L~são pr--
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via no dia, em que ten!1a ella de ser prestacl•a, uma lista de \1:nte pontos. que col

locar:. nu :r. a urna para sl':-em lira dos á sorte pelos concurrentes. 

Art. 19. Os pontos para as provas esm•ipta e. pratica ·serão os mesmos para 

todos candidatos; o da prora oral será .um para ca·da_ canclida.to. 

Na prova oral a comm'issã<> tambPm pade1·á arguir em generalidades da ma

teria ela c:Hleira . 

Art. 20. A duração dns provas, e outras condições a ellas J'eferentes. serão 

deteJ'!T.inad.as de conformidade co.m o disposto para o concur~o {t vaga de lente 

substituto. 

Art. 2J. A runccão de preparador é vitallicla. salvo os casos >;<>gulnles: 

1." Falta ele cump:-imen to -elos devere-s a seu ca.rgo, ou outna circumstancla 

e.<;pecial allegada pelo cathooratico ou substituto, e após inquerito julgada J)ro

vada pela cong~egaç!Lo, qut> levará o facto no conhecimento do Governo por in

tel·meodio do dlrt>~lor. 

2. o Falta•s não j•u ·s~ifit>~'das por mais ele 30 dias . 

. 'ut . 22. Serli C'Onsiderada sem effcito a nomea~ão do preparador <tue não 

entrar e•:1 exerd!do rler.tro do pt1azo ãe dous me?.es a contar da datn tla mesma 

nomeação, f'e!ll mo.tiv<J justifica-do a juizo do Governo. 

Art. 23. Aos prf!oparadore.s incumbe: 

1." Com,parecer dia'!'if,mente ,antes da hora elas aulas, afim de ,lispôr, "e

:;rt.ndo as det<>rminaçi•e>> elos -lentes Clathed•·aticos e substituto. tudo quanto Cõc 

nec' ~sario J)ara as ·cl~noonstrações. trabalhos •e exerciclos praticoR . 

2. o Demora•·-~'=' ·no g-a binete, l abor.atorio ou obsen·atorio o tempo Pl ec:so para. 

o calai desem!)Onllo eles serviços a seu cargo. 

3. o .\<~istir ás rut•las theoricas e •pratica-s, realizando as demonstrações ex
Jleri:11êntae• determinadas pelo c;.athedra.tico ou substituto . 

. J... 0 D!~pôr quantc lhes fôr -deteTm'lnaJdo para as investigações do calhP!lra· 

tic J ou "ubsO.tuto, E' execular os trabalhos prablco.s que lhes forem Je.,ign -Hios. 

m"'~mo no periddo de férias. 

:; . o Exet'Citar os a.lumnos no manejo dos apparelhos e instrumentos, g11iat-o~ 

nos trahalhos •t>ratico~ , segundo as i.nstrucções do catheclratico ou GUbstltuto e 

fi«oolizar -os trabal-hos que os alumnos tiverem de executar, por ordem dos len

tN\ no -ps·iJ€Ctivo g·abinete, lnl.Joratorio ou observatorio . 

6 n Zelar pe:n a!;Seio do g-a.bl:ne.>te, Jabol·atorio ou observatorlo, be!11 como 

peJa con$o•rvação rlos instrumento· e apparelhos, sendo obrigados a suh:tituir os 
que se inutiliza'!'em por negl,gencia ou erro ele ofricio. 

Art. 24 . Os prepar'B>dores organizarão em ·livro eQpeciai rubricado peln rli

re~tor, uma relaç:ão de todos os objectos p·ertencentes ao gabinete, labnratorio ou 

observatnr;o, e reg·istrarão em outro livro tambem Tubricado pelo dir<:cto1·, as 
P~didos, dec1arnndo a data elo pedido, da entrada e de. descarga. 

Art. ~.5. Os prep<tra·dores farão a r elação do;; objectos que se inuti;i~arem, ., 

a a pre~en tarão ao dircctor afim de que este mande dar a respectiva desc.wga. 

Art. 26. Os -consP.rvadorea ficnm sujeitos âs obrigações constantes dos arti
gos 2~ e 2.5 e no (ll!e lhes f•ê-r applicavel ás do art. 23. 
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TITULO 11 

Do regimen escolar 

CAPITULO I 

DO AXXO LECTTVO E DAS INSCRIPOÕES 

ATt. 27. O .àJ1.r~o lectivo ela E-cola P.olyteclmjca se contará de 1 d~ .-\.bril a 

~1 de :.\lar<;o do anno seguinte. A aber~twa dos cm1Sos fa•·-se-ha no dia 1 de Abril 

e o ence1·ramen to no <l!ia 1-! ele ::'\Tov~m])ro. 

O restru. te do tempo ser !l. destinado aos exa,mes, exercicios pra~ic.os e fé 

rias, sendo estas contada,s entr e o enc~na-mento dos exames da 1• époc>. e trcs 

.di~ antes do começo dos da 2• época. 

Art. 28. ·Para os cur-Ros hav.er.á inscripção de matriculas: de f')X::lnH.),;o:; c de 

ex.=rcicios pra Ul!os. 

1• ))arte - Da inscl'ipçüo de mat>·icula 

Art. 29 .. .\. lnCJcripção de tnatJ·jcltla começa rá no dia 1 de :\Iarço e t~rm:r!ar·:t 

no dia .seguil.te áquelle em q"lHl finalizarem os exa.mes da 2" época. 

Fóra desse prazo, só a con~regação poderá aclmLtt!r ú. m•atTicu!a os candi

õ-atcs que al!egarem motivo altendivel, mltes, p01·ém, de decornirdos quarenta. 

dia., uteis . 

...-\r~ :::o. Parn !='E"r a~t.ltnjttido â. m'3tr~!cula no 1° anno do curso ge!"'3.l on l~Til 

quaiquer cnde!rP. aula. ou e:xer cic io 1Jrntico do me~mo anno, será. nece~ario Tte

que!·imPnlo ao director, e provar vor docume·ntos: 

1'', ter pa~o "- taxa clfl ~0~000; 

2°, a icl'entidade de pesooa; 

3•, ter sido vaceinado com b<Jm resultado; 

·l 
1

• achar-OS!? npprovndo nos Geguintes preparatorio": portuguetz, fra!lCez, ·in

;..:1f'z ou alle.tnão, g;oo~·raphin, hfstoMQ unliver.eal, historja e corographia do Brnsn, 

a J·ithmetwa, algebra, gec-metria, trigonometria 1·ecti!i.n·ea, algebra •superior, phy

sica e chimiea, h>storia n-ah1ral e odesenho linear e ('!ementa r. 

Art. 31. A appravac;ão na.s materias de que trata o a.rt>go antecedente de

verá ~er obtl:·da em exame feito •na. I·nstrucção Publica d a. Capital Fecl~ral, ou 

em qt:a:qu<>r outro estabelecimento de inst•·ucçfuo superior da Capite.l, ou do-; Es

tados, cujos exames sejam validos para a m-atricula nos cursos su.p.eriores oda Re

public"· com exceP<;;ão <los de algebra, geometr>a,, trigonometria. rectilinea, aJ.ge

bra s11perior e desenho linear e e lementar, que rerã.o feitos em qua!qu·er das Es

cola.~ ;\filimres, na Escola Naval, na de :.\finas ocJ.e Ouro Preto, ou na propnia. Es

cola Polytrehn!ca j•mtament·e com os exames das 1• e 2• êpoCB>s, O'l1 finalmente 

em qualquer outro estabelecimento de instrucçfuo em que ta es xames possam ser 
.equiparados aos precedente\~. 
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Art. 32. Para :1 matricula e<n crualquer ou!Jro anno dos CUl'SOS geral, ou es

reca<eS, e bem "ssim cm qualquer de suas cadeiras, aula~ ou exfi!·cicios prati

cas, oerá mi-stér o res1>ectivo requerimento, e 

1 •, esrer .Lppron\do em todas as ma terias do ~nno antenior, inclusive exer

cício~ praticos. 

2°, apresenl::t!' connecimento de have<r pag-o a. taxa de 40$000. 

~\ rt. 3o . A tnx:t de matrim1la só dá direito a esta no anno lectivo em que 

houver sião 'PRfra. 

2•· }Jcwtc - Da i11SCTipçcio de exames 

Art. 34. Haver!\ na Ji;scüla Polytechnioo <luas êpocas •de exames: a 1•, a 

parti.· do terceiro di•a posteriot· no encerra.m:ento das a'l!'las; a 2•, a começar no 

d1a 1 de :v.Iarc;o ·do anno seguinte, devendo termlinar, salvo caso de força. ·maior. 

dur!l.ntt: e-sse m,ez. 

Art. 35 . A inscr i•pção para os exames da 1• época se effectua.rá de 1 a 20 

de Outubro e ·1 inscripç:ão para os exames da. 2• época de 1 a 20 d e Fevereiro 

do anno seguinte, não sendo ab.<o0h1tamente permittida a inscripção de exame fóra. 

das êpocas mencionada·s. 

Art. 36. As !nscripc;i>es •para os exames da.s duas épocas deYerão ser a,n

nunciadas com qninze dias ele antececlencia pela •imprensa e por editaes affixa

dos no Hiificio da Escola. 

A1·t. 37. As pessaas que quizerem inscrever-se para exame de qua•lctuer an

no, cadeira, aul?. ou .exe>rcicio .pratico, deverão d 'l!I1igir requerimento ao director, e 

sathsfazer álS seg·ull~nt·es condições: 

1.• Ha•bili'taçã.o nas materias do anno anterior, i·nclusive exercicios pmti

cos, vu i.rDtntndo-.se do 1° anno do cuT.so geral 01.1 de C3Jdeira. aula ou exercicio 
pratieo llesse anno. ap·provação nos prepa'l'atorios exigidos pa•ra a matricula no 

mesmo anno; 

2. • ProYar a identlidade de pessoa; 

3 • Ter ·P'ago a importancia ela taxa, que será de 40$000 por anno, ca<l.ei

ra. aula ou exercício pratico pa·ra os que tiverem pago a de matricula, e de 80$000 

pa'l'::t os que não se houverem mabriculado; 

4. • Apresentar attestaJo de vaccin'a . 

Art. 38 . Os a!unmos já matJ.,iou lados em qualquer anno, cadeira, ll.Jttla ou 

exerci cio pratico de accôri.lo com o art. 30, ou o art. 32, sôme.nte serão obri

gados, quando requererem o e:>..-'B.me, ao pagamento da. taxa de 40$000, sendo dis

pensado. elas outras condições. 

Art. 39 . A •!nscripção para exame de uma cadeira dá direito á dos e xerci

cios pratico' correspondentes . 

. \rt. 40. Xcnhum exame de exercicios vraticos poderá ser prestado se~ 

pré vi :1 approvação na cadei~a. 

Art. 41. A innabilitação numa cadeira nos exames da 2• época, ou a não 
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prestação do exa.me da cadeira na mesma época importa a perda, dos exercic1os 

praticas a ella rela.tiv!\S. 

Art. 42. O pagamento da taxa de -exame só dá dh··eito a e&tle na époea em 

que tiver sido . ,.equerido, qualquer que seja o motivo a'lol-egado para o contrario. 

3a 1Ut'l"te - Da 'insc·rizJçã.o ele ca::ercioios 7J'rctticos 

Art. 43. São con!Sidoerados inscnilptos pa·ra os ex-ercícios pra.ticos d!e .qualqu·er 

anno ou ea•dcira os aJumnos que th•erem pag-o a matricula nesse anno ou ca

dei•ra, mesmo 11uando "a primeka época sejam •im:ha.bildtados, o.u d·eixem ·ele fazer 

ou comp•letar o e:>Oame i!o ar!HO ou cadeira a que ae referirem os exercícios pra

ticos. 
Art. 4 4. Fóre. deste caso só poderá ser permittida a frequeno:a.. como ou

vi·nte, em qualquer d0s exercidos praticos, aos alum.nols que o requererem d·epois 

dos exarnt\S da primeira época, e que tenham approvação em todas as cadeiras 

à'O anno anterior. 

CAPITULO I! 

DAS LIÇÕES, INS'rP.UCÇÃO PRATICA E EXAMES 

Art. 45. Os al.umnos matriculados t-erão dil!'eito a frequentar, dentro do 

respe~tivo .an no lectivo, todos os trabalhos escol•RII'es concen11entes ãJs lições. ins

trucç;ã·o pratica das <:adeiTas, tra.balhos graphicos das aulas e exercícios praticos 

-a que referir-se a matll'icula. 

Será •permittido entreéanto ao alumno quiC assim o IJ)refi·ra ou q·ue não esteja 

nas ccnd~ç;0es exi-g-idas pa.ra a ma;tJricuola, e tambem <l:eade que pague taxa igual 

á da mat!'icu•la a qualquer p·essoa extranha ã escola, frequ·entar como ouv1nte 

os trabalhos da,s ca<l:•eiras e a·ulas, m-ediante 'requerimento ao di·rector, dentl!'o 

do prazo marcado jjara na matriculas e ·até q•uare nta dJi·a.s d·epois da terminação 

delle de accôrdo .com o disposto ·no art. 29, ficando o ouv·inte sujeito á mesma 

disciplina dos alumnos m!\triculado•s . 

Fóra '(]estes caso"', não será lpeir'ml'tticla a pessoa alg·uma ·a frequencia aos 

trabalhos praticas de qualqu€'1' ca.d;eira ou aos traba-lhos graphicos <l:e.s au1'as. 

Art. 46. Haverá em cada 'll•ma das ·cad'eiras da escola •lição oral pelo lente 

cath<Jdratico respectivo, nos d1ias e horas marcados ·no hora'l'io que a .congregação 

approvar, li{;ão que será rigot·osamenbe feita segundo o progoramma tambem a.p

prova·•lo pela congregação. 

Art. 47. O professor 'el e trabalhos graphi.cos facrã igual~ente aa suas l·ições 

nos c'ias ·e hürals marcados no hor.all'io e executará o programma rur,xprovado pela 

congregação, adoptan•do o methoclo de •ensino que maior aproveJ.ta;me•nto possa 

11·azt:'r aos a.lnmnos. 

Art. 48. Haverá ta.mbem para os alumnos e sob a direcção ·dos lentes ca

thedraticos, segundo o horario e os ]JII'ogramrnas approvados •Pela congregação, 
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instnucção pr:ttica em todos os ·labo:ratorios e ga:blidlet.es <i-a escola, assim como 

p.ratir:a de astronomia no o!Jservatol'io astro.nomko depen-dent.e da escola. 

Do mesmo modo haver:", sob a d·irecção dos substitutos, 'POr indicação dos 

cathedraticns, reonl'Jaçêíes ora•es, dcsenvolvilmento das materias dadas pelo lente 

cathedratico, ou cursos comJ>lementares theoricos ou praticas relativos á cadeh·a. 

Art. 49. A d·nstrucção pratica será feita. com ·tal desenvolvimento, que todas 

as .medidas. ca·lculos, verificações, analyses, ensaios, observações, trabalhos gra

phicos ~ quaesquer outras op•erações sejam ·reaJ.izadas com regulari-dade e de 

modo completo. Taes tre.ba·l'hos poderão effectua.r-se fór.a do gabinete ou labo

ratorio, na Capita,l F Pderal, se o lente cathedratico julgar .necessario, e assim 

fór autorizado pelo direotor. 

Art- õO. DoH dias marcados 11'0 horrurio 'Pa.-a a instrucçã.o .p1·atica. pode

rão ser me.nsrulmente odesú-gnados •pelo lente ca:thedl'atico um ou dous de>Stinados 

excluS'iV:imf'r.te a nelle.s realizarem-se arguições oraes, ~exerci<?ios -escpiptos ou 

gra>phicos e conou.-sols ·sobre assumptos theoricos ou praticas já ensi·na:dos e re

lativos á c:'l•dl8ira. 

Os a lumnos matriculados ou ouvintes que comp&rec.erem ficarão obrigados 

a tomnr parte nos referidos trabalhos escolares, cabendo aos le.nt-es oothedn·ati

cos o dire::co de argu•il-os e de 18Xigir quer •a a:presentação dos •exercícios escriptos 

ou graphiocos e concur-sos, quer a real'ização dos trab·a,JJ1os .praticas, bem e.ssim 

o de prooed,er ao res·pectivn julgam= to. 

Art. 51. Os PI'Ofeooorcs pJ'Ocederão do mesmo modo qua,nto aos traba•lhos 

gra.phiocos executados por cada alumno durante o e..nno. 

Art . 52. Ca;be ao lente ou •Profeesor o -di·rei to de considerar como rewlizoa,do 

o trabalhe que lhe competir em qu•alquer dia do horal'io , qua•ndo ·dieixar de ra,el-ó 

devidC' á falta de auditoria. 

Art . 53 . Os exames serão . presta·dos por ca·dei ra peran-te ·noma commrissão 

de tns l•entas nomea·dos pelo .diTectw, da qual deverá, sempre que fõr possivel, 

fazer parte o lente que tiver regido a cadeira sobre a qua>l ver001r o exame. 

Art. 54. O exame d•e oo·da cadeita constará de "Uma prova esct'i:pta e de uma 

ora.J, bem como das ·r.~rova~ praticas que forem p!'ecisa.s, feitas esta•s simultanea

mente com a prova escripta ou ora•l. 

A p.rova escri•pta será commum ·para todos os alumnos da mesma c&deira; a 

oral ,;erá .prestada por turmas ·dJe qu-atro a seis ·alu!ITIIl1os. 

A~ pravas praticas ve,-sarão sobre a instrucção pratica a que se refere o 

art. 48. 

Todas estas prova-s effectuar-<S~e-hão sobne pontos des1i•gna·dos p•ele. oorte uma 

hora antes ·d·e oom~ç.ar o exame, para a .prova escr·ipta, ·e dtras hora.s para a 

ore.!, e co.nstantes da tahella o·rganizoada pelo lan·te cathcd.-atico e ·a,pp.-ovada 

pela <:ongrcgaçãJo. 

Au-t . 55. oQ prazo marcado l)ara a prova -escrtp·ta não excedl8rá de quatro 

hora1s, sendo expre.ssamentlt vcàado aos exam·inanclos, durante a prove., commtUni

car-se entre si, e salvo sendo permitti-do pelo lente da cadei•ra e commissã•o exa

minadora, conS'lll-tar livros ou notas. 
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O alumno que i-nfrinzir esta disposição será cha.madQ á ordem r>ela com

m! -ãQ exam,:nadorn, e, no caso d rE•in idencia, perderá o direito de prestar 
exame n .. .s~.a él)C~1. 

Ao ontl'ega·renl rus suas provas os alumnos assignarão, perante a coinmissã..o 
exe.min3·dora , um tE"!'mo desse acto. 

Art. 56. A arl;'uiçã.o de <:ada examinador .na prova oral dum rã, no ma

, .hmo, trinta minutos, exc~>pto se o examinando .não tiver tomado parte nos tra

brulhos escoiares a qae S!! refle<re o a·rt. 50. em cujo caso o •prazo maximo de 

arl;'U!ção para cada examinador serâ el~va·do a ·uma hora. 

O pN.sldente ·d<> acto tambem poderá arguit', quando lhe seja necesse.rio para 

bem ajuizar ua.s hal>iHtaçõE's do examinando . 

Nest..a. vrova voderá a con1missão exam'inadora ar~uir o exe..minando nas 
generalldad'es da ca·d~ira, as quaes sob o .nome de parte vaga. deverão vir con

signadas em a,nnexo :\ tabella de .pontos de qu-e tJ!'a.ta o art. 54. 

A nrg•lição ,obre generalidades da cadeira será obrlga.toria em !Nllação aos 

examinanc\os que ni'io tenham tomado P8•rte nos trabalhos escola,res ronstantes 

dQ art. 50. 

Art. 57 . No julgamento dos ·e,.,ames finaes prestados pelos a.lumnos que ti

verem tom~do parte nos trab-alhos escolares a que se refere Q e.rt. 50, serão le

vadas em conta. as notas ab-tidas nos mesmos trabalhos escolares; no dos demais 

a!um:10s ter-se-ha unicamente <>m consideração a.s proYas dadas nos exames 

finaez. 

Art. 5 . Concluida a proYa oral de cada '<lia, e em acto CQntinuQ, a com

missão examinadora pr<Jce-:1erá pOr escru·tindo secreto a uma primeira votação. 

para decidh· e o examinaJ1do deverá ou não ser a•pprova.do. X o caso affirma.tivo 

proceu~Crã tambem por es<'rutin''O secreto a uma seg1mda votação, <para indicar 

a quali~ade da approvação, que será plena. se hO'Uver unanimidade ·de votos, e 

simpl.es na hypothes-e CQntraria. 

~o caso de a pprovação plena., se qua•lquer dos examinadoT'es, incluido o pre

sidente, o requerer, se procederã ainda a uma terceira votação, e se ainda. obti

,·er o examinando tota!id·ade de espheras brancas, terá a nota - approvado com 

dist!ncção. 
Art. 59. Os exames de tra.balhos grapbicos serão 'J)restad<ls em turmas da 

qua~ro a o'·to alumnos per~nte uma commissão de tres rprof-essares, da. qual farã 

parte. seOJpre que fõr po;osivel, o da aula, tomando por base os ori~inacs exe
cutad0S .pe lc'S alumnos, dura.nte o anno, os quaes serão apresent'ldos â commis

silo examingdora pelo respPcti\•o professor no acto do exame, e oon tari.'io mai 

ode un.a arguição oral .obre as ma terias ensinadas na aula. 

Para ()S alumil{) r1ue não tenham effectuado trabalhos grap]ÜCQS dure..nte o 

annQ, hawrâ, antes do exame oral, uma ]l'l'ova graphica CQmmum, realizada no 

minir.•o de wis e no max!mo de doze se..«sões de quatro horas cada uma, a. juizo 

da com"Tlissã.o •exe.m:nadora, sobre ponto orteado dent1·e os da tabella orga•nl

zada pelo l!'espectivo ·professor e appro,·ada pela congregação. 
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Art. 6n. Terminados em qualquer cadeira ou aula todos os exa.mes da me~

ma turma, a commissão exe.mina:dora dará o g>ráo que cada alumno merecer. 

sendo. para distincc:ão o grão 10, para plena!l"..ente o grão 6 a 9, para simples

mente o !ll"lío 1 a 5, e para inhabilitado o gTrã.o O. 

Art. 61. Nenhum alumno será chamado mais de duas ve:?Je.S pa.Nt ti·rar o 

ponto tle exame oral em qualquer cadeira ou auLa numa mesma época de exa

·mes; se faltar á pro,-a esc'ripta ou ás duas chamadas para -a prov-a oral só po

derá ser-lhe concedido o exame na mesma época, justif·ioando peramte o !Lilre

ctor motivo de molestia pro,•ada, ouvida a oommiSsão examinadora. 

Art. ~2. O a;I'Jmno que. salvo justificação apresentada ao director e aceita 

pela commissão examinadora, depois de tirar o ponto, não comparecer ao exame 

respecth·o, ou que tendo compat·ecido, pretexta.r motivo pau-a não prestar o acto. 

ou nã.o terminal -o, será considet-ado como não tendo mais direito a novo exame 

ne. mesma época . 

:-\esta ultima hypothese cabe á commissão examinador-a, se aJssim o enten

der, "' direito de julgar o alumno. 

Art. 6~ . Os pontos dos exames serão tirados em presença de um lente, de 

preferencia o da cadeira, sendo o numero e o objecto do ponto da prova oral 

consigne. dos em uma nota rubricada pelo secre~rio ou 'I)Or q·uem suas vezes fizer. 

Art . 64. Os exerci cios praticos serão executados durante as férias, e dura

rão d.:-us mezes. de accõrdo com o Tegulamento especial, que a •tal respeito a 
congregaç&.o organizar. 

Art. 65 . Os .:,xe-rcicios preticos serão dirigidos pelos membros do corpo do

cente. de ronfOJ·mirl'lde C•Jm os •arts. 4• § 17, e 28 § 2• do Codigo de Ensino Su

pel'ior. 

Art. 66 . Os prog.rammas destes exercicios serão organizados pelo~ lentes 

da;; respectivas cade!rAs e approvados pela congregAção, assim como executados 

pelos clirectores dos exceroicios, nos luga-res que estes d'!ldicarem. de accõrdo com 

os respectivos programm·as e com o director da escola. 

Art. G7. Estes ex€<rcicios constarão de trabalhos de campo na Crupital Fe

deral. ou tóra da Crupita! : de excursões, observações e pratica em estabeleci

mentos pulo!icos ou particulares; de projectos, pl-antas ou planos, e de um re

J.atorio eYJl que,. serã~ fei~as oclescripções circumstanciadas dos trabalhos e resol

vida.~ que~tões numericas ou graphicas propostas pelos <lirectores das turma.~ 

so·bre assumpto relativo aos mesmos trabalhos. 

Art. G8. Cada tiirector de turma terá direito á gre.,tificação mensal con

stante da t~tbella dos vencimentos annexa ao Codigo de Ensino Superior, além 

das pass-agens e de uma ajuda de custo proporcional ao numero de. dias de ex

cwnsões fóra da Caopita-1 Fed-eral, assim como de uma quantia fLxa para. trans

porte dos instrumentos e do serven•te ou gual'da. 

Art. 69. Aos a1umnos inscrilptos para exercicios praticos serão dadas tode.s 

aa despezas de transporte. Serlí. outrosim posta A d~sposição do director da tur

ma uma q:.~antia variavel segundo o .numero de alU!nnos e de dias de excursão 



- 20-

fOra. da Capital Federal, destinada a a.uxiliar as despezas dos alumnos inscriptos 

qu assim o necessitarem. 

Art. 70. Ao db"e<<tor da Escola, afim de ·percorrer os trabalhos de exer,cio!os 

pratico.s,,l'3eriío d~da todas as vantagens dos d:irectores d tul'lna, quanto á 

gratinc.ação mensal e â. ajuda d custo. 

Art. 71. Ao prer...arn(!or que tiver ele acompanhar nas excursões a turma 

de alumnos, afim de augmentar as collecções dos r espectivos gabinetes ou la

bora.torios, serão da.df!s as pa-ssagens e uma ajud·a de custo d•ependente <J.a.s cir

cumstanci::ts e fixada pelo director da Escola. 

Art. 72. Os exames de exercícios praticas serão 'Prestados IJ)Or turmas de 

se:.s a dez alurnnos e julgados de conformidade oom o estatuído para os das ca

deira~ por uma commissão de tres l~mtes catheckaticos ou substitutos, da qual 

farâ. parte o director da tul'lna, â. vista dos tre.bfl•lhos exh ibidos pelo alurnn.o e 

de arguição cral sobre os me mos . 

• •l.rt . 73. A falta de comparecimento por Parte do alumno a todos os exer

cícios prat>co de uma cadeiJ·a determina a sua. exclusão do respectivo exame e 

julgamento. 

Art. 74. Terminados todos os exames de exercícios lM·atJicos da mesma tur

ma. '1. comm·issão exam.inadora procederA de ·accõrdo com o art. 60 e rulém disso 

roolherá os trabalhos de mais merecimento para serem encadernados e depo

sitados na bibliothf:Ca, de sorte a 'Prestarem-se e. consulta. 

O.S outros trabalhos ficarão depositados no archlvo da secretaria, até que 

os a!umn•>s te:-ruinem o curso e obtenham o respectivo titulo; em cujo ca.so se

Tilo daxlos ao consumo ou entreg.ues aos aJlumnos que os recllldila.rem. 

Art. 7ó. O resultado diaonio do julgamento dos exames em cada cadeira, 

ula ou exercícios IJ)-:-atlcos serâ. immediatrumente lavrado sem rasura.s, emendas 

6 entrelinhas CO!ll aS respectivas notas escriptJas J)Or extenso, peJa COnuniss;ã.o exa

minadora, P.m cade:nete. especial >devidamente p81ginada 6 com o termo W! aber

tura e encerramento as>! ;;nado pelo director da Elsco'la. 

Será depois apregoa.do pelo guarda respectivo, e mamdado publ"icar na im-

1'1"811S~ ·diaria sem a declltl"e.~ão ·porém dos nomes >dos wlumnos inhabilitados, e 

dos que nã.o oompa'!'eceram ou se retirara.m do exame. 

Art. 76. Termina<l.oo todos os t>xrumes da cadeira, aula ou exercioi'os prati

cas, a mesma comrn:ls&1o organizará. a cla.ssM'icaçã.o finwl com as respectJi.vrus no

t.a.s e l!'ráos, e a lavraJ"á na caderneta de que trata o a.rtigo preceden.te, extra

híndo a secretaria uma cOpia para ser affixada na J]Orta.n!a da Escola e out.-a 

para ser publicada no Diario 0!/icial, observada nesta disposição fual do artigo 

anterior. 

Art. 77. oQ osub-$ecretario laV!'IlJI'á o termo <l.eata classificação em livro espe

cial da secretama, p:)r meio de cOpia fiel do {lue r egistrarem as ca-dernetas, e o 

secretario a~sig·narâ. o tt>nnú, confirmando a sua exacUdão. 

Art. ;s. Para '1\S pesqud"Zas scientif\icas, o ensino experimental e a inst.-u

cção pratica dos alumnos, quer durante o periodú d·as lições, quer dos ex.e.me.3 

e eX'Prcicios 'Pratlcos, toàas as i:adeiras dos cursos gera.! e especla,es da EScola 
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terão gabinetes on Iatoratorios, havendo além disso para o estudo pratico de 

astNmomia um O~S<'Tvatorio annexo ao respectivo @a.binete. 

Para os estudos pra.mcos de astronomia e geodoesia, -de magnebismo e me
tocroLogia ·roderão ser st.a.belecidas succursaes na Capital :B'edoeral ou nos Es

ta-ik-s, de accôrdo com os regulamentos organil!ladoo :pelos respretivos lentes e 

approvados IJ)('Ia cong>regação e dentro das verbas consignaod'aJs annualmenoo pat·a 

esse fim. 

CAPITULO ITI 

DO TEMPO DOS TRABALHOS E EXERCICIOS ESCOLARES 

Art . 79. O hor<'lrio das lições e tra:balhos de gabinete, ,Jaboratorio, O"U ob

servwtorio da Escola F'olytechn4ca, bem como dos trabalhos graphicos serâ. mar

eado de fôrma a terem o desenvolvimento !preciso de accôrdo com o assumpto ie 

cada cadon-.;. ou -aula. 

Art. 80. As lições das cadei·ras e aulas du,-arão uma hora; a rprwtica dos Ja

boratori..;. gabi·netf'oS e observatorio e a execuçã.o dos trabalhos g"'J.·aphicos nas 

aula.:l duTnrã(J o tempo preciso pa~ra seu necessario 'desenvolvimento. 

Art. 81. A' ilora marcada no hora·rio começarão os tr~balhos, e, se, dentro 

do primeiro .qua-rto de hora, não comparecer o ~respectiVo aerute ou professor, c 

guarda farâ. a declruraçãc d'e s ua a'Usencia na cad~rnet.a destinada a este fim 

e a <:>ntregará immediatamente na secretwrda. 

Art. 82 . Durante os tra·baihos da crudeira ou a'Uia, o guard'a tomarâ. n.ot:ól 

d<1 numero dos a'>Sistent!'.>, afim <Je o consignar na cadlernet-a respectiva, e ao 

t<~~m:'llaifcm os mesmos trabalhos en ~r-egrurâ. a ca:derneta ao lente ou professor 

para. verificaJ.· e ru br;car a parte fedta. 

Art. ~3. A p!'e.%nça dos prepa'!'adores serâ. veTifica.da .pela S'Ua russigna.tura 

na caderneta. da cad<?-iora, compareça ou não o respectivo lente, em cada dia de 

trabal·ho, quer durante os CUil"SOS, quer dura.n:te os exames e os eooCTcioi'OS prati

. cos, neste U'ltlmo caco qua·ndo 'assim fôr pelo 1ente ju~gado necessario para os 

tr&l>alh~s dos ~tlumr.os. 

Art. 84. Entre os actos q~1e .determinam o desconto das gratificações dos 

membros <lo CO'I'PO docente serã.o inclwi<las as ausencias da séde da JDscola, no 

periodo das férias, salvo prévia communioaçã.o offioirul ao d.Lrector. 

CAPITULO IV 

DOS GRÃOS, TITULOS, CARTAS E DEFESA DE THESES 

Art. 85. Os aiumJH>S que terminarem o <nmSO geraJ! terã.o direito ao <ti1Julo 

d<> a.,'"rimensor . 

Arl. 86. Os que terminarem qualquer dos cursos especia.es t6ifão direito ao 

titu!Q de enmnheiro cdvll, cngenheko de mqnas, engenheiro indu5trial, engenheiro 
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mecanico e .;,ngenheüo agrOJlomo, conforme a especialidade do curso cujos ea

tudos li v-erem conclUI do. 

Art. 87. O$ engE:nheiro~ que tiw.t'em obt!Jdo appr.ovações plenas ou com dis

tincção em todas as cadeicras, au•las e exercicios PTl!Jtico.s do curso geral e do 

cur.;o cs]:ecial em que fõr passado o titulo, terão diireito ao grâ<> de OO..:~harel 

em sciencias physica.s e mathematicas, tratando-se dos qua.tro primeiros cur~os 

e~peciaes e ao dP bacharel €m sciencia•s p}1yslcas e natur1UJt!S sendo 0 titulo o 

de engenh'l li'O a~::ronomo . 

Art. 88. Os bacha~eis em sciencia.,; physica.s e mathematica.s ou em soien

cias phy&icas e natu.raes qu•e defenderem these e forem nella approvados, terão 

direito ·"o grão de doutor n-as mesmas scienc'·as. 

Art. 89. As thest>s v-er.sarão sobre doutrinas in:rportantes t·e.Iativas ás scien

ci13s elo :;ráo e escriptas sobre pontos escolhidos pelo candidato dent·re 08 que 

forem com anteced~ncia organizados e apJ)rovados pela cong-regação. 

No prot!ramma marcar-se-ha o prazo concediodo para escr\)ver ·e entregar im

iJ)ressa a th 8$e . 

Art. ~U. O bacharel que pretender defender the&e o requet·erá ao director, 

Instruindo o requerime:-~to com a sua carta de bacharel, ou respecbiva publica

fól'm'' tonccrtada. 
Art. 91. A defesa de these terá lu;,~ar em sessã'O publica da congregação, 

<o>endo . o doutorando arguido por uma commissão ae ql181tro rentes, segundo a o r

oem crescente de sua antiguidad-e, sob a pre.;iden{)ia do director, e. quem caberá 

igua-Lmente o direito de argu•ir . 

. l..rt. 92. O j.·ulgamento soei-á feito l'Ogo depois de terminada a argulção, em 

sessão da congre gaçã<J, por votação nomi'nal dos m.en~bros presentes e por pro

cesso semelJ1Mlte ao estatuido no art. 58. 

Art . 93 . O bacharel que fõr .i•nhabilitaclo na defesa de these, não poderá 

def-ender n<:>va these ,;enão depois de d.ecorrid.os t.res an nos. 

Art. 94. A collaçã<J do gráo de bacha.rel será feita com solemnidade em 

sessão puh:ica da congregr.ção, em dia m.rurcado para esse rim, d.e accôrdo com 

o prog ramma adoptado pela congregação, sendo no acto por parte dos bachare

landos pt·estado o respectivo compromisso. 

A•rt. 95. O grão ele doutor set·!í conferido CO'm .a maior .solemnidade em pre

sença da congregação, ·na ft\rma do programma especial por e lla approvado. 

Art. 96. Confe1·irá o goráo qu.er de bacharel, quer de dou•tor o lente mais 

antigo ::tu e estiver presente, não sendo director. 

Art. 97. O titulo de engenheiro será conferido pelo director em presença de 

uma commlssiio d-e tr&s lentes. 

Art. 98. O titulo de agrimensor será conferido sem formalidade .a.lg.uma. 

Art. 9 9. O bacharel formado, além da respectiva carta, receb-erá o anne} 

distinctivo e a bórh. 

O doubor, além da respectiva cart'a, receberá o a.nnel, a bórla e o capello. 

A peãra do emnel será a saph ira, cravruda em ouro com o distinctivo na ora

vaçãc• que a congregação approvar e V'ariavel conforme o grão. 
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E3'.es dJisUnctivos .serão entreg-ues pelo can·didato ao direotor da Escola, 

pa·ra l~.e serem conferidos no acto d·a collação d!o greo. 

Art. 100. O engenheiro formado terá o direito de .usa•r do annel de saJPhil.'a 

com o ,ustinctivo co~responilente ao ourso e que '])elru co.n~gaçã.o fôr a.ppro

v~do. 

Art. 101. As da'!'tas d·e bacharel e doutor, e os titulos de engenheiro, im

pressos em pergaminho, terão o mesmo formato e serãio assi<gnad'O's pelo d•ire

ctor, peio l<Nlte mais n.ntig·o da · escola ou do cu'l'so esp·ecia~. conforme •se tratar de 

carta ou titulo, pelo secreta-rio e pelo proprio dúp•lom<a:do. 

O Utulo de agq-imensor, impresso em •Pe!Pel, será d·e formato éLifferente e 

mais simples e assL~nado u-nicamente pelo director e ~elo &ecre·tario da escola.. 

'fudos estes documJentos serão registrados em •1ivno-s especiaes. 

Art. 102. Aos lentes cathedra.ti=s e substitutos, Jogo que tomem posse do 

cargo, ser!\, em virtnàte da th~se defendida CRl concurso, conferido o gráo de 

dou.tor em sciencias phy9ka.s e mathematiocrus ou em screncias phy· icas e natu

raes, conforme o cuN;o a que pertencerem. 

CAPITULO V 

DTSPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 103. Os presentes estatutos no que respei~a á organizaç:ão do ensino-, 

começarfuo a vigorar no an-no leotivo de 1896. 

Den~o de trint,a éL'<a.s, con·ta.clos da data. em que forem promulgrudos, a oon·

gre.g2..Gão orgamizará. vs programmas e regulamentos especi~es neoessrurios pará 

que os actuaes a.lumnos PO'ssan:', sem prejuizo de tem•po, .proseguir e term·ina.r 

seus estud<J~ sob o regimen dos novos estatutos. 

Art. 104. O Governo, por proposta •ela congregação, disbribuoi.rá 'OS ruotuae5 

lentes cathedratioos e J.>rofessores effectlvos d<a. Escol·a Polytechnica pelas diff'e

rentes ca;àJeira.s ~ aulas, do modo que mais convenie-nte fôr ao ensino, metl.iante 

apostilla nos respectivos titulos, no caso de mud·anoa de cadeira ou a.ula; e bem 

russim nomeará os a~tu•aes lentes substitutos effectivos para as .Caldeiras vagas, 

prura cujo 'Preencbirmen to forem propostos <pela congregação. 

Art. 105 . Serão •abertos, desd.e i á, na fôrma -das disposições e.m vigor e re

gulam entoe especioaes org'aUlizados .pela. oong;regação e aJpprova·dos 1p.eLo Gov.er

no, os eoncursos -para preenchimento cl'as vagas eXJi\Stentes em cada. -u.ma das se

cções dos cursos geral e especioa~s. medei•ando nesses concursos en~e o enoe-r

ram~mto das respectivas in.soripçães rupena:s o prazo de 'llm mez c sendo a or

dllm do -provimento da,s vagas fixa;clo pela congregação. 

Na SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO é encC'I'ra;d·a sem debate a 1• discussão. O pro

jooto é a.(}!Jrova-do na SESSÃO DE 17 . 
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SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO 

O 'r. Bueno de Andmda pedio a pale.vra para apresenta;r uma emendlL ao 

aut. 1°, qu.e estabelece o regimen de tm.nsição dos actuoa.es estatutos que vão 

ser formulados. 

Co-no V. Ex. sabe sernpro que se trata de reforma.,. o ensilno, quer quam.to 

ao corpo docente, quer quanto aos wlumnos, a;p.parece um.a série de dispos!~ões 

transitarias, de modo a S€'rem 'I"espeitados os diTeitoo a:dquiridoo. 

N&ia reforma lliS disposições transitori.as determinam apenas que a congre

gação prepara.l'á dentro do prazo ode um mez os estatutos, de modo a iniciar-se 

log<l o novo regimen . 

Não lhe pa!'6Ce justo que esses nov"Q<S estatutos venha.m <!Ji•fficultlllr a =
cha dos estudos da.quelles que estão qua&i a ternllinar o curso, e mesmo demorar 

os estudos por esta mudança de vegimem. 

A amenda que aJJ>resenta dispõe o seguinte: opermitte que os actuaes alumnos 

terminem o seu curso ou pelo novo .-egimen ou pelo antigo. 

O principio é o mais liberal possivel. 

0 SR. LAURO "MULJ.ER: - Estlã consigrra.do i110 projecto. 

O SR. Bu:E>~o DE ANDRADA: - O a>rt. 113 diz -rupena.s que os novo.s estatutos 

começarão e. vigorar no anno lectivo de 1896. 

Ora, o a=o lect>i<vo de 18~6 estã proXIimo oa. começar, e muitos desses alu

mnos que se acham nos cursos especiaes terão. pela nova distribttiçií.o das ma

terias. ile mat.:-ioulaa--se no curso geral, e perderão lliSSim seis mezes, um anno 

ou dou~. 

0 5R. LAUT'O :V!ULLFlR: - V. Ex. leia. O final do artigo. 

0 SR. BUEXO DE ANDRADA : - 1'\ão estã cla<ro, e oa. sua em-enda. é C[Ue escla

rece bem. 

Esta élisposlção que pede para a Camara i-ncluir no projecto ê igual a to

dos que ~e incluem n:as reformas em materia de ensino. 

O orador mesmo apanhou duas reformas quando estudante da EJscola Poly

teclmM:a, c ·por uma dellas, já ·tendo os exames de inglez e histeria., teve de vol

tar a fazer exame cle:;sas materi-as. 

Assim peile o exame da Oamara l])ara. esta emenda, que não é mais do que 

um actc bom d1!. administração, para haJrmonizar os intet'esses d{)s estuüantes 

com o'l mtet·erses do ensino no paiz . 

An1.es, porl'm. de terminar. pede ao Sr. 'Presidente que sobre estas emendas 

seja ouvida a musLNII.la Conunissão de Instrucção Publica. 

Xão deseja que uma questão de ensino tão importante passe nesta Camar.a. 

sem ser ouvida essa cornm!ssão. 
Vê n ã Mesa, sruo lidas, apoiadas e po tas conjunctamente em discussão as 

seguintes emendas: 

Art. ·Suppr>mam-se as palavras - mais de 10 sem interregno algum. 

S. . Rala das Sessões, 18 ele Outubro de 1895. - Tostn. 
Ao art. 1 o a.ccrescente-se: 
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§ l . • Os aotuae,~ alumnos dos cursos ·geral e especí,a,es da Escola Polyte

clmica •wderão termir.oar seus estudos sob o <regime.n em que .se matrioularrum. 

§ 2.• Elstoa disposição aprovedta tambem aos alumnos que emboNL não se 
achar.do matriculados tenham p<restado exame '!lOS oursos geral e espectaes dessa. 
escola e aquelles que terminanm o curso de <preparatonioo até o fLm do co.rrente 

anno iecl.lvo. 

S. R. Sa:l•a das Sessões, 18 de Outubro ·de 1895. - B10eno de Anà?'aàa. 

Brioio Filho. - Thoma.z Gavalca'11ti. - Antonio ele S·iql>e·j.,·a. Owpertino de 

Siq,eir<l. 

Vem á Mesa, {> lido, apoia!do e posto oon}Uil<ltMnente em discussão o se

guinte :ectu't?'rimento: 

Requeiro qui'> sej·a O'uvida a O:>mml•ssão de Irustr'llcç.ão Publica a respeito da 

emend'?. por mim •a•presentada ao art. 1• do p<rojecto n. 193, de 1895. 

Sala •das Sessões, 18 de Outubro de 1896. - B1umo de An.d?·acla. 

O Sr . Thomaz Ca.,•alcanti - pedio a palavra qJrura lavrar o seu protesto con

'bra o 5ystema ulti·mamente adoptado no BraiSil, de ·estar-se reformando a instru.

cção publica, materia ·rultamente imJ>OTta111te como esta, sem c1ue o regula;menoo 

e as p~rtes diroipHnat"t's tenham s·i·do postas em execução. 

Em Novemlwo de 1890, o immortal Be•njamtn Constant, cuja capacidrude so; 

bre e.s~umpto de instrucção P'U'blica ninguem 'J)Óde contestar oj)'Ubbi'COU um Re

gulam':lnto !pal"a a JDsoola Polytechnioa. 

E - f~<cto singular - desbe Regulrurnento .só foi posto em execução, a parte 

mone tarm, a parte que dizia interesse aos lentes; e a que •cliz>i•a respeito ás ma· 

te<rfas que ti111ham de ser ens:inrudas não foram postas em ·execução. 

E - facto aind·a ma·is notavel - nãlo he. um só acto officiaJ que tenJ1a 

justifi.:a,\o a '!lão ex-ecução da parte relativa ao ensino doaquelle R eg>ulamento. 

O SR. LAURO ~'[ULr.ER: - V. Ex. está mal informaxio. 

0 3R. THOMAZ CAVA"lCAN'I'I - Objecta-lhe o nobt·e De'J)utado pOr Santa Ca

tha,rina qCJe está ma.! informado, entendo que mal in formoa•do est>L S . Ex. dando 

Pste a;r.rurte. 

O d!rPctor da,q1tella E<:cola, na época .em que foi reforma.do o seu ensino. era 

o Sr. I'r. Pitanga, que traha:Jhou em oasa d·e Benjamin Constant, trabalho que 

o o1·~oor as.<>isÚo, na eonfN"ção deste Regulamento. 

)>T~s od·esoapprurecendo dE' entre os vivos este beneme:nito cidrudão brasileiro, o 

lllmstre Sr. director mudou de resolução e tNLtou de não pôr em execução 

aquella ~t>i, n~ ctual hoav'\Íia coHabo'l'rudo. 

DE?ixanldo <> Governo 0'!;1 mem·brOIS da. adminilstração daquella época, foi re

orga.ni7.'&Aio o Ministerio, &ntrando oomo Ministro do Interio:r o Sr. Dr. Uchõa 

Cavalcanti . Nc.."Soa o ocasião o Sr. Conselheiro Pit~nga. prO'Curou o ISr. M·imistro 

do Interior, e d·;s~-lhe que por uma ordem verbai do então Presidente da Re· 

1Jub1ica, o Ge.'leralissimo Manoel DeodcYro <la Fonseca., havia ficado suspenso 

aJQttelle Regu•ln:rr.>ento na parte rel•ativ.a ao ensino, ficando ·em vigor, entretanto, a 

parte l]t'e ~7izia respeito oa venci!ll1entos dos lentes. 

.. 
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O SR. LAURo :\1ur.LER: ·- Naturalrn•ente com o assentlinnento do Governo. 

O SH. THOMAZ CAVALCA~TI: - Só conhece ~Nu assentimento do Governo, só 

conhece uma fórma pela qual se sabe que o Governo dá ou não o seu as~enti

mento, que é um nocumento official, moas ';sto, não existe . 

Appella mesmo para o .seu ti.lolustre collega, DeputaJdo por Pern•ambnco, que 

conhece todos ~>sses factos, para que S. Ex. -diga se o unico documento G,ue 

existe com relação a este assumpto, não é UJlU:a conta do S:r. Conselheira I' i
tang-a.. 

O SR. i\>IEOFIROS R ALBTJQUERQUE: - Ha um requerimento d•a Congregação na 

Secrelliria sem desp2cho do general. 

A vi c ta di.,.so fc·i que, sei, senão o Sr. Uchôa Cav·a:loa•n'ti, ou o Sr . Cassiano· 

·do Nasci .nento ·a,cceitou por um aviso o estudo de facto que só du.rava. tres au

nos. 

O Su. THOMAZ CAVALCANTl: - Só isto ba•sta para. attestar como se põe em 

execur;ão .as leis d•J nos..."<> -pa'.·z nas di·fferentes r""partições publicas. 

Sú se põe em ex-n;ução as •partes da l-ei que convém aos indivíduos · que têm 

de executai-a; e qua~do de.s..<oa lei l'ElSulta algum beneficio q'lle Teeahe, não na

quelle que a tem d& executar, m•as em proveito de outrem, a lei não é e::-.."eeutad:a. 

Pretende, discutir este projec.to, mostra.- que a. pa,r de uma creaçã.o inc!Jispeo

SJa:vel nac-E5S::!ria ~.ú ensi'no techn~co d<> nosso pai?. existe a1lguma :::ont:e. que nã·J 

pôde ser de mor! r• algum •a.ccen'ta. 

Infelizm-ente h o õa r.1'·~ o '!'Odia . faze•·, P•lréru fui sorpren jido Cu li: a presteza 

da discussão da um l~TO.!t:ctc lmportantJ como é este. 

ü Sn. Jr~f.; c"~lOS: -· J\poiado. 

O SH. LAUKO Mur.LER : -- V. Ex. não tem razão. 

O Sn. PRESJ.llNN'I'E: -· ') projectc foi h<l'l1 tem approveJdo em 1• dis-cussão e 

passou â 2• com o 3'sentil'Pento da Cama.ra. 

O SR. 'l'HOA1AZ CAVALCANTI - ::-.1ão con·resba isso nem está censurando ã 

:.\iesa. 

~sperova Que a pa.'5Sagem da 1• JJ.ara. 2• discussão deste projecto medias'le o 

tem1po nece....;;::·Ea.rioJ ~porque toda a Camara sabe que a 1 a •dis.cussã.o passa sem d.e

bate nenlium. Ora, ·Pir:ll~.Sand.o reste projecto em 1n discussão, espe!'ava cru~ me

diasse ~nt.re ·a 1• e · a 2• as 24 horas regbmentaes, afim de. poder traZI€'1', bem 

como todo;; os nobres õeputados, nota·s com as quaes se t:>udesse fazer a critica 

dJo projE.cto, o que não póile f.:tzer, devido a precipitação que houve na pass gem 

da 1sa para a 2a discu~são. 

E como não lhe foi JY.)Ssivel trazer •1\.S ·suas .notSJS, limntru·.,se-ha por hoj-e a 

fazer a Cniti.ca <i.O ·projecto em g-e-ra:!, agua.rd•ando paxa occasião maJ•s opportuna. 

dem.onstrar á. Cama.."'R qne -parte <'leste projecoo não póde ser acceitll. 

E não entra mesmo "~>m detalhes s.obre algun:>as m.a.teria-s <ID ·pro}ecto por

que, vê com peza:r, que está. au.sen te o dl!QJStre rel-ator da comiUJi•ssã.o. 

Re pondendo ao aparte que ~he foi da·do pelo nobre Deputado po~: Sant·t 

Dastharin11, Sr. Pa.u}a Ramos, dizendo que esse }Yrojeoto tem d" se<r executaJdo 

em 1896, ode"e dizer que a lei é executruda. <'lepois de vot.ada pelo Congresso 'e 



- 27 

sa.nc~iouad"' 1Jel0 Presidente da Republica. E nenhwma razã9 vê para que esse 

projooto €ntre em execução em 1896; as materi·a.s contidas neste projecto estão 

oonti·das no Reg-ul•amento de 1874 e as nov·a.s dependem do c-urso preli•mine.r que 
ainda não fo~ posto em execução. 

Por isso, ltml>ta~se a decla raa· .que, dePO=i5 doe feitas ~s ·necessari•as moülfi 

oaçõeJ, votará contra este systema de estar reJ:or.mando o en:tno constamt-emente 
e aJ1-tes ãe ser cxecU'Ila•da a reforma anterior. 

Ninguem rnai~· pedindo a pal•avra, é encerr-ada a di•scussão do art. 1•. 

Entra &m d-i ~scuss3.c Q Mt. 2~"~. 

O Sr. Bricio F ilh o - em '!)O'Ilcas prula'\'TILS vai explicar á Camara os moti"VOil 

que o trouxeram á tri1:mna . 

Se não fosse a necessi-dade de clamar contra urna medida que se apresenta 

PTe<nhe de anneaça.s, não viria á Lr"ibu•na para diJScol'da!r da o:pib11oo oda thHustrada 

Com missão do Lnstrucç5'0 Pl:blioa.. 

A sua preser.ça lH?I!>te dehate ~ indi·spensavel poeque fez prurte da. Commissão 

de Inslrucqão Publica e teye ensejo de e"-1:€l'nR!r a sua opinião em reiaç.ão e.o 

a.s.~umpto que nc-ste momento ~ venWado. 

O honra-do ::\linistro do Intenior, so!ielitado •pela dign•a Congregação da ~

col•a I'olylechn iP.a, prccuro•J a com-missão e junto della fez ver a necessidade da 
a dopção de um dos Regulamentos existen-tes . 

.-\. ~omniis~o. depois ele ouvil-o attentrumente, formulou .u.m projecto con· 

oo1'<iando com a oppO<&içãJo que -a .alguns .rurtJ.gos fazia o rnoesrrio ministro e corou 

reppendice autorizou ao Gover.no a nomear effectivos, lnd~pendentes de concurso, 

nos termos do a 1·t. 3H >do decreto .n. 1.1õ9, de 3 de De'<lembro d•e 1892, os len 

tes substitutos que na Escola Polytechndca exercerem interinamente o magis

terio ha m~is de 10 ann<>s, sem interl'upçãJo a lguma. 

Assignou com rcstr icções o proje.cto, porque é radica~ e intJ·ansi·gentemente 

contr9r!o ao nrt. z .. que consigna esta ·1 usposição. 

O art. 45 foi mar.ilado retlrar sob pretexto de que er.a oontr.ario ao Codigo 

óe EtiSiTlO Su·perior. O m'fl:dor J:olheou este C'Oddgo e não encontrou disposlç.ão 

a lguma 2.ntagoni-ca ao citado 1arrtigo. 

Em um pe.iz !l!tral'Jado, mormeJlt-e em materJ.a de instrucc;:ão technica, pra

tJica. entende que ~ lJm crime do lesa.,scienci•a, ·impedir q~1e um ciodadão nãc ma

tri.culaJo frequente a,~ aulas do en-sino suopea-ior. 

Procu~ou o nobrE' M!miStT'O do Interior, e declar-a á Ca,mara, que S. Ex. 

concorda •p<lenoamente com o orador, quan.to e.. pel'TTianencia do art. 45 do Re

gulamento. 

Depois de rna>s a lgumas oonsioderações sobre o an-tigo do projecto em dis· 

cussão, ..;enodo àdvertido vela Mesa que a primeira ·pa!rte •da ordem do ·dia está 

esgotada, o orador oonclue pedindo a 'l'E!jeição do artigo, Pre5tando a·ss1m um 

serviço á Pa tria. ( .~f?tito bem; m1<ito bem . ) 
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Vem á :Mesa, ê lida, 1!-poiatd.a e posta con}unctamente em discutSsão a se
guinte oemerAa : 

Supprima-sa o art. 2• que aJUt:oriza a a1omeação de ·lentes sem concurso . 

13 R. Sa·la das Sessões, 18 de Outubro de 1895. - Bricio Fil.ho. - Pamla 

RMnos. -- Thoma::; Crt11alcanti. - Bu.eno de A,.cl,·ada. 

Fica a discussão ad!i·ada pela ho!'a. 

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO 

O Sr. l'aul n Ram os: ·- Nàú venho. Sr. Presidente, discutir o novo Dlano de 

ensino da Elscola iPolytechnJ.ca organizado pela respectiva Congregaçã.o e sub

mettido pelo Go?erno á 18JPreciaçãJo da Cllrn!a.ra, este projecto não solift'eu nü seio 

da Commi~«ão de In•strucção Pub'llica a menor im'P'Ugnaçã.o, e no debate travado 

aqui !l.pena.s o art. 2• tem mereci·do justa e séria opposição. 

Devo, 'J)Orém, desd•e já decla.rrur que sobre esbe artigo não foi ouvida a Con

greg.ação <la !Esoola, e estou certo que e lla nã.o concoT'da com semelhante <'Wspo

sição. 

O no!}pe deputAdo pelo Cea'J"â,, que occu.pou a tribuna na sexta-feira ulti

ma, P'l'Om<)tneu vir discutir ta reforma de ensino. decJ.a·l'ando desde Jogo que o 

plano organiza·do pela Congregaçàú da Elscola, e já aprovaJdo pela Camara em 

segunda rtiscussàú, não pôde sPr .a.doptado . 

S. Ex. prometteu que apresentJa:rda algumas emenldas ao projecto, tende.nW.S 

a melhorrur o 'J)ltano de ensino naq'UeHa Escola. Queria, Sr. Pa-esidente, Q.g~u<J..r

dar a ap1-esentação das emendas e ouvir a 'itniJlugnação ao .pd.a.no oooJYba,do pela 

Comrri~o de Jnstrucção Public.a ·Para deopois então 'liaz.er a d·efesa do projecto; 

o nobre deputado não ~hrrútou-se, porém, a fazer-no·s uma pr.omessa: S. Ex. deu 

conht>ciment:o á Camara de factos CJUe •envolvem gravoo aooueações aos lentes 

dJa. Escola Poly:technica . 

Fiihc. dessa Escola, on•de conquis tei o meu diploma. á custa de muito sa
crifício, vejo-me na necessidade de vir defender as suas glorit>sa.s tradições, mos
tra,ndo q'lle taes accusa.ções feitas á Congl'eg>açã,o são i nju'Strus e sem funda

mento a ·igum. 

S. Ex. começou la.stlma:nclo o prurido de ref01'mas, fa:oondo sentir á Ca

maNL que a.Jgumas dellas nem ao menos chega= a tser postas em execução, 

quand'O outras já as vrunham revogar. 

Sou tambem, Sr. Presid&nte, daquelles que lastimlai!TI essa preoccupaçã.o con

s!Jarrtt.e de tudo reformar, que domina o Congresso N acional; ma.<; no ca&> da Es

cola Polytechnica não tem rupplicação o reparo feito pelo nobre d&P1.1tado '!)elo 

Oeará. 
0 SR. VERGNE DE A .BREU: - A'POi·adO. 
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0 SR. PAULA RAMOS: A Escola Polytech'ltica reg>e-se pelo decreto nu-

mero ;;.600, de ~5 de Abril de 1874, visto não ter <SLdo :possivel executar o plano 

de ensino constante do decreto n. 1. 073, de 22 de Novembro de 18S.O. 

1\:ão me P!U'.OO, & . Presidenbe, que seja merecedora de censura a iniciativa 

tomada pP.Ia Congregação dnquella Escola, de propõr uma reforma de ensino 21 

annos •Jepois de a.clo;:>tada. a de 1874, hoje manifestamente insuffioiente em vilista 

do gr-anue desenvolvimento e progresso da engenha.-ia em suas variadas appli

caçõe.;;. 

O noL1'e Deputa.c!<J pelo Ceará fallou •nas conferencias havidrus <entre o Dr. 

IDpiphani<J Pitanga, <l.e saudosa memoria, e o Ministro da Instrucção Publica, de 

então, o gr-ande Dr. Benjamin Conmamt, nas quaes tratou•se da orgarulzaçã.o 

do plano de ensino da referide. Escol·a, plano que foi ado-ptado pelo decreto de 

22 de 1\:ovembro. a que jâ. remos nos referido, e com o qual concordou o illustre 

director <ia Elscola . 

Disse S. Ex. qn2, uma vez morto o autor da reforma, o Dr. Pitanga op

pôz-s6 á execução do plano de ens1no constante do referido decreto. Creio que 

o nobre Deput:ado pelo Cee.rá está inteiramente enga•na.do. 

Se .! ·.?xacto que o Dr. P&tanga. col<laborou na reforma. de que trata o de

creto de 22 de ::\'o~-embro, nã'O é verd·ade que elle tenha sido o primeiro a op

pôr-s<> á e~ecu~ão rlcJ!a, Jogo depois <ia morte do illustre Dr. Benjamin Con

stamt. 
De dccumentns que estão em meu poder e de officios dirigidos pela Congre

gação da F.scole. Polytechnica ao então Ministro d.a Instrucção Publica consta 

justa.:npn te o contJ-ario. 

A referida Congregação, reunlda extraordina.r>i·amente em 19 de .Janeiro de 

1 91, julgando inexequivill a reforma constante do decreto de Novembro de 1890 

niio S) por causa da extensão daJde. aos cursos, que de cinco annos 'J)a.SSll<ram a 

ó'er feitcs em oito annos, como ainda porque haviam sido contempladas nelles 

mat~rias que não se acham perfeitamente definldas, nomeou um'a commissão de 

cinco lentes e encarregou-a de entender-se com o Marr-echa.l Deodoro e demons

trar-lhe .a •neces> id.a<:le da suspensão da execução da. parte scienbi.fica <da .-efornna 

decretatla. 

A commissão <leu conta imm'ediatameJ!j(e da sua inoumbencie.. recebendo do 

Ch(;fe do l'kn'tlrno Provisorio a. autorização de suspender •a e:>.:'8Cução do art. 1• 

do alltl'l'iid'C' decreto, i-;<to G, a pa.Tte relativa á organização do ensino. 

Elssa conferencia com o :vre.rechal Deodoro teV'e lugar, se não me enga<no, a 

21 de- ,Tan<'iro, e só depoig é que veio a !.a.Uecer o •Hlustre mestre Dr. Benjarrrin 

Cx>nst'l.nt. 

A autorização dada pelo Chei'e do Governo consta da acta da reunião da. 

C<m~'1·e..:aç;ão, d 27 de Fevereiro de 1891. 

Não perãe <:le wtlor t811 autorização pelo i'acto de não ter sido tr3Jduzida em 

um decreto ou simples aviso. 

A competencia da a'lltoridade que a deu e a honorabilidade da corrunissã.o 

suppt'>'m de algum modo essa falta . 
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Susp"nsa a execuçã-o dessa paTte <la. reforma, conti·nuou a Escola Polyte

chnica a reger-se pelo Regulamento de 25 de -Abril d'e 1874, como consta dos 

relator:os apresentados 'PC·la directoria ao G-overno, em 1892, 1893 e 1894, e 

integ·,·,;lmcnte publicados nos re1atorios apre~oentados a.o CongTesso pelo Minis

tJ·o do Interior e Justiça. 

Pelo H'€'gulamenlo de 187·1 -o ensino eT'a feito em um curso geral de <lous 

ann-os c em cursos oespeciaes de tres annos, com ·exce.pção !~!penas do ourso es

pecial de engenharia g'eographica, que era. -sôm·ente de um .ainno, ao ptB.S:so que 

pelo Regulamento de 1890 o curso geral é de quatro '8Jnnos e 'OS especiaes tam

bem G.e .quatro a'llnos. 

Se es~e-s factos não bastassem para provar a. correcção do J}rocedimento 

_ <da Cougregação da Escoln, os offidos diTigt!<los pelo cürector da E•cola ao Go

vmmo o justificavam pl•enamente. 

Vou ler â Camara alguns desses officios. Começarei •pelo qu·e, em 24 de 

Ja'lleiro de 1891, o Dr. Pitanga djrigio ao Dr. João BarbaJlho (Ministro da 

Instl'llcção PubJ.ica (IP.) : 

"A Congregação da Escola Polytechni,ca reconhecendo que a ·nova •·eforma 

sdentifica é a.bscolntamenre inexequivel, propõz, ·em a sua prjmeira reunião 

de-sm anno, por unanimidade de votos, que uma commissão, por mim '!lomea

da, f9Sse ac Gene.t'3Ji~simo Chefe do Governo Proviso.r:iu, ped1r a su~])'ensiio de 

um dec.ret'O tão ]Jre.iudjcial á educação e desti-no dos engenheiros brusHeiros: o 

que foi va1rioticamenre 'POr elle acce:,ro, tão sOmente no que é referente ao ca
pHulo 1° que trata da organização scientifica . 

Peço-vos, poi~, que com a passivel brevidade ,façaes tambem publicar que 

fica :mspenso aquelle ca;>i•tulo do d<ecreto de 22 de ::-<ovembro de 1890. conti

ntlando em vig'Or toà~ os outros capitu,Ios do mesmo decreto. e b-em assim que 

continúa a v>õgorar a organiz.ação scientifica. dos estatutos de 25 de Abril de 

1874, emquanto oo não <lecreta a 111ova orglanização de esta<tutos 'da mesma &

cola. n 

Xão se pôde accusar a CongTega.ç-ão de, só por capricho ou ·desobediencia á 

lei, ter deixado de exooutar integralmente a reforma de 1890. 

Em officio de 21 de Fevereiro do mesmo !l!nno, informa.ndo um requeri

mento de diversos alumnos que pedi'a lhes fosse permittidn fa.zer ~>Oame do 1• 

an11o do curso geral pelo R'egulamento de 1874, ,a,ssim se exprimõ.a 'O ·dil'e

rector 'lê) : 

" ... parece-me que .<e deveria fazer aos actuaes ah1mnos de prepa1·atorios 

qu<e até a '])resente época de exames estiverem habilitados pana a respectiva i-ns

cripção, a concessão J>Cd•i<la, •porque elles clama.m contra um ver.da·deiro desas

tre, contra um curSQ mal organizado de oito a111nos, curso que é inaooeitavel 1JOT

que é in-exequiv.el, contra o qu•o,l a Congregaçã'O un!l!nimemente r<eclamou, e que 

por não ter sr..do ainda adiado está produzindo umas tantas -pertrurba.ções ... 

Não mP consta que taes alumnos tiV'essem feito os exames do 1• anno do 

OUTso geral pelo Regulamento de 1890, e muito menos que o seu requerimooto 

tenha sido indeferido. 
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Por offioio de 18 d·e Março do mesmo anno teve ainda conhecimento 0 Go

verno de que ·a Collo"'regação da Escola não havia 'POSto em, 'execuçii'O a r•eforma 

de 1S90, quando tratou- se de preencher o lugar de lEmte da 1• cadeira do 4• 

anno do curso de engenharia civil. 

A 7 de Abril o director da :0scola consultava o mini•stro - se d·evia entrar 

em exercício o primeiro anno da reforma de 1890 ou se continuava em vigor o 

do Regula...•1H:n to de 18 7 4. 

Tent1o aqui a cópia deste oflifcio, mas lerei á Camara sómente estes tre

cho., (lê) : 

"Não tenho ,re<J~b'ido resposta vossa a uma proposba. solemnemente feita 

pela Congregação unacnime da Escola, no pl·eno eJrercicio de sua junisdicção, e 
de conformidade com o * 8• do art. 12 dos estatu•tos vigentes, proposta a.J)'Te

sentac'a ao Chefe do G<lverno Provisorio por uma numerosa delegação da Con

gregação >em 21 de Fevereiro, em offlcio n. 27, tratei de novo do assumpto, de

finindo a reforma àe Tovembro como um verdadeiro desastre pare. a instrucção 

dos novos engenheiros que e !la pretend•e apparelhar. " 

Depois ele mostrar a necess>dadc urgente e impresoimdivel de uma solução 

qualquer, visto a inexequibilidade da reforma, assim termina. o aHudi•do of[j

cio (l~): 

''Peçc-vos, poi~;, que vos d•igneis decidir, certo de que ê absolutamente im

possível a. reab-ertura dos t>Studos sem e&sa vossa delib-eração, de que l!ica de

pendendo a organizaçii.o dos prognamma.s escolares." 

O n..>vcrno nada .resolveu a respeito e !l!s aulas abriram-se sob o regimen 

do ensino acloptad'O pelo decreto d·e 1874, tendo o ·director oommunicado o facto 

ao respectivo ministro 1>0r officio de 16 de Abr!J que lerei, para. mostrar com 

mais esse documento a correcção de proced~mento da Congregação da ~cola. 

Chamo a abt:ençã'O dos meus illustres collegas pa•·a eslle O'fficio (lê) : 

·'Do vosso ailencio sobre m ·inha.s propostas, e de vossas deci · ões comrnigo 

de accéirdo permi.tbintdo au< que os al-umnos de prepara.torios, na presente êpoca, 

façam exames do primeiro anno pela antiga reforma, sou l·evll!do a crer que ê 

aquelle pr.i.rrrei·rO ann'O que deV'erá ser ensinado na corrente êpoca ·lectiva. E 

como por i·ntermedio da numerosa commissão da. Escola Polytechnica, que foi 

ao Generalissimo Chefe do G<lverno Provisorio repre.sentar contra a desastrada 

reforma àe 22 de :1\ovembro de 1890, mandou-me o n.Uustre Chefe do Governo 

Provisorio que suspendesre tão prejudicial org-anização scientifica. communico

vos qup ordenarei a alrE"rtura das aulas com o primeiro anno da antiga refor

ma~ se OJ"'detn ·vos a me não chegar e.n1 sentido contral'io." 

O Governo não deu ordem em contral'io, e a Esoola abrio as suas aulas e 

organizou os seus programrnas de ensino gu•iando-se p<e!a re forma de 1874. Con

vém ainda farer sa.lientar o facto da annuencia do Congresso K ·acional ás pro

po&tas d.1 E scola Polytechnica. pois nos orçamentos votados para as despeza.s 

do M!nisterio do Interior, 'l10S exercícios de 1892, 1893, 1894 e 1895, flgura a 

verba àe&tinsda ao pogamento do pessoal docente da Escol.a, de accõrdo com o 
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R-eg·uJamento d~ 1874 (2fi lentes), e não o e:-.:igid·o pela refor-ma de 1890 (32 

1 ntes). 
Nas dispo.<>lções geracl'< do Orçamento do Inter1or pa~ra o e~ercicio de 1 92 

foi dadoa autori-za.cão ao GoYerno para rever os Re.:;·u1amentos dos .in ti<tutos de 

msl:no s:t•]J'Cnior dependentes <l!a.quelJoe m.i!nli:sUedlo, noo pad<end'o a.ug;mlenta.r d.es

peza alguma. 

A 1-eforma de 90 só podia ser PQ'Sta em execução com um •gra.nde au-

gmento oe despeza, e nem o G<>verno estava autorizado a fazer taJ despeza pela 

lel orçamentar-ia e nem abrir ereditos extraordinarios pa.ra tal tiro. 

Jâ antes o G>overno P.rovtisori'O havia baixado o decreto de n. 1. 340 . .cJe 6 

de Fevereiro d·e 1SH1, mandando "susPEmd<er prov:iso'!"hvmente as dlisposiçõe.s dos 

Regulamentos dos institu-tos officia.es de instrucção de qualq~ter ~;Táo ou natu

reza, relativas ao provimanto, exercido. •ldcenç:as, faltas, openas e jubilações. de

vendo no entretanto reger-se esta mater.ia pelos Regu•lamen.tos <Jtl'e estavam em 

vigor pOr ocacsi-ão de se expediitre·m os •de que se trate.. " 

Este discreto é a condem.noação formal da t'Bfonm.a de 1890. 

Para que J1ão se 1!ga que e..~a opposição ~ -execução da reforma de 1890 

era obra exclusiva do Dr. Pitanga ~<ere-i á Camara o officio que o Dr. Viriato 

de ~'{ede;t'Os, cru e sub tituio o Dr. Pitanga na directoria. da Escola, di>r.ig,jo, em 

23 doe Dezembro, a"J Dr. José Hygino, então :.VIin1stro da lnstl"tlCÇão Publica . 

Destaca~i desse officio os eguântes trechos (lê) : 

"Aprov-eito o ense-jo para. pedir-vos que <lotei·s esta .Elscole. com um Regu

la.mento d<eJ\l.n.itivo, afim d-e que, na fôrma do art. 198 do Regulamento ultimo. a 
Con,"Tegação org·amize os Regulamentos especiaes necessrurios á melhor oe~ução 

das disposições dos estatutos; acabando-se assdm com lllS interpretações 'de occa

sião. 

Avaliando a difficnlda,de que traz á administração a execugão ao mesmo 

tempo dE' dous R'egulamentos, .presta.rei·s relevantlssilmo -serviÇo á Escola Poly

technica removoendo semelhante mal. ·• 

O Sr. minl\stro não ~1iz prestar €'SSe ~erviço á Escola Polytechnica, oe não 

me conf:!ta que tenha dado uma solução qualquer ·ãs reitera-das e :in istentes pro

postas da C()llgr~""a~ão. 

O actual director, •Dr. Paula Freitas, em 24 de :i\1nrÇo do anno passa.do, en

dereçou a.o :Uinistro do I•1terior 1.11n longo officio mostrando a. impossibilidade 

de executar a reforma de 1890 e ·instando por uma. decisão do Governo a respeito 

do Regulamento que devoe reger aquoella. Escola. 

O ::'\1u:rlstro do IntJerjor por aviso de 18 de Abril do mesmo rumo, em resposta 

ao alludtdo ol"ficio, ordenou a execucão do Regulamento de 1874 até quoe o Con

gresso Naciona•l se prommciaSS'e sobre o assumpto. 

Já antes, por aviso-etrcular n. 5. 092, d-e 6 .cJe Abril •de 1892, a Congrega

ção ~inha sido autorizada a apresentar as modificações .n<eoessarias ao Regu

lamento de 1890, ou a organizar um novo Regulamento. Sei que a Congrega

ção organizou um no·v10 projecto -e submetteu-o á apreciação do mJi.rlistro, em 

Agosto de 18~3. 

, ... . '-:. . '< ..... 1 ,t• (· .... 

; '·'" IJ\.'1- • ' · · ' 
.... •"!'' 
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Da l~itura d~s docum ntos e das considerações que sobre elles tenho fe!

ro, ccncl!U'e-se q·ue a Escola Poly.tech<nioa não t:etn procedi'<lo por cwpricho ou 

clesob<Jdie->~cia á lei, e, muito menos que a sua Congregaçãio tivesse de!ibenulo 

não cumprir a retonna, sem dar a mq,wr satisfação ao Poder Elxeantivo, sem lhe 

expZic>tr de !ór•··•a algmna n que estava e o que não est{I/Va jazendo. 

_-\cre•lito que o nobre de putado, que assim se pronunciou não tinha conhe

cimento desses officioo dos tres d!i-rectores da Escola Polytechnica. EJloes justi

ficam ao mesmo tempo o •procedimento -do Dr. Bitang>a, ~mpre cor.recto e ins

pirando-se sempre n~ mais el·evada. comprehensão -do dever e no marls sincero 

respeito á. lei. Vem a proposito levantar o n1eu protooto contra. a accusação 

feita ao Dr. Plirtang.a pelo meu illustre am1go, deputado pelo Ceará, e á. qual 

ligeiram,..nte me ref~ri no prLncipio do meu discurso. S. Ex. disse que o Dr, 

Pitanga. qu'S havia coll!aborado na reforma ele 1890, mostr'Ou-se >Lnfenso >á exe

cuçã.IO deHa, logo que falleceu o Dr. Benjami111 Com;tant. 

O Dr. Pitang-a é bem conh'eeido no nosso paiz e o seu caracter repellia um 
procadimento da n.a.tJtn>eza desse qu lhe attriburio o n01b:re deputado pelo Ceará. 

O saudow mestre, mod>esto. de um merecimento 'eXtraordLnarlo (apoiados), ti

nha em C. 'Ida <l•i cipulo um -amigo, em cada companheiro um admirador. 

Gerações :inteiras pa - aJ'Il.m por aquella Escola, sempre o estimando, vene

rando-o m<esmo; E>lle era o idolo elos engenheiros >da Escola Polytechlllica. 

Nos ultimos meZ~t:s de su·a Vlida, q11ando pertinaz; e progN!SSiv.a enfermidade 

minaVI&-lhe rapidame'lte .a e.xistencia, u tive ensejo doe mais uma vez apreciar 

a grandez~. daquella alma e a .superi'or.idooe daqu·ell>e espírito. 

Ec.contra.mo-noo;> em uma das rua;; dlesta Gapi<tal e conversámos longamente 

sobre a Escola P<>ly~et'hniea, cuja vi•da esrtava sendo muito agitada n<esses ulti

mos tempos, recorda.ndo eu >eom grand'e peza.r as dissenções exliatentes no seio 

da Congregaçãlo e alludmdo aos artigo que pubNoara um d.istincto lente contra 

o meu velho mestre e 'J)rezado amigo. 

Este, que tinha ~ido ataealllo até em sua compoetencia profissional, me res

Pondera calma e fu-i3mentc: 

''lo' ... , que llem dLto tantas verdad.es, esqueceu--se até ago:M. de diz-er esta 

- que em ma teria de roiencia, eu não sei onde •tenho o na.niz". Sabem os m·eus 

illustres colle!;'as que o velho e illustrado professor de physica da Escola Po

lytechnica jA não tinha mais o nariz que ,lhe havia. sido <destruido .por uma ter

rível enfermidade, da q<u!IJ veio a fa.Neoer. Não, :meu illustre col~ega, o Dr. 

Pitanga era dn>eapaz de~e procedimento. 

Vou agona, Sr, Presidente, referir-ane a uma out.M accusação rei ta o anno 

passe,eo e reproduzida este anno contra a Congregação da Escola. 

Dis.'>€ram qll'a a E=la Polytechnica só accei•tou do Regulamento de 1890 

e. parle a.d'mi!I1lstrativa, porque desta ella. vinha auferir :maJiores va.nta~ pe

cu.rúari&s. Nã'O e- is..."<' exacto, Sr. Presi.CentJe. 

E' ~acto que o decreto de 22 de 'ovembro de 1890 creou vallltagens para 

oo ~er.tes das escolas superiores, mas ;não é exacto que a Congregação da Es

cola tenha ·posto em execução -esta parte do Regulamento. 

c o 
"' c ,., ., 
c :; 
c o 
"' 

€ENTRO DF. r(,.J1.r TAÇ7ífl E T 'FORMACXO 
C'nurdtnaçio de E•tu I< • eg; letivo& 

SEÇA:O .OE DOCUMEN1 ,, <_;::':0 PARLAMENTA~ 
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Prooure.i informar-me de pesso.as insuspeitas e a-utorizadas o que havia a 

esse respeito e se na Secretaria do Ministerio do Interior existia qua lquer offi

cio ou requerimento_ na Congregação relativo a esse assumpto, e cheguei a veri

ficar o Eagui.nte: 

Alg•uns l-entes requereram individuaJm<ant!e, em começo do anno de i891, as 

gratif.icações estabelE-cidas no R-egulamento de 1890, sem que- a 1laJl l'espelto 

fosse ouvida a Congregação da Escol•a, que •em todos os projectos •de reforma 

de ·ensine tem sempre se abstido de tratar de -remunerações peounlarias. 

O Pl'0'!2dimento desses len-te; rpnrece ter· sido l•n&pi•rado pelo que tiveram al

guns Jen-u!s das 1Dsco1as :\Iilitares, cujos 1'€-(Jnerimentos, segundo se dizia, tinham 

obtido Jiavorav-el despacho do Governo. 

Em vista do de-creto n. 1. 340, de 6 de FeverEiiro de 1891, deixaram d-e ter 

lugar uues grat!Iicações. que nu•noa focam perceb-i-das pel·os ~entes da Escola 

Polyte,slmicn. 

Posso assegurar nos nobres <1eputados que os lentes da Escola Polyt!echnlca. 

não l'ecebe-ram as <:"ratificações creadas pelo decreto de 22 de Novombro d·e 189'0. 

O Governo Proviso,-i-o c1·eou-as e eHe mesmo s upprimio--a.s, a:ntes que se tor

nassem em rP...alida<:le na ffisco1a Polytechnica. 

As -propinas W.mbem não floram acceitas pela Escola. 

Sal'>e·m os nobres d'<c>putados que essas gratificações começaram a vigorar 

d<esde 1• de Jan•eiro •de 1891, ao 'J)asso q11e o-s len•!Jes da Esaola Polytechnica só 

tiveram a.ugmento de -..-.encimentO'S depois que foi prom-ulgado o CoiLigo do En

sino &uperior, isto é, em 1893. 

Tal augrnento é in~rior :ls )<"ratificações d-o decr-eto de 1890. 

Não me d-emorarei em •analysar essa a.oousaçã-o, qu-e d'oi brilhantemente 

de truida ])ela Congregação em uma ,..epresentaçã'O dirigi-da ao Congresso Na

cional, em Setembro ·do anno pa·soo.do, e que ~e acha pubNca•da. no Dia.rio do 

Cong>·esso. 

Kão sei. Sr. Presidente, porq1.1e na Sccre-tarja -do In1terioT, con1o na antiga 

Secretaria do Imperio. ha má vontade <'ontra. aquelh Escola. Tenho querido 

acreditar que is-so é devido 5 a.l-tivez crue e lla tem manti-CLo, sempre qu•e o Go

verno quer forçar a cumprir actos 111-e!l·nes, orcl·ens que ferem o proprio Reg,u

lamento por elle org-anizado pa1·a reg-el-a. 

A C~mara ha de· rece>rdar-se da questão suscitada no seio da Escola iPo

lytechn icn, quan-ao um Ministr-o do Imperio lembrou-se de dern.ittir da dlrecto

rla d·ella o decano dos profess-ores - o Conselheiro Galvão, que exercia inter>na

mente o c.argo de dircctor, na ausencie. <lo V1scon-de do Rio Branco, e de ac

cõrdo com os estatutos da mesma Escola . 

Tratava--se de põr em ex€Cução a reforma d-o ensino livre e a Congregação 

fez algwna~ -p-on•derações ao MLnistro do Imperio, com a.s qua.es este não se con

formou, dnn<lo em resultado troca de ol'(icios em termos energicos, e, emtirm,. a 

demissã-o violenta ·e illegal do Con~elheiro Ignacio Galvão. 

O Gove1mo nomeou para substituir aquelle lente, no cargo de d1r-ecfor, o 

Barão el e Caruarü. 
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AlulllJtO<! e •lentes unkam- e 1>ara pt·ote:otar contra La! nO'me.açào, <: a qu"s

tão tomou la! vu•lto que o Governo vio-se força:do a manoor fechar a illsooloa e 

cotHMler exoneração o.o nüni.s!Jro que dera lu~ ar ao conrlicto. l\1ais tarde o U<J

vet·no ordenou que se abrisse ooncur~o para certos lug~ares, depo.k; eLe ter a Con

gr'l!gaçãJO, de ac<.:ôrdo com os •estauu·tos, a.Pprovado os candi·datos qu•e se apt·e

»enoaram. 

Esta re.cusou tf".rmina.nrement-e cumpni:r a ordem: o ministro foi demiLu.J.o 

., os l·en tes nomea.5os pelo mtn.Lsuro o;,uc:oesosor daqueU.e foram os proposoos pda 

Cong·.;."egaçrdo . 

J,. ,·m pl·eno regimen republicano, o i\iJ!i.nistro do Interior nomeou diversos 

lemes contJ·a eRPl""lSa disposi(;.ão de lei e a Congregação da Escola recusou-se 

u. cl>il!···lhes po•ss·e. 

A luta deu em rP.sultado a demissão do director, o venerando Dr. Pitanga, e 

" nomed.çã.o do Dr. Vi ri ato de i\1-edeiros, que leve.va a ia1cumbenoi.a. de dar 

posse aos lentes nomeados, mas que não 

miss·ão e teV'e q~H~ ''eUrar-se da Escola . 

conseguia c1esemvenhaJJ.· a &Ua com-

Com <L l!uéda <lo IILÍ~listerio Lucer>a, islo é, com a I'lltit-a.da do ;\LiJústro Joã.o 

Ban:be.Jho, a.~ cou'sas 1nud•aram comr>letámente: o Dr. Pitanga foi rein tegra<lo 

e o !)OVO m~nistro nJ.o u.ns:istLo 11as taes nom<Jações iHcg-aes. A !~i sustentada 

pela Cútt.gr"egoação ·eLa li:scola sabio victorlosa da luta traV>ada conrnl o arbítrio 

e a Vlol>enCiia. 

A1ncla ha bem pouco tempo a CongTegaçfuo esteve em desa.ccôrc1o co·m o Go

ver.uo 11<1. Qu·estão da .nomeação de bi:bliotheca:I'!o, lJU•e havia sido feita contra 

"-"'j,lll"~a d i•spo.sição do Codigp de En·sino. 

O Gol"erno, a,ttenuendo ás razões dadas pela Congregação, cassou a no

meação . 

O :1viso relativo ao preenchiJnento ãas vagas existentes no corpo docente 

d ::. .!Jlscola deu taanbem bg·a,- a uma t•e-pnesentação da Con•g't'egaçà>o, com a qual 

o UvV"erno parece t<'r-se conformado. 

J,;sses faclo~. .'h-. P ·reside.tlte, longe de m erecerrun censura, são dignos d<! 

elogios, pois attest3m bem aito a independencia e .altiv•ez do corpo docente da 

Escola, que ajnda não foi conveNJicla em n·ma chancellturi.a oo Mind.sterio do lm

terior. 

Era isso que j ulguei de meu dever dizer á Ca.rnru:a em defesa da Escola 

P.o·lytechnica, in ju·sta•nentA accusada pelo nobt•e deputado p>el>o Gearll. . 

..~.'ião estudarei agora o novo p-lano d•e ensino, que acceirbo; aguardarei, po 

rém, a cri1nca que proruetteu fazer o illustre co1leg13. a quem respondo, para en

tão tomar a d·efesa do Jl'rojecto de reforma orgauizadJO p>el•a CongT.egação . 

Í\lfto ~.PoiS~So , Sr . P~~:~esidence, ooncorc1ar c01n1 o princip!JO corusignado no art. 2o 

uo projecto apres .. nte.do pela i!Uustre Conuni ão de InstrucçàJO Publica, qual o 

ua. nomeaçã.o pa.ra effectivos, ·in•dl'lpenden.te de c<>n-CUlrso, dos Je111Les substitutos 

qu•e na r·ef·er icLa Esco.la exer.oem o magi,sterio h a mais de 10 a.n.nos. 

P(}dia disp>ensa.r-me d3. .tanefu. de impugnar tal disposiçà'O, d•escle q'll!e a. Ca

nw.ra OUVi O O brtiJha.nte diS{!UrSO proferido pelo n_obre dcpu·taodo pelo Palrá, O SJ'. 
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.l:lnicio 10:111o. com qu·~ fundamentou uma emend-a p<edin•do a SLl'!lPressão desse 

;u·tigo. 

As-si;.;·nl{' i tam·bem es::;a emenda, e acred-itú que a Oruma1·.a, a bem da m .O'ra

lidacle do ensino, a approvarâ.; quero, porém, add:uzi.r a·Igumrus co.nsl<i•eraçõ $ 

aos argu•n1entos IJJ'Odruzidos pelo n1eu ·1Hustne amigo, autor da ernencla.. 

A illu·strruda Comm.issão •de Jnstrucção P·ublica P"'OCLll'OU no a;rt. 318 do 

úccrat.o n. 1.159, ele 3 de Dezembro ele 1892, o f undamento para a mediida con

slan~~ do "efe.riuo art. 2• . 

:\las ,;sse a t·U:-:o reão tem oapplicaçiío a.Iguma no caso que se tt·aM., comú 

passo 11 ·C·emonstra.r. Diz o artigo (l.ê) : 

A exi{!enaia elo grão ele doutor ou bachaJ'el, ou outt-.as condições, para o 

exercicio dos cargo~ ou eJnpt'leglQs que, POT este Regn.llliatmaenrto, dependen1 ·daque l

las cond1ç·'les, .será dispensada aos .acl'uaes serventua.rios dos m encionados cur

;;os ou ernpreg·os que a.s nã>o po·ssU'i-rem . Não terão, porém, eHes elio·elto de ac

cc..::;so aos cargo~ ou <A nlpregos superiores para o·s cruaes ·se exigem a.s cond~i ções 

r~ereridas. 11 

Quem altl'llta<mente ler este artigo e compaa·a·l-o com as di<spo·slções do R-e

g·uJa,,rent.o de 1874, ver i'l qu-e e!l-e não se refere aos l entes substitutos jnterJnos. 

non1eaclos S'eJ11 concurso, m as sim a. outros funcciorne.:I--ios que não t>recisava.m 

para serE'm nomeados de condições que exige o nov'O Codigo de Ensino. 

E' .tssim que, por exem rplo, que o biblliothecllrio pod•ia d-e ixall' d'e s•er um 

bacharel 'OU engenb'eJi.rO, ao pa·sso que o Codig-o exig-e q'll'e elle tenha um d a.

queUes <litulos. , I í. 
Ha !<entes que não são fo~ma:do~ pel-a Escola ou ' não possu.em eliJ>ioma -de 

bacharel em mathemat;icas, em sciencias nrutw·aes <Ju em eng-enhaJria., condições 

e-ssas ox ig·iõa. pelo clec1'eto d.e J892 pa.pa '() exer ci·cio de trues curgos. São esse.s 

ondiçi'\es que o art. 318 diJSp<ensa <dús actua-es serventuarios. 

Altendn bem -a C'a.rna.r a. para o que d iz o art. 319 do .mene~ione.do decre

to (lê) : 

.. Os actuaes SLtbL'ltitu.lo 110merudos por de=eto sem o r espectivo concurso 

para. o ''ar go só poderão ter acce980 a lente cath ed·r ·rutico m eddá.nte co.nouJ'SO no 

qual J<Jelerão inswever"Se quaesq uer diplomados por Faculda.d~ ou Elscol,as con

p;en<er es, sendo, porém, a.quel,J.es Slempre •pr eferidos •em igua,l<dllXIe de condiç(}es. " 

O projecto rl•a cmnm issão, en1 seu ar t. 1 n, manda org1an.iza.r o·s e~tatutos da 

Elscola PolyLech<nica. dJe acct'11do com o proj· oto f onnu•l•ado ·pel-a o·esp-ectiva Con 

gJ'egação, e neS< es ·esr.a-tmtos eu encontro e. seguinte disposição, contida na se

gunda par te do art. 120 (l ê ) : 

•·o Gove-rno nomeará os a.ctua.es !>entes substitutos efl'ecbi vús para as cacled

l'aS vagas, paro.a cujo p J~eenchLm nto for em propostos pela Congreg-nçüo. , 

~omoodos sub~titutos effectúvos O' actuaes i•nterJ•nos, como q~1eo· o a.r.tigú 

segun-dú no projecto, &lle~ serão .númeaelos lentes oa.thedra.ticos, uma vez qu e 

a Congngnçãlo os proponha. 

•.reremo~. pois, substitutos i.ntePinos nomeados ]Jor ·decreto .,em o t'e>\lpecti v o 
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I.'.O JJc.U.rb{l ~ sen1 lJ·l''JPO~ta da Cou,oi' L·gaç;a.o, podendo Ler a.cce~so a lcnLe c.aLh~...

Ura,tico rem 6e'r mt=diante conowP o, COilllO ot:x.ige o a.Tt. 319, já ci·W.do. 

u arL 3J8, repito, nãce.provei't.a aos " ubstlitutos in• nno.s . l;;s,;es nã.o podem 

ser nonwa.àos effectivos Sf'Jn o resp·ectivo CDncurso . 

;\lla.s qu-ando tal dispogição pudesse applicar-se ao ca-so d<a l~scoia l>oiyt" 

ch nica, não duYtc1aria pt-o-pôr a revogação does.s.e rurtigo, po.rqu-e ha substitutoo; 

1nLer1 nos repq·.ov~ad.Ds t:<l11 ooncul·so Ulll~ e dua·s Vlezes nas .nuuteri~ que ·l·eccio

no~ m, e ,,.J.o 6 d•ecentie que se nomeie etrectivos sem qu·e de novo se submettam a 

concut-so e se mostr-em habHitados. 

O Sn. VERG.'E DE ABRF.U: -~a Escola PolytechmiiC<'l •não ha n e nhum. 

O SR. PAULA RAMO$: - Ha sub.stit<uto.s unter1nos a·ep,•ovados em concurso 

te i!Jos na ESéOha Po•lytecll!ll'ica e n<a. Escola .Milio1lar e que continu:llm lec ciona..ndo. 

P0dia decli<na.r os nomes oo dous; m!IJS poeço ao nobre deyutado que me poupe 

esse vexa.Jne. 

o ::iH,- CUPfJRTINO DE SIQUElHA: 

dra.licos ós substitutos em concurso. 

O projecto man<la que passem a cathe-

O SR. PAULA RAMOS: - O projecto de. commi.,sã.o nã.o t.rat.-a. d-e nomea r 

oa bhedo·atioos os lent,' s substitutos sem cOIIlcwt•so; ma.s sim de nomeaa· subsbit~t

ros eff.aotivo os actuaes .i•nter.Lnos, qu.e .n•ão prestaram concrurso. 

Devo f•aze.r notar ao nobre deJ)Illt.a<lo, que me aoaba d:e ho.n•ra.r CO'lll o .;eu 

apa.rle q~1e taes nomee.çót>s s e dera.n1 sem .audiencia d•a Congregação e por fa vo

r it.ismo ou iiruples vontade do ~verno. 

lla., <>omo já odisse, substJi.tulos inrea·1nos que fo~·am reprova.dos e m concurso 

das mMerias que lecciona.m, e que, se fôr appa·oVJado ·este p.roje cto ·'·erão nomea

dos e~~ectivos. 

Não m e parece itlsLa e ·nem convenjenote tal m-ed•ida. 

Se <JIJ•es sã.o habilitados en-trem em cohcu.rso, porque, além da. pt'Elferencia em 

igLta h.iad.- de cond•!ções que lh es é assegurruda pelo •art. 319, encontraJn a boa 

vonlruée õa Congregla;Çào, tantas vez,oo manifestada. e:m ~·elaçã.o a ou.nro.s collegas 

que se tem submettido .a conC'UX'SO. 

A Camara deve, 'POJS, a,,provu.~· a emenda a.presentada pelo meu illu-stre 

a il11igo, depu Lado ,peJo Parâ, e .por mim tamoom assig.naéiJa. Em re la.ç.ão ao plano 

de •ensino, m e ci<n•giN>j e.penae a a•prese.ntax uma emenda mandan«'lo acc.r-escentar 

fl$ materias rd.a 211 ca·dlci~ra do 2° a.nno do ClllrSO ger.ad o e nsúrn10 dos princi.pioe 

ge.tOSJes de coloniza.ç;.ã.o. E..'l&'1. ca•deira. oonstJa. do ensino de topog .. aphia e Jeg·isla

<;iio de ~e-rras. 

Pareoe-;me que, cont'em'!}lando-s~ no plano d-e Otrga.niz.açã'O de e.nsimo o EB

tudo da J~;gislação de ter;ras, que é ho je pecu-Joiar aos Estarlos, em v.ia·t'Ude do 

ru·t. tl4 da ...;onstituição, .,oerfl 1nu~to conveniente incluir o es1:rudo dos princdpioa 

;(eJ-aes d<l colonização. 

A di1oecção do s-e rvic:o de colontzaçã<J tem sido confi-ada a en.g<Jnhei.ros, e é 

Hece:s.sario que el!le.~ ~ntrem n·a v1oo pratica com a.lg>wmas .noções -doe tã:o im

portante ra.mo d•e oerviço J)'liJbl!ico. Esse oul".lo de legislação doe '!Jen·as e princi

piO..'! gerues de colonilzaçãoo existe na univer.~· idooe de Pod.tiers, na Rranqa. 
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Allte~ de aJ>re~ent.aJ· essa omt>nda converse! a respe.ito oom u iJ!u<>ll'<> din: 

ctor .Ja. Escola Polytechnica, <J elie concordou co.mmigo na convenieneia do ac
c:resci:l•O ilr:~hcado. Acreuito, Sr. Presidente, que a Carna.na. acceitnrú o plano 

u~ n:(orm·a nn;an·izado pela Consregaçà>o da .8scoi<a Polytechnica e o vobarà sem 

alreracões . .:-lão creio que elle soffre. impub,.rmção sé.nia da :parte dos meu.; illu~

tres .x.llegas; caso, porém, isso se dê, voltarei á trjl:mnoa para defend 1-o. 

s:lo .e..ss:b..s, Sr. Proo!rlente, as ligeiras consi·d-erações (!Ue entendi d•e n1~u 

deve1· fazer, niio só pana responder ao meu iliustr<e ami·go, deputado pelo Ce•u·ii., 

como pe.r;J. fundamentar as <emen•das que aP1·esentei . (Muito bem; 1nuito bem.) 

\'em á :\Iesa, é lida, apoiada e ·post.a. conjunctrumenlle ·em cl:isouooão a se

guinb:) emenda : 

Onde se lê - Cunso ge-ral - 2• •anno - topogTaphJia, legi !ação de terras 

dtga-se; topogTa.phia, Jeg·islaçã.o d1e terras e principias greraes de coJonü:uçào. 

::5. ~'t. -Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1895. -Pmlia ftamos. 

Fiea n. d iscussão interr"OmpiUa até a conclusão da, votação das materio.s. 

O Sr. Yergn., de Abreu - nada devia dizer depois elas brilhwntes considera

ções feitns pelo j,lJuslre deputado por SantJa. Catha:rina. 

O projecto em debate justifica-se desde que a C•unara sai'ba. que ha, vinte 

<:nno' é a )!.:scola 1 olytechn•ica regida por um Regulamento qu'e desde seu inicio 

foi considerado defeicuoso. 
I 

Tanbo matls w-goente é a rero,,ma, quanto é certo que é hoje esse instituto 

re;;.ido por d.ous Ri'guole.me.ntos, um, o de 18H, qu·e J)ore.si~e á parle t<echonica; 

oull'O, o de 1890, que rege a parte adm.inistrativa. 

Em .;.eu r elatOt·lo pedio o mi1ristro que o Cong-resso acabasse com essa. ano

Jna,iia e já anLes havia autorizado a Congorega.ção a elabora,· um plano de re

(o,·ma. 

Esse plo.no fo,L apresentado, satisfez ao Sr. mi•n1stro e foi sujeito á apr•ecda

~ào da Com.mh..'Sào de Instrucção e Sa.ude Publ!ica. da, Carna:na. . 

E.stia co:nrrâssão, tendo em vjsta a urg-encia da refoJ·ma e ponderando so

br·6 a el<-v:td<\ comvetencia e capacida<le da Congregação, resolveu pedir á Ca

ma!-.... que adoptaosse o projecto pelo qual se autoriza o Poder Executivo a pôl-a. 

~m execução com as m<~difica.ções que reputar necessarias. 

hln t<'n•de o oJ-.adoJ' cru e em ma.renia de instrucção superior deve o Poder Pu

bl•ioo dar {l,s Congreg·ações a mais ampla aulon<~mi•a. 

As reformas feitas pelo Poder Executivo, sob proposta e conselho das Con

g•t'tlg"-<)ões vi'm-n<ls do tempo elo lmperio e a ext)Cl'iencia demonstra. 1ue são mais 

proriouas do que se ross~m em todos os seus detalhes elabol'ad<as pelo Pode~ 

l.JeS'islativo. 

O plano de t·erorma apresentado á commi:ssão ainda não foi ataoodo, de 

lll'lt•neira. que o orador não tem que defendei-o. 

Ent~•de 1ue a Oamal'a não dev<' discutir reformas de ensi01o que per.tJencem 

uos )nstitutos l'Mpectivos, 
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'abe-~<' como f i discubida o anno pa,saclo a 1•eform.a juddica e na pre nte 

,,e, ·ão com ·dl fficuldacles s~ pócle fa:r.er alguma co usa. 

O nobre :\rinlsti'O do Interior em conferencia com a commissão acceltou. com 

esta, o plano ~laborado pela illustr.a.da Congl'il:lação da IO:Scoln Polyt0chnkn, HJ}l'

"''s ;.ntroduzindo }X'quenas modificaçõe 

A' comn-.lssão foi pre~ente uma repres ntação elos lentes sul).stltutos i nteri

nos daquen.a F.scol•n, ond{, fnncciona.m ha 10 annos, não Lendo a.i•nda !eilo con

cnr~ po rqne a F:scv!i~ h a muito estr1 esperando reformas. 

· .• em lodns a.~ Escolas hou,-~ nomee.c;õcs sem con urso por que não haver 

na Escola •Polytc-chnira. principal•mente quando oe trata ele funccion~trio.< que jft 

têm <lado m·ova de sua competencia? 

Se eJ<Ies não l~m oom!)etoencla. o Governo é o cul•pado de ma;ntel-os nos car-

Portn'"to o artigo 2• ~ a repareção de umn. injustiça e o reconhecimento da 

con !lança que mercc·e o Governo em rela~àlo á f.!~callzação do eneimo publko. 

Declara qu~ a ·('()mm isRã o acneita a emenda offerooida pelo nobre d<>pula<lo 

donar os nbusos j{t la-mentaveis de lentes sem concuT o. 

O S r . Hric•lo F ilho -· PSlá de accô1xlo com as ob>:~ervações feitaoS pelo nohN 

d.Gputa do por Santa Calharln:t e com a Ja parte do dioouTso do nobre deputado 

~la. Bahia, m•anlendo-ec em <liscordancia ~m relação 'RO artigo 2• f!Qie v-em sa.nc

ciona l oR abusos já la.mentavels de lentes sem concurso. 

A adopção do projecto Yem normaliza•r a o.rgrunização da JDscola P(}lytechni

C'a, e1•treguc n tre-s regulnmeuws, mas a. rejeição do art. 2° impõe-se fort<'

ment:e. 

O illustre relator aff,Jrmou que o Sr. ministro e a com missão louvara.m-s• 

no tt·aoolho e na. cow})(:t..,.neia <:la Congregação dJt Escola, entr-etanto, accelt!llm 

n rel>rese.ntac::ão dos len!Jes subsHtutos. 

l•,oi ouvida a Co11gregação? 

O iU.uüre !'elato!' cah;o ilm um.a enorme conotradicção quando disse que os 

eub9titutos int-erinos não fiooram adn'Cla concu·rso 'J)Orque se esperava ainda •·e
fonma. e a(firmou f!<le o art. 2° é uma prova de confiança ao Gover no que OI' 

mantêm. "ndependenl<> de concurso-

Disse mai-s, CJU'e 11 commissão -n ão faz qu-e tão do a1·t. 2•. 

'omo affir mou o n(}hre deputado por Santa Cathatina, entr e esses su\J. ti

Lutos hn um que foi reprovado em provas de hn bilitação. 

O orador espe.rfl do pa.triotis.rno da Ca.mara a rejeição do arl. 2•. P'!'es

tando um Pleva(Jlissimn s~rvlço á mora·li<:lade do ensino no Brasil. 

O Sr. Cu rH~ J·t.ino fl e ,_ i queira - declara q1.1e a. unica emend<a a acc&itar nc.st,.. 

J)roj~cto »er>in. a que su}Jpnimj.ss.e alguons cur~os inutei.s da Esco·ltt Po!ytecllnic.~. 

cm'Sos que não tf·m um so al'llmno, com os dos Dr~. Ennes de Souza Timotheo 

à~ Costa. 
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::-.o cureo get·al {' no curso de tr.ina.s não h a cadeira· de hota.ttica .., zoolo 

;:ia, entretanto lta a de geologia que depend-e immediatamenoo da,qu eltla. 

Xo cu•rso de mina.q não lla ca'deira de phy ica e chimica d-nduw iae... o>br.l

.gan<lo um engenheiro de nüna.s a ohamar um col1ega quando tiveg;e de fazer 

elemen ta.r tru balho de, tas matenias, necessuias á ""-ta protlssão. 

Se esse curso de mina~ niío é feito pat~a os engenheili"OS, -con\'ém conoorvaJ-o 

como está; ma.s se en.e d<!ve opelo ·contnario r>repara.r profi.ssionaes, é preciso tQr

nn.l -o rro.li7.avel e s~!'tio. 

Esctueoeram-se tambem da legislação de mi•nas, ao passo que oo lembrarl\m 

de outra.;; legil!'lações. 

E' "-"J'ICCtaoulo~o que SP queira crear na Capital um cunso de engenha:riu 

agJ·{momica 5.8111 o pr.ep:a,ro ~lementar, sem os campos de observaçã(). 

:-.~'a agricultura, sómentc se empregam os llum.ildes, os pobres que não pode

rllo v.r estudar á c~_pim:. 

Xjngu.em ma..is yedindo a palav-1'2., é encerra-da a d:iOOUSt>ào do e.rt. :!~"~. 

E' em debate enoermda a discussão do art. 3° . 

:-.~'a sEss.:to DE 23 DE OuTUBRO o vrojecto ê appt"<n;aido com emendas. 

SESs_:w DE 24 DE OUTUBRO 

Redacçã? '/)(ll 'a 3• <li.scussiio <lo projecto ". 193, do C01'1'e>~te mmo. que ll1,t01-i.za 

o Poflc1· Ex~cntiN> a >'eformar os estatutos d<1. Escola Polytechnica do Rio 

de J'll1ci1·o. de accô1·do com o projecto {01·mulado pela •·espectiva Con!J>·ega

çclo em 11 ,Ze Jfai<> lleste a'lno, com as >oes!'l·icções q11e indica 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 .o Fica o Poder Executivo autorizado a reformar oo estawtos da Es

cola Folytechnioa do Rio de Janetro, ode "ccôndo com o projecto fornnu la.do ~la 

respe~tiva Congregação em 11 de Maio do corrente anno, com as se1;1Jin.tes mo

dificações: 

Ao art. 1. o - Onde se lê - curso geral, 2° anno, 2• Cll>d·eira Toplogra-

phlia e legislação de terras -- diga-se - Topog;naphüt, legislação de terras e 

prinoipios geraes 'de oolonizaçãJo. 

Ao m ?smo artigo
1 

accrescente-se: 
§ 1. o Os actuaes a lumnos dos cursos geral e especia.e;; da Escola Polyte

chnic-.;. poderão terminar seus >estudos sob o regimen &m que se matricularam. 

~ 2. • Esta. disposição aproveita lambem aK>s alu!TlJloS que embora não se 

achando matl·kuladO", tJenham ·prestado !'><"llme nos cursos geral e e.><peci,.es dess11 
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Escola, e {lquelles que terminaram o curso de preparatorios até o fim do cor

rente anno lectivo . 

Aos al'ls. 30 e 31. accrescenfle-se: 

Dar<L 1:::-ualmente 1direillo {L rnatnicula o cerliC.cado •de rupprovação em exame 

d;, maJd ureza. 

O arl. 105 serfl modificaodo no sentido de aomp1irur- e, de um, a dous mezes, o 

prazo entre o encerramento das i'nsc!"ipções, •em confOT'midade com o art. 64 

elo codigo a.pprovrudo pelo decreto n. 230, de 7 de Dezembro de 1894. 

Art. 2. • Revogam-se a:s <fri posições ·em contrario. 

Sala das Comrnissões, 24 de Ou·tubro de 1895. - Osca?· Gorloy. - P. Ver

'mc ck A.b>·eu. ·- Ecltu11'rlo rle Be?·>·êrlo. - Ame?·ico ele Mattos. - Costa Azc

redo . 

SESFl.~O DE 14 DE ::-JOVEMBRO 

O Sr .. erzc<l ell o Corrêa - vem direutir o assumpto .referente á reforma do 

ensino Ja Rscola. Polytechnica á vista. das objservações que he. iLias foram !eltas 

pelo nob1-e deputado por M1•nas. e ainda, á vista •da impugnaç.ão qu<e o nobre 

deputado pelo Pa.rá fez ao art. 2•. Julga de seu dever alg,umes considerações 

pedin do um pouco mais de reflexão, um pouco de meditação e calma, para este pro

jecto que envolve materia que •iiz respeLlo a.o futuro de nos."a engenharia e â 

educação •scientifica de 1! me. gra:n<J.e parte da nossa. mocidade . A·n tes dJe e<nltrar 

na apreCiação da dJistribuição drus materias que com.poom o oorso gera.l e o curso 

especial. n orador per~'l'lta á commissã.o .se o projeoto foi! elaborBJdo e <tem a 

appro vqção una•nime d·os lentes da Escoia ou se representa. a opinião de uma 

m~oria viotoriosa. Neste ul·timo caso quaes foram os lentJes que divergiram 

e se a commissão teve conhecimento das razões que CaJd'a. um d·es.."<'s lentes teve 

pa,ra. ~= clivergencirus. 

Rermta. essen-ci'aJes o conhecimento de todos •ess<es •pontos á comm:issão, pela 

razão simples de que em uma Cong<regação de len•tes, contando mesmo como a da 

Polytechnica prot'essor<es notaveis pelo saber, é oerto {]ue nem todos estão ha

biJitJados para e!abOTatr uma refor.ma, completa do ensino, especia!me11te qltando 

se quer abNlillger o •lado puramen1fle theorico e o lado IXI'atioo oo technico . 

Um lente pe1o facto de saber bem a mater.ia. que lecciona. mã.o estfl wr isso 

habillta.d<:. a elruboTRI!' uma reforma ,tãJo completa como esta . Se elle é eSPecila

lista, ha sempre nelle o per'igo que se nota. em todos os esP'OOialistla-s, em todoa 

os lJi'W'Os de especi.a,Iioode, o a.J.arg'amento de sua. especia'liiLade, a affirmação de 

que esta -especia.lilda.de é de U•ma importa.neia =pita1 quando não quer d.ivid;r 

e constiiJuir scienc;as sepa.rad-aJS de cada uma das decisões da ,,ciencia que pro
fe-ssa . 

Uma <reforma destas só pôde ser elaborada POr um espirito que não se perca 

na a.nalyoo, mru.s que tendo uma longa synthes:e PO· · a. todavLa. dar valor ás espe

claJhdades que o tenham e possa. comprehemder ao mesmo tempo a~ onde de· 

:-1~ SESSÃo o;: 23 DE Ot:TUBRO o Vl'oje;cto é approva<19 com emen{!~, 

3" discussão 



-42 

rem. i:· o lado :Pratico. E' por ireo que o orador perg-unta se a re!m:lll,. tem 

os su ffr!'lgios de toda. Cong.regação ou se ella tem apenas os votos da maioria . 

Não conhece d-e perto os prof-essores da Elscola Po1ytechnice., ailg<ums. porém. qu" 

conl1ecc, assegltlra que são homens de gra·nde saber. O •PTOLesSOr de chimica. ln

organ!ica é um homem que conhece sua solencia, conhece-a bem, mias tem sobre 

tudo " comwehe.n.sãiO ph\.losopbica .a.o desenvo·lvimento do espirlto humamo, é um 

profa.••.sor J)l-.epa.rado. O le.nte d-e meoandce., Dr. Licinl'o CM"doso. conhece todll 

a sclencia ma,thematk.a de que tem feito eiS'PeciJaJ1odai<Le e é um espirito O'!"ienbatdo 

pela moderna ophnloeophin que para elle não tem seg>redos. O Dr. carneiro da 

Ounha ó um professor ·notavel. Ainda. ha dias publncou uma memoria sob-r" 

formulas n'i:omi<'as d~ DeTtos saes, q1.1e lança ga<ande luz sobre a theoria ato

mica. O l'r. Vli,.ira Souto é um professor preparado para discutir todo'S os R.,_ 
st>mptos economioos e cu.ic Mber é conhecJ'do por todos. 

Desejo, pois. oo•ber como pen-savam estes lentes, •se co.ncordruram com o 

actual projecto. 

O :1obre de-putltdo pelo Pará apresentou emenda in limine ao a.nt . 2•. 

Não é justo. Um conoorso custa .:lin'he'iro, tempo e samd<L 

Se um lente a juozo .:la CongregaGão e que ·lecciona ha dez a,nno~<. <leu prova. 

de sua com<petencia, não ha razões ])Iara o ooncul"SO. Refere o que se deu no 

ooncurso <-m que C<:>mte e Stur•n dis]>utruram um ·l~tga:r. O maJior phllosopho da 

huma.nidade, o g;ranide geometra que havia descortinado todos os segredos da 

ma the.ma tica não foi nom~a do . 

Na l'Jscola ~filitar ha um grande num:ero de lentes disti<nctos qu-e 11ào têm 

conoorso e out"'s qn'e em tempos passados flizenam concurso e nem por isso 

eram lentes do merito de algums ;.em concurso. 

O Dr. Trompow!lky é um gnande p.~oft"s~ot· e uma gloria do magiste.rio ; os 

nrmãos :VJoraes R<>go já se mota.bil izaram por trnbfblhos que lhes der a m ·nome. 

o Capitão Gom·?'i •de Castro. Dr. Tei..--reira de SOuza e outro.' que não têm con

CUTISO e são '!)rofeoffiOres que com maior bdibo exel'cem o ma.gliisterlo. P!ropõe. 

pois. que os lentes substitt:tos que tiverem 10 annos d<> exercicio e forem pro

postos pela Cone.rre-e.·at;!à~ ,sejam ;no1neados sem concurso. Em segu..ndo lu~r <rue 

o lente •substitnto l'f'"Provado não 'POssa oontinuar R leccionl!l!r a ma•beria em que 

foi reprovado . 

Passa. a~rora a apreciar o desenvolvimento dos cursos e a drlstribuição dal" 

ma terias. 

O CUl\SO geral é um cm·so oon.sUtuàdo pelas sciencias que são es.senci-aes do 

estudo da.;: .scl.encins que vão ooi1JS.ti-tuir as especialidades como a mecanica. ra

cional é l>ecessaria a moece-'Lioa applioada. a. resistencia dos materiaes. mas ainda 

ce todas as sciencias quoe podem dar sã orienta.ç.áo âiS especialidrudes que lhes 

possa fornecer um destino exacto e racional e o conhecimento dos metho<los sci

eon.tiflcos que são i>S jnsÍ!!'"'Jmentos do ruperfeicoamento humano. do desenvolvi

mento d3 jntellngencia Ora, 1110 curso geral vê a astronomia c:olloca>da doepoJs 

de ph:;si<:a, embo1·a se diga J)hyroca eX'J)Elr.imentaJ - vê a l}hysica <antes da ci 

nematica e odynamica. 
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lX>cutc o orador largameil•te este as.sumpto, mo.sbrailido que ha alli uma vio

lação da ordem logica e elo desenV'O<I vimen.to h.istorico des.sws sci<encla•s . Mostra 

como as leis da hydTostatica, da hydrody'IJa•mica, a sta.tica •dos gazes, a ba.ro

Jog ia, não •podem ser compreh ndidas sem '!loções clar~~>s ·da m eoamrtoa. 

Fa!la ainda sobre astronom~~a, 1nostrantd10 como o phenomen.o -astronomico 

mais compl xo, quer geom~trico, quer meoanico. é sempre mais simples do que 

o phcnomeno teiTcstre o ma i.-; .simples . 

Só conll)rehen clerin ·a· mineralogia .no curso geral , com a ge·o]ogia, como un1 

appen dice da chJimicoa. Discute ·a questão da d·epemlencla em qoue está a geo

logia oo botamioa ·e da zoologia, de um lado; e de outro, da :nünera:logia ... 

O oraJdor termi.na censura:ndo a ausenci a da biolxlgia '110 curso geral depola 

de fazer a·inda lArgas pOnderações sobre outras materla-s. (MHtio bem; mnilo 

bem .) 

O Sr. Vergn ~ .-1• Ahrc n vem apenas responder á inberp<eJ.la.ção q•ue o hon-

rrudo J"epre~entante •la Capiital Federa•] àlnigio á comTTlJ!s~"kl a re.sp ito do pro

jecto ora em discussão. 

S. Ex. <perguntou, com mutit<t insistencia, se o proj ecto que (oi remei.lido ll. 

commissão crn ohra da C<Jng1·egação rla F_,scola Polytechnica ou s6mente de uma 

maior ia victortosa. 

A ~ommissã<J Rente niío poder responder a S. Ex. nos termos em que roi 

feita a IJ}ergunta. 

O •p.rojecto foi remettião officialme>nt á commis.são pelo i\iinist,-o da :ru st.lr;a 

P ?>regocios do Interior, declarando S. Ex. qou c oera um trabalh<J fe~ito e J'edig·irJo 

pela Congregação tdn E!ieola Polytechnica; que e ra um projecto deb-aUdo, di~

cuti do em ses.sües successivas, la~rga e pro.ficientemente pelos dHfere.ntes Tnem:· 

IH'O< elo corpo docente daquelle instituto, de cuja competencia e capacidade nln

o:uem melhor do que o ora·dor que o rp.recedeu 111a tribu.na. pôde dar ma.is exacto 

n ma.is conscienolo,<;o testemunho. (Apoiaclos.) 

_-\ Gama·ra vio que o honrado representante da Capital Federal ci tou aqui 

não um nem <dous, mas um rol de capacidades, que fazem a gloria do magistP

rlo na.qPclla ·r:.scola. (Apoiados.) 

Portanto, um trabalhQ nestas condições. não se pôde averba r de uma obra 

ind ividual. ode uma obra. de especialistas, de trab~~>lho de ~1m gruiJJo de ·lentes; mas 

ãe lá «ahio co!llo o producto. o fruoto >da •loc'll'bração de toda a Congregação. 

A Camara sabP qup em corpos conectivos as decisões tde materia s de pe

quena importa.ncia s6 .podem ser tomadas pela maioria de votos presen-tes. r 

cnm ntuilo mais r azã.o quan do ~r trata de uma ma.teria d e tão subiua imp'Or

ta.ncia como e-<1ta. 

Não se exige, nem s eria possivel cx.igi r a u na:nimida.de de opintiões '()ara fa

zer vingar .qualquer these. 

Portnnto. o projeclo apresentado á Camara é o fructo, o producto, o tra 

hniho -lia C'oni':T'~gaçã~ da Escola Po!ytechnie::~ , que re]J'resenta as doutrinas dc

minanto- e Yencedor::~ s naqu<>lla corp<Jração <>m sessões successdvas. 



-44-

~el'IÍ ao me.nos e trHta ·de U•m projecto discutido e ela.borado ele afogadl

lho; foi -discutido rlurante mtuitas sessões n~quella Escola. 

Quanto no outro ponto em que S. E:x. arg.uio o t•·abal•ho da commissão, 

tambem ·não •t<'m n1zào, a arg-uição nilc procede. ·porque S. Ex. referia-se ao 

projecto p1·hnitivo, cli cutido 'em 2t~ disoussão, quando ê ce1·to que o art. zo, 
talvez o nobre de :>utBJdo não se record e, roi supprimldo nessa discussão, em vir

tude de dehbe1·ação da C amara . 

Portan to . o art. ~·. contra o qual pronanaiou - ~e o nol>re deputado J)C.\a Ca

pi•tal Feõeral. não fig.uTa mais no pJ·ojecto 9 3 A. Esse antigo cahio em umn 

vooo.ção da Camara, contra a qual a conunissão, ·bem a seu pezar, não quiz re

vol ta,·-se. 

A commissão não insistia em 3• discussão nem apresentou emenda, cleter

mi•nando como ·era de 111t·ei r a justiça que fossem nomeados eff.ectdvos os ·lentes 

swbstitutc<> que exerc<'m inten;namen•te seus cargos 11a ·r,::scola Poly·technica ha 

mais de 10 annos. 

Assim, r espeitou a d P!ibera~ão da Ce..mara o voto da maioria, e não quiz 

fnzc r ohr.a <l e capricho pc~soal. in sistindo pela adOipçào desta med.idn. 

Sente, porque é rea·l.mente 'll•rn.a injuSitiçn da Caanara, não que rer conu··il>uir 

para que o Governo faça a d~virda •sepa.ração a·provei.t amdo o servi ços desses 

pro l'essores. 

Nesse ponto, rrepete a a.rgu i ção do nobre deJ)u-tado pela Capbta•l Federal. ca

hio no va.cuo, porquanto o art. 2° que S. Ex. pr~tendeu ilnpugnar, nã.o (igura 

m.~is no p1·ojecto. 

Quanto ás ou·trae accusações que S. Ex. fez ao programma, o or:=tdor con

fessa sua jncompetencia pura <'ntra•· na matet'ri·a. 

!Vfas pede pel'rnissão r:ara pôr-se em desaccórdo em m ais d.e um ponto. 

Enten<1e flUe a Camara deve e foi neste sentido que ra CO'I11lTl.lssão a presen

tou o ·proj<'cto nos terrmos em que o f-e z, BJdopbar ~m1a slmples med'ida, wutorl

zando o Gove1·no a reformar os e;;;tittutos d-a Escola Porly•techn·ica de accôrdo 

com as b ases c1ue lhe fona,m offereoidas pela Congregaç-ão . 

. \ commj-ssão não dioontio a.bsoluta;men.te d.e me•·;t;,., o fundo, a substancla 

ela materia contida no 'J)r<>jecto ele estat'!Ltos <la ·Escola Polytechnica ; respeittou 

~ pedio e convidou que a C'e.mara neste sentido dêsse .tJa,mbem ~•ma proya de 

homenagem, d-e r speito ~. cornrpetencia e capa<eida.de d a Congregação daquelle 

in. ti·tuto superior, para reformar seus estrututos. 

Ora, <pergun.~a o orador, a. Tespeito dos cursos ju;ri,dicos que fo1·am •·eform;J

clos recelltemente por decreto rde Outubro proximo findo, que se deu? 

A comm•issão, e:lüis composta, e o orador accentúa bem esta circumstancia 

pat·a demonstra'!' q11e n Corrunissão de lnstrucção P.ublica qruiz neste wnto es

tabelecer <' regimen de iguaslodade, a comii'Tiissão apresentou ·Um projecto refo•·

mando os estatutos ·das diversas Esco}as da Repul>Jica. 

Em su:t ma•ionia essa commissão era c<>mposta ~e lentes, quasi todos de 

Facuqda~es livr<>s e offoiciaes. e e.laoorou um r>rojecto que foi o anno pass~ 'lo 

Jargamcn•te discutido, mas não ardopbado, 
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Este anno a commi:;&ão repetia .seus esi•orços, e conáegu.io Qtte fos5e adopta

ao 11:1 Ca.mara o projecto o remettido ao Senal(}o. 

Ora. ;;e este projecto fo.i adopta.do este anno pel·a Camara, e se sahio as

co lmado de d<>feitos, f 'POrQue, como disse, foi elabora.do no seio <le uma .;om

mi~sã0 compcsta de cvmpetP.ntes. 

Ko ca~c v-ertente, se o Conwresso deliberasse fazer uma obra sua, isto é 

sem a intervenc;ã.o, sem o COllCUTso, sern a in,iciaJtiva dos competen.tes e das au

tonildades, C!Ue ~·ão o.s lentes da E.~cola Polytec'hmica, que aconteceria? 

Nuncn, se cou!Seg'u.iria fazer um projecto a.cceitlvvel ou assrlmi lavel . po•rque 

ee ;mcontrarilt, ode um lorudo, os precouoeiMs scientiftcos do 11obre -deputado pelo 

Ceará. e do owtro lado o~ preconceitos não menos caprichosos do nobre depu

tllido pela Ca pi!l;rul ·Federal, porque S•S. EEx. se collooam mo ']}Onto de vista da 

d<YU•t:r'IIPa positiva. Po.rtamto, a. Ca.mar'a nã.o che.garri·a. senão .com penosiSRim_o tra

ba.lho a adoptar um •projecto :re.zoavel. Por isso entendeu a commnssãJo que era 

prefe rivE!l recon.hecer. prestar homenagem á capacidade e co:mpeten ci·a da Co n

greg ação, para e..u torlzan- o Governo a reformar os te&írudiOS. 

O 8R .. Tosli: IGNAC'IO: -V. Ex. sabe dizer-m·e se houve a.lg:um voto diver

~·.entte na Co,ng-r'egação? 

0 SR . VERGNE DE ABREU: - NãJo consta; V. Ex. d.irá S~ as leis que ema 

nam elo Con•g,resso leva.m o voto da m'inoria . 

O SR. Josli: IGNAC'TO : - Só con•heço um ca:so : ê o ·do Sena,do da Bahia, onde 

prevBJlece .a mi·noria. 

O SH. VJ~RGNE Dl!l ABRFJU : - Mas, con.tinua.ndo, entende cvue a Ca mara deve 

contrib~ir Pal!"a libertar os estu•dos desta tutela vex'atoria do Parlamento . 

• \. Oamara deve C'.ar uma. CE!rta. latJitmde á au•tonomia dos corpos docentes 

pr.i•ncJpalmente dos i.n.stituto.s do ensino supel'io r , como este d-e qQJe se trata. 

Por isso {> que a co.mm•issão se exoosa de J<esponder á critica que fez o no

bre deputado peloa Capita~ Fe<lera•l ao programma dos cursos, cri ti.oa; que as

seruta em uma .questãl;-> de preceden.cia de ma.te11ia, que •não ê ode im'J)orta.ncia ca

pita l. 

O SR. 'l'HOMA7. CAVALCANTI: - Não apoia.do. P.eço a palavra . 

O Sn. VERGNR DE ABHF.l.:: - O nobre deputado sabe que o cu rso ger al 1 e 

que trata o ;pro.i ~to, ~ apen<ts um curso p.relimin a•r , pr·epara os wlumnoe para 

os cursos especiaes. 
Tambem noo pl·e-pu.-atorios V. Ex. swbe q,ue na classificaç<1o das materi ::-.s 

não se obedece a. .Pssa orde·m log'lica c1ue cs nobres deputados p-erti nazmente qu e

l'em que se esta.beleç·a. 

O orador não quer abusar ela paciencla da Cama.ra, tanto mais qua.nco 

conf~ssou qne não d•esejava !'e5fJo•nlàer neste '])on•to á cri ti·ca do nobre de'J)utado . 

Respeita a co.mp<>tenc:loa, a capacrlclade e autonomia da Cong:regação da •Eg

cola l-olytechnica para fazer um p1·ogramma de estudos, e por isso a commiasão 

nutoriza o Cloverno a ·reformar os estudos. 

Neste ponto tem conc•lui c1o, P espera. que a Camara a.dople o projecto em 

3• di·scu,ssão. como já o a,dopto.u em 2•. (M11.ito bem; m1úto b6m.) 
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São lidas, aroiada.s e posotns conjunclamenle em dl.scussiio as ~ guinte.-< 
' emendas: 

Substituam-se os H 1• e 2• do art. 1• pelo seguinte, que será co].]ocado 

onde conv:>er: - o a,-t. 102 foque assim re di•gido : - Os presentes estatutos, no 

que respeita á or<ranlzacii.o ão ensino, começarão a vigorar no anno lecbivo 'l c 

1896, saivo com t'Plação aos actuaes a lumnos dos cursos geral e especiaes qu e 

poderão termina·r seus estudos sob o reg irn<.>n em qu<.> se m a tricula ram. 

S. TI.- S'lla da:; Sessões, H de Novembro de 1895 . -VeTg1vC àe A.b1·e n. 

Ao art. 2.• - Substitua-se: - Fica o ~verno autorizado igualmente a 

nomear efLectivos, ind<.>pem.lent<.> de concurso, nos termos do art. 318 do decrel •1 

n. 1.1;;9, d't' 3 de Dcz~mbro de 18HZ, .os lentes sub<';titutos que, cxei'CCndo na r e

re-n!da escola interi·namento o ma.gisterio ha mais de 10 an•nQS, sem interrupçãr, 

rulguma, foram propostos p<.>la Congrcogação. 

Paragrapho unico. Os lentes substitutos que foram inhe.bilita•dos em COil· 

curso não poderão contin"R'I' a leccionar, de,·endo a Congregação propõr ao Go

verno quem os SU·bstitua . - O Governo em tempO opportuno mandará abrir 

concurso para os luga res de lentes ou substitutos vago 

S. R. ·- Srule. <las Sessêi-<'s, 14 de !\ovembro ele 1895. - Sen::cde11o Co•· .. 

1êa. 

Fica a õiscussii<J a di a da pela hora. 

SEJS~ÃO DE 18 DE ~OVFA\fBRO 

O i; r. Thomaz Cn,•nl<•nJi t i: - Sr. Presidente, eu não pretendia voltar á. tri

buna para <lisoutir o assumpto, Yisto que reconhecia ode alS"Um modo a anciede.de 

da C amara em approvar o J>rojecto em di.soussão. 

i\'! as o meu illustre collega, deputado pela Ba•hle., o Sr . Vergnc de Abreu, n~t 

ultima .sessão, trata.n do de justificar o J)'I'Ojecto, avançou uma 'Proposição que 

me obrigou a d-ar um não apelado, cuja explicação me arrasta neste mo

mento a tribuna. 

O meu Hlustre colJ.ega disse naquella occagiã;o que em questão de preceden

qill. de ma-teria de ensino theorico não ha Lmpot'tancia capital. 

Ora, Sr . Pl'esi·dente, nesta C amara existe·m mudtos lentes e emeritos PTO

f<>ssor.es, E' por conseguinte essa ']lropos!ção <leveria ferir mal aos auvidos de 

SS. E.f!Jx. se estivessem presen.Les pa.ra ouvir que a que tão <le prece<lencie. do 

ensino de certas materias não tem im']lortancia capJ.ta!l. 

S1·. Pr.esidonte, •no ensino 1:heorico de um ourM como o da Esco.la Polyte

chn!ca. que é baservdo untelram:ente em sclenc!as a bstracte.s, em sciencias fuon

damentaE's, a <Jue:rtão dP precedencia tem toda impont:runcia. 

E, Sr.· •PreE>id<'ntP., esta. questão de vre.ced•encia não se nota só no entoino 

theor1co, observa-se :1té em todQS os ensi-no~ D:ra.ticos, em todas as t>rofissües. 
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~u~ rdi.ric.t UJll CC\l.stnuctorr de ·ctt.sa.s se eu qui~el:ise que el-la priJI ·ipias~-t ;..~,. 

cúll.\!lrucçl\.o de uma casa oo!olocan<:lo em primeiro luga.r a c um.ielr"- '( 

~ue dit~ia ·un1 111:;lt" eneiro, s-e eu quizesse que clle J.'iz-es.se unta JneHa pr11lc-t-

1úanuo pelo seu E?"liVeri.i7.o..m n.to'? 

Que diria um 'lilalate, se eu qulzesse que elle t}reparu.:;se um pa.letoL collv

cando em primeiro lu ~a.r a gola e os botões '? 

J'ort>Wllo, o meu cohlega deve e.st::t r conv-encido ·de (!Ue a questão de prece-

lk llcta. tdu.s rna.terie.s das Pl'OI•issõe.':l, ·on1o no ns i•no, Le.nt 1·mpm~Lancia e itt1Jl)Or-

Lo.llH..:.ta ..!3.1pital. 

E~ ta pane do t.llscm·so <de 5. Ex. Iol filha da a.rgumen taçà<l fe>ta pelo m"u 

illustre colle;.<a opela Ca.pilal .D'ede.ra•l, o ::lr. Serzedello, quando criticava o vro

gramma e !i ndagava A o·aziLO por que co!Jocavam-se certas ma·Lerioas depois d b 

uuLra.u que dle juJg·a va com todo acerto, que era.m deJ}BHden•te.s, Unham lig>l

<)to 1ntima, o que da:va e1n l'esulta.do, no entender <le S. Ex:. e no ,n1eu, não ser 

o ens.ino bem rni•nistrado. 

ú J>ro jecto que c.;tá em discussão divide em dua.s J}a.rte" as mattlrlas da.

'luella l!~sco!C;J - curso .gern·l e cursos e.speo.iaes. 

O curso geral, composto de 110ve Ca.d·tira..s, contén1. <1S n1aterias que os orga

nizadores <lo pro;,;t'ilmma j.ulgararn ou co.mo f undamentaes ao'S outros cursos Oll 

com.muns ..t todo.\1 os cul'Sos. 

Desejo, porém, que o 111-ustre relator da commissão me df: explicaçà.o de 

uma parr.e deste prog:ruomrna e é a seg·ui.nte: 

A.s terceira•s cadeiras do 2• anno e do 3•, são com.muns a todo o curso, 

ora, des·de que e!Jas ~ão comrnu•ns a. todos os cu rsos ellas tinh>axn coHoea{;üo 

mais na tur!lll no curso g·era•l. 

Ü ~H. VEHGNE DJ!l ABRli:U dá um apa.r te. 

O SR. THOMAZ CAVALCAN'rJ : - 1\tlas desde 1..1Ue siio malerias com1nuns a to

dos os cursos, é natural que pertençam ao cUl·so ge:r•al. 

Se o nome elo our.so fosse curso fuutlrunental, a ar~1.unenotação de meu illud

u·e collega, teria lodo o cai>lmento. 

;\/las o nome é de ourso geral e, portanto, é um cw·so que contém as md.

tt'ria: con1 mu·ns a tod1.-; os cursos. 

Senhores, a illscola Polytechnica tem lJclo di versos regulamentos e loclo.s 

c llcs na parte - curso e;eral - con;;ignam simples e exclusivamente e. materia 

que é commQtm a todos os cursos esp&eiaes, porQ:ue o curso prepara.torio da Es

cola Polytech.nica e1··~ feito separada,n1enrte. 

Passando essas tlue.;s prunte.a p.a.r a o curso geral, o recs,ultado e ra que, en1 

lugar de tres annos pa.1·a cada um dos cursos especiaes, fiicu.ria.m os moomos re

auzidos a •dOU!S annos, desde que houvesse uma melhor diJStribuição d•as mate

rias, porque nãxl vejo qual e. razàJo <ieeta exlgenoia, es tabelecendo tres oodeh:"-'! 

110 1• a.n.no, tres '10 2•, tr"s 110 3• e tres em ca.<:la um <dos our.sos especia.es. 

Se isto fo.s·se feito por um ind!ivicluo que tivesse •mais ou menos sympath:ia 

velo Positil/i8·,nr., havh.m d e di?.er que era questão de escola phi·lasophlca, e ha-
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vi:.tm de f .. tz""r dis~o cava·Jio de ba.talha; 1nas, co1no é feito pnr individuas Il~·~ 

filiados a esta dC\utrina. nada dizem, nada a esta criticam. 

ú que é facto {> que esta sy ·tematizaçoo não está de e.ccürdo com a con

\'Pniente organização Oos cursos . 

.Ha um ontro ponto ainda q,ue merece os reparos. 

E' aquei!P que trat1• das mater'''b Q•llc constituem os conhecimentos prepa

ra torios do curso gera,. 

Diz o art. 30 em seu n. 4 que os candidatos devem ver sido !l!PProntdos no., 

se.guinles prepaTatorios: porlug:u-ez, francez, ing·lez ou aNemão, etc. 

l\lão oomprehendo estn. du a'lida~ de inglez ou allemão. 

Ou e prec iso i•ng!ez, •)U aJ!emão ou o.s dous ao mesmo tempo; se é preciso 

sóme.,te inglez, não póde servir o all()mão; e, se é preciso o al!emão, não póde 

:-;ervir o ing~ez. 

Acho que ;sso " um pouco irregular. 

Quanto á collocaçíio da mater.ia, eUa foi aqui convenientemente disoutida. 

pelo meu il!uFtre ci:lllega d.;.puta•do pela Capital F-ederal, nadn podeJ'<)i adian·tar a 

S. Ex . , porém devo repetir agora, como da outra Yez, que acho que este sy'-l

lema Ltue e-stá >Je adoptando actualmente em nosso paiz de reform ar diariamente 

o ensivo, ·long-e d.<e ser co.n,•eniente, 6 tTaz resultados negativos e então achan

dO-.ffi<; na tr ibuna, a]Jiroveito e. occasião para declarar novamente que me pro

nu.nclo contra este modo de proceder . 

Todavia manda a lealdade que diga conter a actual reforma novo.-; cm·soa 

cuja falta jã se fazia sentir. 

Era o que .tJinha a d•lzer. 

~ing-u~m mais pedindo a pttlavra, é encerrada a discussão e adiada a vo

tação. 

Xa ~llSSÃO DE ?•J DE :\OVF.MBRO é o projecto approvado com emen das . 

sgsSÃO Dl'~ 21 DE NOVEMBRO 

Retlncçii<• j;Hat tlo 711·ojeoto 11. 193 A. do CO!Tente anno . Qtt.e <lfltOl·iza o PotleT 

E;C''CILt ivo a refo•mo-r os estatntos ela Escola Polytech?Jica do Rio ele Ja

""iro, <le accôrdo com o Jn·ojecto /Ol'>Jwlculo pela •·esveot·il!la í'OHg!'C9CI('<lo ~~~~ 

11 de lú a~o deste anno 

O Congr e-sso Nacional decreta.: 

~.i.rt. 1.o Fica o Poder Exe.cuUvo autoriza-elo a, 're formaJ· os estatutos t1a Es

çola Polytechnica do Rio de Janeiro ele accOrdo com o projecto formulado peTa 
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rt>spe-cti'va Con~n,~ac,:io ~-.m 11 d(' :\faia do correntt' :.nno, com a ..... ~eguintes nlo

diCicrtçi">es : 

.Ao ert. 1. 0
- Onde se l-: Curso geral- 2° anno- 2• ca deira - Topo

gra.J>11J:a - T,eg i slaC'~l o de terras - dign-se: ToPIO~Taphia, legiisla{_}ão de lcrrn.s ~ 

JH'inclpios geraeR d colonl,znçã'O. 

/ '-O-" art.•. 30 e ~1 accrescente-se: - Da r ã. igualmente direioto f1 m t\l!'icula 

o cerllficado •d a'Pprov·ação em e>OOmc de madur za. 

O a1·t. lO 'l flqu as.,im redi ;;\' ido : - Os pNJSentes estatu tos, no que respeil" 

org-an•izaçãG do •ensino, começarã.o a vigor.ar no e.nno 1-ectivo . de 1896, aiV'J 

·om relação aos acht,.es alumnos àos cursos P:el'll l e espeolaes, que poderão ter

mina r cus estudos sob o regi rnen em qu se matNcularam. 

O art. J 05 s rá modiflca!d'<l no sen tido de ampllrur -.,e de um a dous meze,; 

o ·praro ntl" o encel'l'a m ento das im;criP<:ões. em conformidooe com o a1't. 64 

<lO coã l!\O approvado pelo decreto n . 230. d e 7 de Dezembro d e 189 ·1. 

Art . :1. 0 Revog~SJrn-se as disp<>sições em cootr·ario. 

Sala das Com missões, 21 de 1'oYemhro de 1895. - J. A. Xeiva. - F. l~i· 

utn DH<n·te. 

Xa sJo~s:-:..!..o D~ :!2 f: l!. PPJ'O\'ada a rt>Jdcc; ãc final ~ o p.l·ojN·to Pln·i n c'Lo no Se · 

nado. 





SE NADO FEDERAL 

S!':SS.\0 DF. 2& DE NOVE1fBRO (18n;;) 

O CongreESO Nno!onal decreta: 

Art. l . • Fica o Poder Executivo awtorlzado a reformar os estatutos da E.'

cola. Poly·t~chnic:t do Rio de Janeiro, de -accOrdo com o projecto formulado pe:a 

respectiva Congrega<,;ão, em 11 de Maio do corrente anno, com as seguintes mo

dificações: 

,\o art. l .• - l)nde se•lê: - Cur.so geral - 2• a:nno - 2• cadeira- Topo· 

graphia - Legislaç.1o de terras - diga-l'c: Topogra.phia, legislação de terras e 

princip.os geraes dp colonizar_.ão. 

Aos arts. 30 e 31 accrc.;cen.te-se: Dá igualmente direito á matricula o ce•·

tlficado de approva~i'o em exame de ma.dureza. 

O a.,t. 103 fique assim .-edigido: - Os presentes estatutos, no que respeita 

á organiz~ção do ansino, começarão a vl·gorar no anno lectivo de 1896, salvü 

com relaçãQ aos actuo.es al•unnos dos cur•os geral e -especlaes, qu.e poderiio 

ternninar seus estudos sob o reg;imen em que se matricularam. 

O art. 105 será modificado no sentido de ampliar-se de um a. dous mezes 

o prazo entre o encerramen-to das •in .cripções. em conformidade com o art. 64 

Jo codigo appr<>vado pelo tlecreto n. 230, de 7 de Dezembro de 1894-. 

Art. 2. • Revogam-se e.s ·disposições em contrario. 

Camare. dos Deputado~. em 25 de Novembro de 1895. - Fra11cisco ele As

.~i3 Tlosa !.' Sil'!ia. Presi-dente. - Thomaz Dcljino, 1• Secretario. - Augusto Ta

vatc, cl!· Ly1·ct (3o 8~rVI;ondo •de 2o Secretario). 

SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

A' Commissão de Inst:.-ucção Publica foi p.-e.<,.ente a proposição da Cama.ra Parecer da Com 
dO;j Dep•Jtados, n. 121, de 189!i, que autoriza o Poder Executivo a reformar os de lnsir. Public 
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estatutos da F..scola Polytechnica do Rio ·de Janeiro de accôrdo com o projecto 

formulado pela res~>ecUva Congv'egação, de 11 de Maio do corren.te anno, com o 

qual a Commiss.';,o con,:,orda por ter sido elabora·do dentro dos mol'<les dos pro

gressos d:t .;ciencia .e ditado IHlla longa e:-..-periencia adqunr ida .pelos professores 

no ct:mlWimento do arcluo dever ele preparar engenheiros dos ddversos ran1os 

dessa distincta profissão. 

Porta.nto, entend•e a. Commissã.o, que a red'erida proposi~ão está no caso 

de ser approvada pelo Senado. 

Sala à as C'ommis.~õ~s. 4 de DeZ<>mbro de 1895. - A.nlonio Baena. - Aqlti

lino <l(l A.ma1·nl. - Vi,-g;z;o Damasio. 

Na SESSÃO DE 9 DE DEZEMBRO a proposição é approvada sem debate em 

211 discussão . 

SESS_:w DE 27 DE DEZEMBRO 

E' lida, a'])Oiada e posta conjunctamente em ddscussào a seguinte emenda: 

Adilite-se: 

Artigo. ISã.o consic1era;dos validos na Elscola Pol:v,technica os !JXames de uma 

mesma materi!l. feitos em qualquer Escola Superior da Republica, i.ndependente
rnente do prog·ramma. 

Siln'l'do, 22 de Dezembro de 1895. - Pi!·es Fe,.,·ei,·a. 

O Sr. Coelho Rod:-jgues: - Sr. Presidente, tratando-se de uma materia tão 

impo~ta:n.te, nos ultirr.os dias da u·ltima proroga.ção desta prolongadissima ses

~ão, a atten~ão elo ScTUL(lo está naturalmente fatigada e não se pôde applicar, 

como con'l!l:ria, a um assumpto de tanta Lmportancia. 

Não one occuparei, portanto lle mel'itis da ma teria; vou, •Porém, pedir a 

honrada CommLssão de Instrucção P·ublica que me in.forme, por algum dos seus 

membros presen.tes, se ha augm<ento de despeza na reforma proposta, e, no caso 

affirn•Mivo, a quanto monta esse augmento. 

4\.proveito a occRsiã.o para pedir á honTatda Commissão. que tambem me in
forme se está de accôrdo ou se ~ oppõe á emenda que acaba de ser lida relativa 

á validaite <los exame~ :oreparatorios naquelle estabelecimento, quando prestados 

perante outros estabelecimentos officiVIes federaes. 

Satisfeitas estas perguntas eu espero que algum dos honrados Senadores que 

são engenheiros e têm conhecimentos profisS'ionaes da materioa. se digne infor

mar ao Senado quaes são as vantagens que reStUltam da reforma proposta; 1JOr

que, ·~vmprehendc V. Ex., que se houver augmento de despezas e se não houver 

vantagené' no resultado, é inconveniente que a reforma seja a.pprovada. 

Pedidas estas e"'1lliooções, eu aguardo a re..sposta dos honrados membros da 

Comrrtis.~ão de Instruc~.ão Pubbica. 
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fJ Sr . .Aquilino <lo :\,maral: - Sr. Presidente, como membro da Commi•ssão 

de Instn!Cção T-'itlb!ica e para satisfazer á exigencia do illustre senador .peio 

:AiauhY ... 
0 SR. COELHO R0DRIGUE. : - Aliás pedido. 

O SR. _-'.QlJILTNO DO AMARAL ·- . . . tenho de informar a S. Ex. q'lle a Com

missão, tomando conhecimento da reforma da Escola Pol~echnica, a•ttendeu ã 

!!-eguinte consideração, para ·dar o seu parecer no sentido de ser approvada. a 

refo rma pelo .Senado. 

Como sabe o Senado, houve ~1ma reorganização daqueHe estabelecimento 

feita peJo Jilnado General Benjamin Constant, a qual foi, na •Pl'a.tica, reco·nhe

cida. insu ffi.ciente para melhorar o serviço daquel•la Escola. 

Tal foi a razão opor que a Congregação da Escola r~io--se e deixou de dar 

cumprimento a C<"rtas dis]){lsições de te Regoulamento, aoté que fosse <tomada uma 

providenda no sentido d·e ser reorg·anizado aquelle serviço. 

Ora, a Commiss:W de I·nstrucç.ão Publica, attendendo a que esta reforma 

foi trab:vll10 de =a Congre!!ação habi!Lta d.issima, que <lepois de muita discussão 

e depois de refun•dir diversos projectos que foram submettidos ,ao seu p·arecer, 

chegou {L co1.clusão de que essa era a reforma ·de que ·Precisava· a Escola; tra
tou de ~ujeital-a á approvação elo Sena<lo, porque o projeoto e m debate é mais 

ou menO's identico ao que foi elaborado por aquell-a Congregação. 

Mas, Sr. P ·residente, pal'a se ver desde logo que o projecto devia ser RJPpro

vado pelo Senado, ·b:tstava atlender á considerar,i'ío de que pela reforma do Sr. 

Benjamin Constant. P.ram crc.-adf.ls 32 cadeiras, ao p•asso que pela actual, ellas 

f icam reduzidas a 27, dat .. do -se, portanto, r-educção igualmente •na despeza .. 

0 8H. COELHO RODRIGUES : - E' um ponto capital para mim. 

O Sn. AQUILINo DO A.MARAL: - Q'llanoto a outras medi<las que d-izem res

peioto a conhecimllnto•s technicos dos profissionaes, nós entendemos deL'<aJl-as á 

a~preciação ào Senado, para que na di Fcussão se mostrasse se ella~ eram ou não 

convenientes. 

O Sr<. COELHO_ RODRIGTC:FJS: - E a Tespeito da emenda sobTe a vali·dade de 

exames feitos em outras escolas, que pensa? 

O SR. AQUILJNo DO -~~IARAL : - Não ouvi a leitura desta emenda. 

O SR. CoFJLHo RODRIGU:FJS : - A<!G.bou de ser !lida . 

O SR. AQUILINO no AMAP.AL: -Peço a V. Ex . , Sr . .Presi dente, que mande

me •l emenda a·pre.~ePtada pelo Sr. Pires Ferreira. (E' satisfeito . ) 

A emenda no SE>ntido <le serem considerados vwlidos na Escola Polytechn1ca 

os exames ·de materias pr.eprare.torias, feitos em qualquer escola suoperior da 

Republica, independente de 1])Togramma, julgo estar no ca&> de ser acceita ;' .por 

isso 'J.U<l têm sido votad~s pelo LSenado medidas, ma.is ou meonos, similares a 

essa, mGJndando que todos o exames pres•tad•os em escolas superiores, com ..., 

formalidades eXJi.giclas pela lei, fossem validos em ctiversas academias. Por 

consequencia, não h:J. nenhum motivo para que em relação •á EsiJola Polytechnica 

se abra umA. excepção. 

Desde que estes exames sejam feitos com as tormalidades legaes e com a 
fiscrulizaç-ão, entendo que a emenda está no caso de ser approvad•a. 



-54-

A :::omntissão, pelo menos, esta é a minha opinião, não se opporá a que 

paase semelhante emenda. 

O Sr. Coelho Rodrigues: - Sr. Presidente, não perdi o meu tempo; fico sa

bendo pela explicaçã.o ia Comrnissão que não ha augme<nto, mas antes diminui

ç:ão na -des-peza. E1·a um ponto importan•te para mrim e nesta parte 1lico satis

feito com a explicação. 

Quanto á outra parte occupo uma posição média. Penso que a idéa de con

siderar validos na Escola Poly-technüca os exames .preparatorios prestados nos 

cursos superiores federaes ou nos de alguns Estados, é justa e razoavel ; mas 

:im;plico com a expressão - independente de 'Prograrnma. Por isso vou of

ferecc; urna sub-emenda, para a suppressã.o destas palavras. 

A emenda ·do honrado Senador pelo Piauhy refere-se ao art. 31. 

m·tigo.) 

(Lê o 

A emenda tem r..or fim suppn!·mir a excepçã.o do art . 31; eu a.cceito-a, mas 

proponhc, a suppressão da.~ palavras - independente de •pro-gramma - porque 

entendo quP o programma deve ser o mesmo para todas as escolas superiores. 

O Senado ;esolverá como ju.lgar conveniente a respeito da sub-emen<la que 

~ubmetto ao eu criterio. 

E' lida, •apoiada e posta conjunctamente em ·disooEsão a. seg.uonte: 

Sub-emenda á emenda do Sr. Senadcn· Pwes Ji'e,-,·ei!'a 

Supprimam-se as paia>-ras - independentemente do 'jJI'ogra.mma. 

S. R. - Senado, 27 de Dezembro de 1895. - A . Coelho RocM-i.gttes. 

O Sr .. ~l]uilino <ln Arr.n.ral: - Sr. Presidente a Commi.ssão Teservava para 
' a ultima. hora a apresentação ele •a lguma.s emendas, por nã:o terem grande iro-

portancia. 

Ent:-eta'Ilto como não podemos aspirar a u.ma justiça absoluta, a Commis

sõo, diante de um facto já occorrido no corrente anno, jul!!'ou de equidade que 

os exames feitos em outros estabelecimentos de onstr.ucção superior fossem va

lidos ne. Escola Po!y.techni<.!a. 

A Commissão não deixa de reconhecer q•ue os exames de mathematica e le

mentar são mais rigorosamente feito~ na Escola Polytechnica, por isso que como 

base do ensino d e .engenharia, e sendo esses exames ani feitos com excessivo 

rigor, tornava-se ne~sario que o estudante Pt~tmsse para o curi'o perfeita

mente preparado. 

Entretanto, como V. Ex. sabe, não obstante •ter sido rejeitado pelo Sena.d·) 

o projecto concedendo favores a.os estabelecimentos de ensino particular de mo

do a tornar validos os exames ahi feitos , 1)ara a matricula nas escolas supe.riJ

res da guerra, não ohstante a rejeição por parte do Sena·do, o que é certo é que 

o Sr. ?residente da Repul:>li<la, por um acto seu, man<lou que f ossem val.idos -em 

todas as escolas o~ exames fe<itos em 'Um estabelecimento de ensino de natureza 

puramente particula.r. 
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Ora, ~e um exame feito em um estabeleCJmen.to puramente particular hoje 

é vali do p&ra a matricula em qua.Jquer escola. superior, ê evidente que com maio

ria de razão devem ser va•lidos para a matrjcula na Escola Polytechnica os 

exames feitos e m outro~ eatabelecimentos com fiscrulização do Governo, onde com 

mais faóbidade se poder á chegar ao conhecimento se o examinando tem as ha

bili.taçiies neceooarins . 

Foi por es ta. r azão que, não querendo a Comm.issão ser excessivam·ente ri

gorosa corn .e.c:sa;s ex i g~ncias, <J.e:ixou de apresentar esba emenda, qU'e immedia~ 

tamen te salta sos olhos. 

A ultima pa rte da e menda do nobre Senador o .Sr. .Pil'es Ferreira, inde

pC'I l<lentenw•·ltr elo tJrogranwur, r ealmente creio que ê dnconvenient~; porque ne 

caso os exam es seriam feitos de modo que não p:oderia:m ser talvez a.cceitos pela 

Esoo la PoJy.technica, e poderiam preju·dicar outros, que estivessem em condi

çà€s Je habili taç-ão, e que ficariam t.m posição i•nferioor. 

:'\e 3ta parte, portanto, acho muito judiciosa a sub-emenda do ho nra-do Se

na.dor o Sr. Coelho Rod·rigues. 

A Ccmmis::>ão nãD a1)1.·esentO'll a lg'U mas emendas e correcções de pequenos 

defeitos, porque lhe parece·u conveniente que o projecto entrasse ·Jogo em dis

cussão ; ~ porque es.«as emendas a,presentada.s á ultima hoora, fari·a m que o pro

jeoto íica.sse adiado para o anno seguinte; e como era conveniente que esta 
reforma entr asse Jogo em execução, a Commissãp r eservou-se para apresentar 

no anno seguin te as suas emendas . 

Entrelam to, declare desde já que a sub-emenda do 1Sr. Senador Coelho Ro

drigues é acceHe.vel , supr..,.imindo-se a parte da emenda do 1Sr. tSenador Plires 

l<'erreira, que pedia foesem a-dmittidos os exames independe ntemente de opro

grarrnna. 

?\inguem mais peuindo a palaVTa encerra-se a discussão, f ica ndo adia·da a 

votação por falta de qno1"!.11n, 

SESSÃO DE 28 DE DlDZElMBRO 

Vota(;ào em 3• di<"ous"ão o a proposição da mesma Camara n. 121, de 

1895, (J'lle au toriza o Poder F~x.ecutivo a r eformar os es!.attutos da Escola Poly
technoica. 

O r. l'i r <'S Jo'e•,reira (1Jela m·dem) - r equ er a reürll!da da sua emenoa. 

Com;·u·lta.do, o Senado consente na r etirada . 

O 81•, P r es idente - declara prejuodioada a sub-emenda do Sr , Coelho Rodri
gues. 
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O Sr . Severi no Vi ira (pela o1·dem) : - Sr. Presidente, eu desejava, já que 

nà<> me foi possivel fallar sobre €'Sse projecto, por nã.o estar presente na occa

sià<>, desejava que a Mesa esclarecesse, se nãú o Sena'do, ao menos a mim, pa.ra 

saber como hei de dar o meu voto. 

Que é que se V!IJÍ. votar? A proposição da Camara autoriza ao Governo a 

f~zer a reforma <i.o~ esta.tutos da &"Cola Polytechnica, -de accôrdo com o proj~

oto apresentado pela Congregação da mesma Escola. 

M·as em seguida a Oaana.rD. <Io- Depu.tados fez modificações nos estatutos: 

e então, que fica pa!'a o Governo? Neste caso parecia-me regular darr-<;e outra 

redacção a.o art. l•, approvando o projecto que sahio da Escola Polyteclmica, 

paNL vigorar como estr.tutos da mesma Escola. 

Nestas condições, eu não posso votar em favor da. proposiçã.o, quando aliás 

me parece que ~e deve conferir ás congregações dos cursos superio,·es a attri

buiçã.o à e organizarem os seus estatutos como en·tenderem. 

Eu vou até esse ponto; mas sinto-me tà<> embaraçado que, com bastante 

p<lzar, <Ieclaoro que se a votação da 'J)roposiçã.o dependesse do meu unico voto, eu 

me r eti raria , para eHa não ser aP'J}rovada, pois m e parece incoherente o que 

ne lla está determinado. 

Posta a votos, é a pprovada a proposição e. sendo adoptada, vai ser submetti

da á sancção presidenc ial . 



CA M A RA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 18:)7 

O Sr. Guillon : - Sr . Pnesidente, nãlo venho :flazer um discurso de opposição, 

nem IJHlSmo um discurso, a'PE!nas venho desobrigar-me de uma commassao quo 

me foi confiada e o 1ia.ço, dlevo dlecl<arar a V. Ex. e á OlilmaTa.. g'OStosa.

mente. 

Poderia, Sr. Presidente, valendo-me da o·pportunidade, entrar no g<>"Q de um 

direito que me laSSistJe oorno membro obscuro <m. oppoeição parlamentar (não 

a7Joiad.n), mas não desejo no momento levar unruis uma .acha de lenha á fo

gueiNJ que forçosament.e terá de carbonisar um cada ver. 

Xão, Sr. Presidente, sinto-me 1ieliz e satisfeito por ter usa.do da palavra 

nesta occcsião em que vejo o silencio r estabelecido, em que ;v>ejo, póde-se dizer 

mes:m~ a d erçàx> oom]pleta dos arrn:i.go.s do Govern·o ; e, portamto, Livre dos 

v islumbre de qualquer perturba.çãlo na ord'em dos tnabaUbos. 

O Sa. :\1A.LA.QUIAS GoNçALVES: - Não apoiado. 

O Sa . GUCLLON: - Desejo •a paz, Sr. BI1esiden1le, muito em.b<ma seja um 

homem de guerra; de guerra, primle:iro, wr occupar nesta Casa um lugar ao 

!"'do da opposição e de guerra, por vestir a farda do solaMo. 

Ko ~tanto, Sr. P~doentie, não d'eclinaroei do m'eu direiw de critica, do 

meu direito de opposição. Em ocoasião oprlorturra ta<rei aqui li o que o meu 

dever de patriota e o meu dever é!.€ RepreSentante da Nação me de'tenninam, 

oerro de que arguinei e não procurl!JTei buscar em argucila ou em phlalnta.si.a as 

bases de minha drLtica.. 

Não formarei, portanto, um OIIIStello no ar; procull'arei edifioalr alguma 

cousa sobre bases solidla.s. 

Sr. Presidente, dada esta pequena. e"--plicação a V. Ex. e aos meu- illus

tn>s collega.s, entro no a..."Sunll])to, qule m'e traz á tribuna. 

Em fins do anno passaodo. em Porto Alegre, Ca'J}lltlal do Esilal:fu do Rio 

Grande do Sul, um punhado de moços esperan~osas, .republican<>s sinceros 
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., amig.Os da instrucçã'O, reuniram-se e fund<aram um in tituto de instrucçào 

superior e profissinal naquelle Estado. Para isto lançaram elles mão dos re

cursos que ju lg-aram convenientes pa'l'a levar a effciro os seus intuit 

Adqui'ri·nrum o preciso e .em principio do corrente anno installaram este 

instituto que denominruram Escola ele Engenh'arüa•. 

Pois bem, Sr. President-e, é delle que venho me occupar, mas esrou certo 

que a Ca.maxa não deixará de dotar "ste estabelecimento, que eoerv., de ga

rantia futua'1!1 a oesses moços, não só qu1snto à sua existencia, como quanto 

r. sorte daquelles que alli vão beber l!llguma instrucção util a· si, ã prutria. e á 

família. 

A Escola de Engenhll!ria, Sr. Pres;dente, por certo não t'everia occnpar .a. 

attenção dia C3JJ11:ara, n.em eu pediria della qualquer auxilio, si, porventura, 

a lei que regula 1a no8elal instrucção superior lhe facultasse meios de po<ler 

desassombradiamentc caminhar. Mas, infelizment!e, Sr. Presidente, e><!«'S mo

ç-os pensaram, cogiot:ruram de instrucç:ãio debaixo de uma outra fôrma mai" con

sentlatnea com as 01>edessidades actu.a.es. 

Procuraram por otodos os meios livrar est p in'.<'tibuto daquillo qu fosse 

ú.esnecessario e deste modo afiastaram-se os ~eus fund:adot'Ps dos Jn"'grammas 

oificia s, mas comprt'hend!e bem a Oatn>anal quaes oo intuitos nobres !lesseos 

moços, eHes procuraram, em primeko Jogar, simpl•ificar o estudo. em segundo, 

beneficiar os dlesprotegidos da fortuna, e, em terceiro, da;r mais solirl"?. ao 

nosso e nssino profissi'Onal. 

Disse, Sr . Presidente, que a escola tinh/31 por· fim pr i ncipa~ ben •ficiar OB 

desprotegidos oda fol"tura, porque V. Ex., e os mem, col•l<'gas sabem quão lu

xuosos .são os nossos estabeleciomenoos de ensino superior, ctuão longos annos 

ão prreisos IJama qwe o indivicluoo faça o curso corrupleto. X <"st.a.s coridiçoos 

são nec<!ssarios meios pa.ra q\lle o individuo possa se suslentar nes~rus loca:li

dades, ond'e se acham esSAS estabt'lecitn.e.ntos. A Escola d•e Enge nharia . que 

poderei mesmo charrnar escola I>liatioa de engenharia\ despe-se dt' todo esse 

appru-ato, en1br'a immediatamente em nm•t!eri.a e procll'ra, com uma pratica bem 

. aldminis!Jl"a.da, habilitlrur aqUJélles que procuram ser dentro em pouco profissio

na.('s ronscilenbes. 

Por isso, Sr. Presidente, foi que 1111 Escola de Engenha1·ia efru; u-oo:e elo& 

moldes das nossas escolias officirues e, p·ortanto, das garantias facultadas á'!! 

mesmas escolas, dle conformidlad'e com o JlOsso codigo de ensino. 

Nã'o quero, Sr. P1•esident.e, por mai's tlempo, occupar a ialttenç.ão da Ca.

mara e cançll!r a V . Ex. ; limito-me a en~·iar á Mesa este memorial ou pe

tição, como melhor nome tenha e delle ve.-á V. Ex., quaes os .-eus Intuitos 

e o -desprendimento que h a na sua intenção. 

Nadim ha m!ais justo, nlem mais rasoavel do que aquillo que a E!<'cola 
deseja. 

Poderia, Sr. Presidente, ser o iniciadl:>r, o proponente de um projPrto de 

lei, tra-tando deste assurnpro, mas julgo eonveni'ente, para dar mais força., pa.Mt 
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evitao· . n'llesmo long·a discussão, qu~e, porv'entura, eUe POBsa despet·tar, que 

v. Ex. remetta esta petição á Commissão resipectiva, afim de que ella, por 

lli mesma, conhecendo convenientemente os intu iJtos da escola e o.s interesses 

publ1cos e da Republica, forneça á Camara um projecto de lei sobre isso, 

ou então 'em:itta seu pa.reoer em contrario, e nessa occasi.ão terei de explanar 

com 1111'liS dBtalhes o •aiSsumpto. 

ASS'im, passo áS mãos &e V. Ex. o meu r:equerin'll€'nto, e, ao tlll€smo tempo, 

peço aos meus col'legas para que me auxiliem a .mim e á bancada Tio~gra:ndienSie, 

no empenho de dotar a RJepublica., já não digo o Esta.do do Rio Gralnde do Sul, 

com um e.stabelecimento, que virá prestar relevantissimos ser'Viç.os 

filhps. 

a seus 

Peço tlaln1.bem a V. Ex., Sr. Presidlente, que mande publicar no jornal da 

.casa a petição que oJia envio á l\!l.le$a~ russim oomo os documentos que a acom

l)anham . 

(.i!iuito bem, mttito bem.) 

Vem á :\[esa, é lida, para ser enviada á Commissão de Instrucção e Saude 

P ublica, depois de publicada em sua in't!egra opporttmJ•Imente, uma peticão ela 

E scola de Eng>enharia. de Porto Alegre, sohre reconhecimento de diplon1.as ex
pedidos pela mesma, de alccôrdo com os seus es1!atutos. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERlO O SR. DEPUTADO GUILLON 

!Ilustres Srs. Membros do Cosgr<e.sso Nacional - A Escola de Enl;'enharia 

d<> Porto ·Aleg·ne vlem Wdir-vos o r econheciml!m<to elos cliploml•s, que con1'e.rir 

ele conformidad:e com os sews eSitatuto,s, como -aJttesta:d'os de capacirlad'e pro

fi ssro.n.al , pa.Jia o fim de poderem os seus possuià0'1'185, segundo a e.specialidaclle 

de cada um, se.. a.dmitticlbs nos empregos publicos 'OU commi·ssões creaclas por 

lei ou ]:)elJal administração 1)Ublica. EJ,Joa não pedie, port!amto, para si os favores 

a que se referem os a.rlls . 420 e 421 do decreto n. 1.232 ·F , de 2 de Janeiro 

de 1891, que a equi,.parariam ás fa.culclacles officia.es, ele accôrdo com cujo-s pi'Ô

gnam·n1a·s não se 'Organizou. 

A lDscola de Eng>enhada ele Por'!'o Alegre está amparada pela Constituiçãd 

ela Republica BraJS~leira., que em ·seu art. 72 § 24 g~aran·tiu o liw-le exlllrcicio 

~ qualque·r pro:lliissão moral, inteLliectuaJ e industirial - e pelos precedentes do 

r eoonhiecimento official de diplonias ou cartals •COILf&i-dM por escol~as estran

geirSJS, qu'e tJalmbern. não se reg,em p'el'os n'Ossos progmmmas officiaes. 

E , como se reconhdce. dos documentos rem·e.tJtidos ao 'illu<~e Sr. 'Dir. 

Amaro Cavalcanti, digno Minisko e Secretari<> ~e Estado elos Negocio.s do In-

. terior, juntos por cópia, a lDscola inaugUJrou-se solemnem~mte no d1.a 1 de Ja

neiro do a.nno vi~en.te, funcciona 'C'om to<ia a regula'Iidad'e em wJ.a.s do Athene.u 

ruo Grand'ense., a ~eJlia. ce.clid.a.s pelo Governo do Estado e srut!isfez torlas as 
exigenc~ts leg>aes . 
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Affu:sta.ndo-se dos programunas officia'es, esta esoola teVIe em vista, rn.o

desta.mentJe, crea.r apenas engenheiro.s, YeréLaéLeiros profissronaes, ·aos quaes ' 

fornecerá o cal>edal theorico tão sómente ind·ispensavel á boa. comi>rehensão 

c'..o estudo pratico cO'nrespoodente, que será, alilá.s, •rump1a:m!ente desenvolvido. 

Ainda mais: si por um lado ella procuna. :CO<rmar v;er<lJadieiros profisslona.es 

pelo gra.'llde desem"Olvimlento do estudO pratico, constam-te de seus prognalmmas, 

por outro, augmenta ainda a possibiliclJa.(le de ICOnseguir-se este clesideratum, 

ruvidind'o a V'asta sciencia db engenhei•ro em cursos espcciaes. 

A.s.~im consegui'l"emos profissioamoes esi>eCialtstas, mais habilitados, porta11to, 

em algum dos ramos da engenharia, ao passo que proporciona.:remos maiores fa

cilidaodJes a os candidatos menos favorecidos da fortuna, porque com dous ou tres 

annos a!}ena.s éLe sacrifícios ellie's pod<erãlo C'Onseguir um diplom~11, que 0s tor

nará independlentes e uteis á pa.bri'!!. e a família, sem prejuízo, ·aliás, daquel!es 

que petenderem m a ior sonuna d e conhecimenios e qu e poderãQ a.dqu:iril-os habi

lillamdo-se em mais d.e mn ou e m todos os curSO's da esdollal. 

Bai'a maiQr Jla,oiJi.dade e <arlr'oveitameonto do estudo pratico, na medida de 

suas fon~as, a E\Sedla manterá ~alboratoriJos, muSeus e officinlas, pondo ao a l

cance dos alumnos, pa.ra seu estudo quotidi•a!no, mn1teri·aes die construcrão e 

de laborat<:>rios à'e todas as quallid.adoes; m'odel'Os \1a.riados de obres dJe arte, 

machinas e mQtores de todas oas •especies e prura todos os misteres, apparelhos 

diversos de trabalho .e tudo o mais que possa interes;la<r alo fim que se tPm em 

vista. 

Como se vê, e sta escola se rupproxlma dos moldes dos institll'tos inglezes 

e americanos. 

Apeza.r de ftmda<kt pela iniciativla particu\ar. a Escola de Engenharia de 

Porto ALegre não constitue propr•ed'ade priVIada ou de associação particular ; 

e!la. pelos seus bens pr~er.tes e pe!Qs malis qule de futuro venha a possuir. 

constitue propriedla~ publica, poi'S, como se verifica dos res!}eCtivos es~rututoe . 
os seus iniciadores, fundadores e actuaes administradOres, nenhum provento 

ou direito exclusiv'Q estabeLiece.ram pa.Tia si J1la sua organização, e -amanhã. 

qtla.ndo por qualquN· motivo odeixla\r.em-na, levarão comsigo a!}enas :a. satLo;Eaçã.o 

intima de haverem dotado a patria com um in'stituto de instru'Cção superior 

de tal magnitude. 

São I)Stes os intuitos da Escola de Elngenharila de Porto Alegre; ella visa 

sómente ser util ao engrandecimento d,ru patria; faz. por certo. juz pe!Q menos. 

ao reconhecimento official de seus diplomas. 

ElE'Cola de Engenharia em Porto Alegre. 23 de Abril de 1 91 . - O Director . 
Alvaro Nunes Perei1·a. 

Actía d'a inaugutJa1ção da Esoola éLe Engenharia. - Xo dila primleiro de 

Janeiro de mil c-itooentos e nov.e<nta e retle da éra christã fL uma hora da tarde. 

em tuna étas salas do Atheneu Rio Grandense, cedidas á El-"CQla de Enge'!1JU3il'i a. 

pelo G<>verno do El,;taodo. presenke g!'a.nde numero de pessoa grada.!;], entre 



- 61 -

esta<s os Srs. General ele Brig·ada Dr. Carlos Eugenio ele Ane1ra.de Gu1rru91!"ães, 

~ommandaJlte do 6° district!o militar, Drs. Poggi de Figueiredo e Pir es de Oli

,·~ira. juiz e procuradior secciorw.es, Dr. Jam'es F':l'amco, presiden'te do Superior 

Tribunal elo .EJstado, desembarg1ador Paluiino Chaves, membro do mesmo Tri

bunal, Dr. ;\1anoel Ancllrê dia Rocba, jui z da oomarca, major Cherubim Costa, 

intendentes do município, tenente -coronel João Le.ite Pereira da Cunha, dele

gado judiciârio, sub- intenderutes municipaes, coronel Thomaz Thompson Flores, 

rommJandanlle d 'o 13° bal!alhãJo dle in~antaria. do e"--ercito, chefes das repa,rtições 

p•Jblicas estad11aes e fed•era.es, .:Ors . Se]:ja,stião Leão e VUctor dio Bri·oo repre

sentando a Sociledtald>e de M>edjcina, commissã.o da. EscoJa dle Pharma.cia., re
presentan te da imprensa. direotor do Oollegio Xossa Senhona d'a Conceiçikl, em 

S . Leopoldo, Padre Luiz Sarra.zim, ditieOtor da E.."CCI.a. BrasiLeira, Sr . Ignacio 

:-rontanha, conlllTlissã.o de estudlalntes <:Jie Engenharia éLa. cidade de Pelotas, Srs. 

Emilio Xune s, José Mlruri·a Farinha, e Aclolpho Nunes dl! Souza, >engenheiroo 

civis e milita.o·.es, offici1llels p61!".t!enoen tles a varias corpGrações millitares, profes

sores e a lumnoo àJa EsCIOla Milib•n-, advoga.dos, comm'erciantes e capitalilsta.s e 

~rande nunrero dJe Exmas. familias pertlencenres á primeira sociedade d a Ca

pitJal, o D i-rrotor d·a Elscol·a , Dr . Alvaro :\!unes T' ere ka, abriu a sessão, pro

nunci]alndo um breve discurso justificativo dos motivos e odas convenienci>as da 

fnnàaçã.o da E3<:.0la. Em seguida de u a paliirvra ao Dr. João Vespucio de Abreu 

e S ilva, orador offici'a l, que discorreu •long<a mente sobre I& instrucção publica, 

c e terminando o -papel do f'n!l'El"nhclro na socie(lalde. 

Concluído o discUTSo officia.l, o secnetario da Ee cola Dr. Gregorio de P 3iiva 

Meira fe z a leitura da carta do Sr. D r. Presidente do E s tado, D.r. Julio Pra

tes de Castllhos, dlescul .. '!\ndo-se de não pode r comparecer a o o. cto e cujo t eor é 

o seguintle : 

Illustre amigo Sr. Dr. Alvru·o Nunes Pereira: Com a ma.xima contra,rie

d:aàe dos m eus ardentes desejos, de bro, por motivos d'e csaract\!r pri>ado. de 

concorr e r á festa da ina ugum.çã.o da Esco lla! d e Engenharia . A v ós e aos vossos 

dignos oompa.nheiros de -tra.balh'O cabe-me pedir desculpa dessa f a lta involunta

rla.. Cumpro, entretanrt:'o, o Uart!o dever d a.fftrml3ir-vos mai-s uma y ez e de 

modo eolemne a m,inha int-eira soliàariedla<te com -a vossa. brilha nte e fe cunda 

iniciativn , emprehen:dendo a craaç)io d e um estabelecimento de 1allto val<Jir e que 

se destina a serviços >d!e nGtarvel imoportancia <pa,r>a o nosoo Estado do Rio Grandle. 

Ficáe rerto de que Pa.rticula'I'Illente ou officila.lmente, nad\3] 'I'ecusarei, do que 

estiv~r ::o m e u aloa.nc'e em pnol da Escola que "'e inicia sob os lllJais felizes 

n_.uspicios. P e ço sejaes perante todlos os distinctoo fund'aJdores interprete dos 

sentimentos dle estima e ocmfiamça qu1e m e la'nirnam '€'ffi face de m:ais este bello 

cornrnettimento que sw.-ge para ennobrecer a nossa terra. Na primeira opportu

nidade que se offe.recer funei sumimo pNtzer em visitar a Elscota. e reitemr de 

viYa voz la s seguranças que ora vias envio àJa minha mais .alta considie1•a~ão e 

elevado apre ço. - Saucle e fra.ilernidadle. - ~Julio de Castilhos. 
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O Sr. Dr. Di<OOCtor d'a Esoola convidou entã-o ao Sr. major Cherubim CosOO., 

intcnde!1'te do mu11iicipio, a in~augurar a EJscola cl'e Engenl~a.ri.a de Port-o Ale;;rc. 

To elos ergueram -.se e o Sr. in'!Jenden.te d!eclarou ina11gurada a Escola de Enge

nharia de Porto Alegre, congratullamdo~ oom o Rio Gramde db Sul, deeejando 

á nova instituição toda a p:ros.periclade, e o director da E"'Cola ergueu vivas ao 

HiQ GJ"a.nde do Sul e á Hepublica Brazileira, em qU'amto varias bandas mar

cia.es postada-s ms immediações do recinto •executavam -o Hymno K~1ciona~. o 

Sr. directo1·, então doolwrou oende!'I1ad'a l3. sessão; de qule para constar, lavrou-se 

a ·presen!Je aoua. em duplicata, que vai a.ssignada por muitas drus pess.o:>.s pre

sentes . - Carllos Eugenio ® And.radc Guimarães . - J. ffir'a.ncisco Poggi de 

Figuei'!'edo. - James de Oliveira Franco e Souza . - Jo.sé Joã.o Pires de Oli

''lllira. - Cllerubim F . da Costa. - Ignacio Montanha. - Manoel André dia 

Rocha. -- Dr. Sebastião Leão. -Germano dJe Oliveii1a., pela Tedacção da Re

fcwma. - Al1iredo Po:ntfo Alegre, pela redacção do Jornal do Comme.·cio. Po

voas Junior, '!)€lo nfe!·cantil. - Ca.lda.s JU'nior, pelo Con-eio do Povo, - João 

Maia, pel-a Fede!·oçct.o. - Luiz M. Gov.zagru, pela Gazeta ckt Ttcw<OO. - J. Daudt 

F., pela Escola de Pharmacia. - Arlindo Caminha, pe~a. Escola de Pha.rma.cila. 

João L ei te Pereira da Cunha . - AdiOlpho C. Nu11'es de Souz-a. -Manoel Pa-

checo Prla:tcs. AIV'aro Nunes P·eJ'E>Lr'a. - João Simplicio Alves de Oarq3lho. 

- Linlo Carn ·ro da 'Fontoura. - JoiOO Yespucio de Abreu e Silva. - Jos" \lJa 

?\!ala Farinha. - AO&edo !Je.al. - Tenente Juvcnal Octaviano l\riller. - Emillo 

Nunes dJe Souzta .. - G<rego1·io dte Pa•iva Mleiira. 

Escolla de Engenh~ari.a - Porto Alegre, 26 de março de 1897. - ::-l'. n -
N:J i Ilustre Sr. Dr. .&m::uro Cavalcanti, digni~simo lVI'i-niiSü·o e Seeretail'io de 

Estad-o dos Negoci'OS do Interior. - T<."nho a honra dJe passar ás vos...«as mãos 

a <~~ctla da. inauguraçãO dia Escolra de Engenharia de Porto Alegre, bem como 

<'lous exempl-an'e.s d~ seus e~baltutos. Outl·osim, sabisfazendo .as e"'ig'encias do ar

tigo 419 do decreto n. 1. 232 F, de 2 de Janeiro de 1891, venho informar-vos que 

a Es0Wa de Engenhla.ria de Porto Alegre fll'ncciona em s::..las de Atheneu Rio

Grl.1ndense, a ella cedidas pelo Gov·erno do Estado; qu·e já está registTada :n'OS 

termos do decreto n. 173, de 10 de Setembro de 1893; que suas aulas· (do 1o 

anno) foram a.berta,s no dia 15 do m:ez vigente com 41 oa.lumnos; que só recebe 

alumnos eX"oornOIS; qu<e a.s condições de ·ad'!1l.issã•o ou matJ·icula e prog-ramma 

constam dos esttatutos juntos; que, ·por deliberação do conflelho eJ?colar de J6 

de Janeiro deste anno, está fixado em 20 o numero •de profes<ores para os di

versos e :H·sos; que o conselho escolar pr<'sentemente é romposto dos se<."tlintes 

profess<>res: bach>areLs Alvaro Nunes Pereirn., d1n!etor da Escola; Jm,enal 

Octaviano Mil'ler, Lino Carneiro •da Fontoura, G<regorio de Paiva Meira, João 

Voespucio de Abreu e Silva. João Sirnplicio Aflves de Carvalho, José Marques 

Guimarà>es, phaMllaceutico Alfredo Lea.l e nruturalista padre Ambrosio Schupp; 

oue dj!stes ftmccionam já úS Drs. Juven<a-1 Ocba.viruno Miller, da aula de arith'!1le

tica : João Vespucio de Abreu e Silva, na .aulra dJe di'senho, e pail!re Schupp; na 
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cl<! estudos elos terrenos, mineraes e ·vegetaes . Essa escola se gui.alrá pelas pr.es

cripções leg.a,es rellativ•as, e com o maior agrado ·prestrurá ·::t.S informações que 

rarem requisi·tailias p~las autoridades competJentes, bem oomo f.ranquerurá o ee

tabelectmen!IX> ás visitlas das mesm>aJS. 

Saude e :firaternidade. - O director, A.l·va.?'O Nlbnes Pereir·a. 

SESSÃO DE 20 DE NOVEMBRO 

Auto>·iza. o Pocler E :ceClbtivo a nomecw junto á Escola. de Engenhat·ie< de Porto 

A.leg?·e o f iscctl instituído 7Jelo Cocfigo clcts Di-S!JOsições cornrnuns ás instítlâ

ções ele ens;?>o S?!!JerioT pcwa as Faculdades Livt·es equ.i.l>UTal>eis ás o/fiC"i•!Rs, 

e clá outras p?·oviclencias. 

A Escola de Eng-anhada de Por.to A!egre, 'l'ecerutemen<te funda.da, ped'l ow Parecer da Com

Congresso ::-<acic>nal, •por intermedio de seu director, o reconheciment<J <Jfficial missão de lnstr. 

desse instituto, .p1a1na o fim de poilie11em os "'espectivo'S diplomrus hiaJbHLUar seus Publica 

portadb1·es ~ao exercicio die emPt'eg10s ou commissões d•a publica adminis<tração. 

Verifica-se dlo <Uextx> da plet.ição e dos d'Ocumentos que instlrtbem (estatutos, 

acta da inauguração, etc .) que la Esco\1\a. <1e Eng>enha~Pia de Porto Alegre n!ão 

se destina a funnar engenh~ pelos moldes •anloptadas Dia Escola Poi)"Uechnica 

P segundo os programmas respeotivos, pelo que não é pretenção deslse in-st<ituto 

obter plena equi<paração ás faculda.d'es officiaes, nos <termos do decreto n. 1. 232 F, 

de 2 de Jam'' ro de 1891. O pro<pl"io escopo que se propuz a pelticiona.ria inn.pede

a de conformar o s·eu ·pmg.mmrrna de <en&in'O com o dia Escola Polytecbruica 

mantida pela União •na Oapi1Jal Fecilertl-1. D e ,iiacto, a Escola d:e Engenharia de 

Porto Alegre destina-se pa.rticul•rurmente .a formar profissi'Ona~ especialistas e 

sobretuao praticas, ~em !tl<gu•ns dos •·amos -da engenharia; é assim que, pelo 

art . 2° <1os seus estatutos, o ensino a que ~CIIiaJ se p.ropõe CO'IIsta de cinco cwroos 

inder>cnd-!'n-too: os, dle agrimensm·a, d'e estt·aclas, de hycl?-anl ic(! , de arcl>itect:zwa e 

de electro-technlico. 

A Comm issão de Instrucção e Saude Publica, estudando devidamente o as

sumpto, e con ide;rando : 

que a in&trucçãJo profissi'OTio.l e teohn1ca 'clonsti<lue uma das ma:is palpi

ts.nte.'l ne.cessid•ades pal'a um paiz que quer ter umJ• educa~ão pra.tiea euffi

ciente p a.ra l<:vai->J a:os mais a:ssigl1illllados :progl'e sos m!l teria.es; 

que o B.-asil. !paiz novo e de industria.;; rudimentares, precisa, mais do 

litte qualquer outJro, deSlOõe poderoS'O vehi-culo de •aptidões productivlas; 

que o nosso systema c~e instrucção publioo, incompl•eto e 1rraci'Onal, t-<'<S6nte

se de um theorismo nebuloso e inefficaz, que desde a esco•la primaria se manifeste. 

pelo desenvolvimento da memoria ·e da lmaginação, com .prejuizo d<> auto

raciocinio e do es'p"irito de tn'Vlestigação, o que vale dizer - com J>r eju1zo da 
intelligenciia; 
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que mesrruo nas col~s superiores de , rned!icina e engenharia sali"nta-sc 

esse defei to di! methodo, não tanto .pela má organização dos progr ammas como 

pdncipa.lmen'le :pela inteira independe11cia do pessoal discente no .toca nte á 

frequ;?Jllcla dos .exerciolos pratido<S; 
que as escolas ou :liaculdades livres de engenhJ.uia que se possam crear noo 

termos dos decr etos de 2 de Janeiro de 1891 e de 3 de Dezembro de 1892, obe

decendo aos progcrammas da Escola Polytechnica nada a-diantarão ao ~s lado 

Lctual Uo ensillO ness ramo d1as sciencia!s; 

que as •escolas especia.es - oomrrnerciaes, ü1dustrirues e agricola.s, são hoje 

a prroccupaçã.o oonst<~J~te dl:>s llegils!JadlcYres e dos cicllaJdãos dos principae;;; esta

dos do globo, d:e tal modo que >a Alle>manha possue Jactualmenlle du~tas e;r 

colas comttnerciaes e cento e tantas indu.str:iaes, além dos cu!'SOS especiaes se

cundlarios das Realschulen e Gew~n·besch?tlcs; 

que na l'Ilglatei"ra e nos Elsllados Unidlos dla America do Norte augmentam 

cad·a vez mais os institutos desSa. Cl!Jtegoria, os quaes sã.o im·periosrumente exi

gidDs pelo >e pirti,<to sci>e.ntifico e ·tenàlendiaJs •ind'lls1lrlilaJes Clas <flOCiedG\~ mo

der:nas; 
que a Escol!a de Engenharia de Pot·to Alegre, fi lha da inicirutiva particular, 

tal cumo está organizada respon<le a umla neclessidad-e e preenche uma l·a:cuna do 

nosso systema de in~ilnu cção, ins.tltujndo um ensino superior teohn ico e .pra.tico 

que muiolo virá concorrer para a fecundação doas energ:iJas p.roduct:ivas do paiz; 

que si nessas Jeios e regulamentos de instrucção não cogitam de r conheci

mento official dos diplomas das :liaculoda.does livres fóra do ~o de equtpa:ração 

de programmas, a que se referem os decretos de 2 de Jani)iro de 1891 e 3 de 

Dezembro ue 1892, entretanto, nenhuma disposição existe que prohiba tal re

conhecimeDJtO em outros casos não definidos ou previmos; 

que assim nenhum inconveniente de i""dem !PubTica lex1iste em serem reco

nhecidos validos, debaLxo de certas condições, os titulas ou diplomas de habi li

taç~ conferidOB por instltJUtos privados, em que real e proficua.mente se prepa

rem profrssionla'es nos iliversos rannos dias sciencia.s de applioaç:ão; 

é a Commeã~ de pareoor que seja deferid•a a peticão dia E9cola d~< En

genhaoria de Porto Alegre e que se a!dopte o segruinte '))'I'ojecto: 

O Congresso Nacional decr'eta: 

Art. 1. 0 Fica o Governo nutorizado a nomear junto á Escola de Engenha tia 

de P01·to Alegre, o fi . CaJl instituído plello Ccd..igo dias d:ilsposições C'Ommuns ás ins

tituições de ensino superjor para as faculdades liVTes equiparaveis ás officia <>s. 

Art. 2. o Essa nomaação se fará independentemente d.a. ex:igencia de confor

midade dos prog>rammaJS respectivos com os da IDsooha Polytechnioa, e importará 

no reconhecimento official dos diplomas qu.e .forem exp!edidos pela oreferida 

Escola de Engenha••i.a àe Pm·to Alegre. 

-~, 3. o Para ~btêr ias rega:lims d~ que Wruttan1 os artigos oantooe<lentes, a 

Esco!a su~tar-<>e-ha, nãlo só ao pagannen.to dos h'onona<rios do fiscaJI nomeaõo. 
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camo ao di•sposto no a.-t . 19 do decr-eto n. 1. 232 F, ele 2 de Janeiro de 1891, e 

ao registro -a 'que se refere o decreto n. 173, de 10 de Setembro de 1893. 

A-rt. 4.• Revogam-se !1\S diiSposições em contrario. 
Sala das Cornmissões, 20 de Novembro de 1897. - G~tll'tQIVO Gocloy, Pre

sidente. - Jlla.,·tins J 1mio1·, rela.to.r. - Ma/aqui as. - Ani~io rZe Ab1·eu, Yencido. 

- Rod?·igues Do·>ia, vencido. 

SESSÃO DE 4 DE AGOSTO (1897) 

Permitte .que os alumnos da Escola Polytechnica qtte se ?Jiat>·icu!m"(l1n de accoT

lbO com a.s exigencias elo ,-eg?tlamento de 187 4 conchtam os respectivos ct•?'

sos pelo dito ,.eg·!tlamento. 

A' Commissão de Instrucção e Saude Publica foi presente um m.emor<VIul~WI~ 

dos alumnoo da Escola Polytecbn;ca em que pedem que lhe:;; seja permd.ttldo 

pro!.1egu·ir nos seus estudas de <aceôrdo oom os a:n1:igos esta tu tos nos termos do 

avi.so n. 828, de 4 de Setembro de 1876. 
AJ.legam 03 peticionarios que, apresentando-se candidatos em 1895 á ma

tricula daque1le anno lectivo, prestalr'am os exames do respectivo curso se

gundo o regul·at1'llen l'o de 187 4, e que ~opprovaclos <m1 todas as materia.s p:r.epara

toria.s matt'i'culla.r·am-9e no primei.ro amno ao curso geral. 

O regulamento de 26 de J·aneiro de 1896, veio modificar o regüm.en wté en

tão vigorante, augmentando o n!Jmero de materias exigidas pelo regulamentx> >de 

1874, não só para o curso pr.epara.torio como pa.ra o primeiro anno do cur.so geral, 

::\'essas condáções, pensam os peti.cionmrios, não devem ser albt:ingidos pelas 

exi§J'>ncilas da refurma d<'l 1896. os tallumnos que iniciaram a sua c3Jl"l'<>im na 

vigencia. <1x> re~la.mento de 1874, sob la pena de serem feridoo em direitos 

adquiridlos. 

Pa:ra. justificar as sua.s solicitações e fundamenta.r o seu pedJidlo, argumren

tam os GJl unmos da Elscola Polytecbnioa com a opinião do parecer da Oomroissão 

informante da Escola. à•e 24 ele Novembro de 1896, que julgava de equLdade aos 

alumnos matriculados nt>Ssa época a t erminação de seus estudos pelo regula
Il!ento d'e 1874. 

A commissão ex!aminando att<'lll>lla!m'ente o a:ssumpto e os documentos jun

tos ao •nem.m·andmn, e attenden.do a~ votos do Senado favoraveis ao pedido doo 

J>eti cion>a.-ios. I-erolve apre\Sientau o ·segu;inte projecto : 

O Congresso Nacion'a.l res<Jlve : 

Arrt:. 1. • Aos a.lumnos da Escola Polytecbnica que se mwtricularam de ac

côrdo com as exigencias preparatocia.s do regulamento de 1874, f.ica sempre 

vernütti<l,o concluírem os r~!p,eOOvo.s cursos pelo dito regulameruto. 

Pa;e cer da Com
missão de lnstr. 
Publica 

Projecto 
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Art. 2. o Revogam-Se as disposições em contrario. 

Sala da-s CommiJ.ssões, em 24 de Julho de 1897. - Edua.1·do d e Berrêdo. 

P·residente. - Anisio de Abret~, relator. - M>a1·tins Jnnio1·. - Ma laqtdas Go1.,_ 

ça/veB - LctiiUJI"tine. - Itod!·igues Lüna - G. Godoy. 

~;A SE&s,io DE 27 DE AGOSTO ê encerrada, sem deblate, o. 1• d.iJscUf!l ão. E' 

!l.pprovad.o o pro-jecm . 

NA SESSÃO DE 28 DE AGOS'l'O é '110€1rraclia .. St"m debate, a 2• discu~:lo. E " 

&pprovado o projeooo. 

NA SESSÃO DE 2 DE SETEMBRO é lida a redacção final. Em 4 é approvada a 

o projecto anviado ao Seu:;~ do. 



SE NADO FEDERAL 

SESS.;;.O DE 9 DE SETEThlBRO (18 97) 

O C'Qngresso N>aclonaJ resolve: 

Art. 1. 0 Ao alumnos da EJscola Polytechnica. que 6e matrlculwnam a~ 

2.ccôrd'o com 'aiS >exigt•ncia r•rt•ratatorLms dcs oesta.tut.os que baiXJara.m com o de

creto n . 5. 600, de 25 de Abril de 1874, fica e m -todo o tenwo perm!Jt!do con

c:• t!rern os !l'especliYos curws pelos ditos t>-SUJ.tutoo. 

Art. 2. • Reyoga.m•&e .as disposi~õe.s 1em contrario. 

Camara d~ Deputados, 6 de seteml:lro ele 1897. - 1lrthu1· Cesar Rios, Pre

sidente . - Julio d-e .llello Filho, 1° Secretlario. - Ca1·los Aug Hsto Valente No

raes, 2° Secretario - A' Commissão de Instrucçil.o Publtca.. 

SESSAO DE 11 DE SETE:.VIBRO 

A Com.missào de Iru;trucção Publica, examln'ou IQ. proPOsi<,:lio da Cama-ra Parecer da Com-

6os Deputados. n. 27, de 1897, permittindo que aoo ~lumnos da Escola Poly- missão de lnstr. 

technica, que se matricularam de accordo com as exigencioa.s pr eparatorias oos 

<':sta tmos, que baix·amam com 'o dlecr-eto n. 5. 600, de 25 de abril de 1874, se 

conceda conchür'em os r~pectiY'Os cursos pelos ditos estatutos, e ê d.e parec...-

<!Ue o Se:n•ado ari.opte a fer'lod.a ·proposição. 

Sala aas CommiSl:ões, 11 de Setem·bro de 1897. - Domi ngos l'icente . 
1'i?·gi!io Da.mazio. 

SESS.:\.0 DE 15 DE SETEMBRO 

Entra em z• discussão, conJ o parece,- fa\'OraYel da Commio;sllo de Instru

cção Publica, o art. 1• da. propo·si~'à'o da CaJl11181ra dos Deputados, 11. 27, de 

Publ ic a 
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1897, que permittJe aJO!! alumnos d•a Escola Poly techJüca, matricu l·:lldos d~ ac

oordo com as di.;posições dos esta.tutos, qu·e baixaram com o decr eto n. 5 . 600 , 

de 25 de Abr il de 1874, ooncluirem os respecti,·os cu•·sos pelos ditos estatu tos. 

E' lida, apoiada e post'a conjuntamente em discu.ssão a ~eg·uin le emenda: 

Ao art . 1.• Depois das palavr as: - rcgul·a.n1ento de 1874 - accrescr-nte-

~: e aos das Escolas <.!e i\linas e ::lfili tar que requ re.ram, até esta data, 

transfeJ noia para a Escola Polytechnica . 

Sal:t das Sessõe>. 15 de etemlJC'O de 1897. - Fe>'lta1tdo Lo bo. -- José Be•·

nardo. - G. Richm·d. 

O r . Yic.,ntp :'lluc hn d u: - & . Presidente, pedi a ·palavra un icamente para 

mandar uma emenda á M<:sa. 

Allnenho-m'e de funtl13:rr.~tal-ta com maiores a.rg·unwntos, e declaro ap~

nas qu<· ella faz ~xten5Í\'Q. a cUspa ição elo projecto aos alumnos da Escola 

Po!ytechnica. que U\•eram tcdos os exames d-o cu>rso laa'lnexo e que, por rluai

qubr moUYo, o.lcL,aram (te matricular-se, tendo !assistido ii.s a ulas como ou

vintes. 

A minha emenda t• tA co>'~Cebid'a nos .seguintes termos . (Lé.) 

E' !Ida, apaiada c posta coujuntamente em discussão a segui nte 

EMENDA Al>D!TIVA 

Ao art. 1 u a,;cresccnt~-~c. 

Paragna:pho unico. Gosarão ldenUco f\1 \·or rodos os que fh>:l=m os t'Xam.es 

do curso annexo Utlgebra., geometria, trigonometri>t 'rectilinea. e desenho geome

trlco e! menta r), e que ])Or qualquer motivo deixaram de matricula'!' -- u tê 

:Março de 1896. 

S. R. - Em 15 de Setembro de 1897. - 1"iccnte ]1achaclo. 

, -;nguem mais J>(:dindo ~ pa.Jayra. cncerra·,;>e a discussli.t,. · 

egu~ e111 discu_ ão, que se encet'ra sem debate, o ·art. 2•. 

E' annunclada u ,·otnção do art. 1• dJa propaslção, "B"J\'O ns em<>nt1a•. 

O S r . Yieent.e :\l:~ehado ( pda o>·dem) : - Sr. President~. 'l!1o só no pa'I""cer, 

<'<>mo no projecto que foi aqui di:stribuido em impr~so. está consignado o se
guinte: 

"Os a.lumnos da Escola. Polytechnica que se n.atl'icularem." 

Pnrc'Cí'-me que no autograpbo Yindo dl3 Camara dos Deputados e-sta - que 

se mat>·icularam. 

bto traoofonna compl~tamente o scmtido do projecto , e, par isso. :•eço "- , 

E "' . que mande rectificar, para se s..'l.ber o que se vot;.t.. 
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o Sr. l't·nidc nt~: - O que t'C \ ~&i \Ota•r é o .autogTaphv, nelle está - o~ 

f.l.lumnos da ElscoJa: PolytJechnica que se !ltc•t?·ic:ttla•·am ... 

Posto a votos, é oa.pprov.ado o art. 1°, ·salvo as mendas . 

Posta a votos, é approvada a em nda ·dos Srs. Fernando Lobo e outros . 

Posta â. votos, é rejeitada à emenda do 1Sr. Vicente :.vi>lohado. 

Posh.1 ll votos, é oapprovado o aTt . 2°. 

E ' a proposiçiixl, com a emenda app!'Ovada, adoJ~tada prura. pas99.r á 3• 

ooscussâu . 

O S•·. Ro~" ,Junior (pela ol'dCnt) : - Sr. Presidente, r-equeiro a V. Ex:. que 

con~ult« o Sen!lldo sobre .si conc!Xle disJ)'ensa d.c intr'rsti'cio. para que este pro

jecto ntrc em 3• discussão m<a proxima sesSão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

N .-. s>:ss,lo DE 16 DE SETEMBRO é encer rada• sem debate, a 3• d'iscU5são. E' 

npprovada a proposição. 

SESSÃO DE 17 DE SETE)I[BRO 

Redacçã~ da emenda do Senado á propo~tçao da. Camara dos Deputados, 

,, . 27, de 1897. q ue permitte aos alumnoiS da Escola Poly!J!ochnica., mlatr!culados 

de accõrdo com os ~tatu tos, que baixaram com o decreto n. 5 . 600, de 25 de 

Abril de 18'14, concluitrem oo .respectivos cUJroos pelos ditos ·estJa.tU'tos. 

Ao art. 1. o Depods dlll's palavraLS : "regulamt>nto de 1 ~74" - accrescente-ee : 

e ·.ros das E!;.C<JlaJs de M'inaJs e 1\'filita.r qu'e T'"'luereram, até esta data transf -

rencia para a Escola Po!ytechn ica. 

Sala das Commissões, J 8 de SetemlJC'o d~ 1897. - A. Azeredo. - G. Ri

tltard . 

O Sr. Antonio AzerNlo: - St· . Pret~àente, requeiro a V. E..x. consulte o 

Senado sobre si consente na di SJJensa. de impressão àa t•edac.;:.ão qu., acab"' ele 

set· lida para que ella entre desde já em discuásão e sej a enviada. á outra Casa 

do Congresso . 

O Sr . .P·r•·•ld ent": - O R egini,<>nto diz: "A.rt. 135. AP!'esentaCLa e lida a. 

r~dacção, ficará -"Obre a Miesa P>lJI'a ser impressa no jornal dJa Calsa e discutida 

na sassã'O seguinte. Si for dispensada essa impressão, a d•iscussã.o pod!er á ser 

nnmediata . 

Consultado o Senaclo, é conced'ida a. dispensa de impressão. 

E' posta em discussão t> oom d!ebaJte approvada. a redacção. 
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CAM ARA DOS DEPUTADOS 

SESS-'i.O DE 27 DE SETE:\!BRO (18971 

Emcn•la r/t; St11Wio ao '}lru_iecto da Gama>·a elos Depntetdos, n. 63 A, de 1897, que 
pcrmitte, em todo o tempo, aos alumnos da Escola Polytechnica que se m<L

lri,,uleu·ant rle ?cr.ôrrlc com ets exigencias tn·epa,·atorias dos estat1ttoo que 

7mixm·rwt co''' o elPc1·eto n. 5.600, de 25 de Ab·ril tle 1874, conoluirem o• 
>"C8Jlect i vos Clii"SO• pelos ditos estatutos 

A Commis~ã<> de I•nstrucçã.-:- e Sande Publica, tendo tomado conhecimento do 

officio do Senado em .,Jue se communica que aquella Casa do Congresso emen

dou a pro;x'si<:ão des:a Ca:na-ra, n. 63, de 1897, ê de parecer que seja adoptn1a 

a emenda do &naclo. 

Sala das Commissões, 2~ de •Setembro de 1897. - .llm·tins Jmtio1·, relator. 

G1<sta1:o Gocloy, ~&i-dente. - Anisio ele Ab1·eu. - Roel?·iyttes Li-ma. - Ro
tirigues Do1·ia. 

Ptojecto da Gama1·c ãos Demtta.los, n. 63 A, ele 1897, qne permi.tte, em todo o 

tentro, aos al11mnos ela Escoln Po!ytechnica, q11e se mat••i.cnla1·am de ac

cõrdo cou1 as exigenciao prepm·atorias êios estattttos que bwixa1·am co111 o 
rzr,•. e to ". ~. 600, d~ 25 de Ab1·il ele 1874, concltti!·em os ,·espectivos c-m·so~ 

pelo< .Zilos "·•tatutns 

O Congresso 1 ·rrcional resolve: 

Art. 1. o Aos alumnos da Elscola Polytechnica, que se ma tricul<arrun de ac

CÕ!'<lo com as ~X'igencias llreparatorla.s rdos estatutos que bruixaram com o de

creto n. 5. 600. de 25 de Abril de 1874, mca, em todo o tempo, permittido oon

cluirem os resr.ertivos cu!"l;os pelos ditos estatutos . 

Art. 2.o Revogam-se :?S <li'SllOSições em contr-ario. 

Camara dos De~mta.dos, 6 de Setembro de 1897. - A.1·tlmr Ge:::a,· Rios, Pre
~lclente. - J1tlifJ de Jllel/o Fi1110, 1° Secretario. - Ca1·los Atcgusto Vicente ·No
vaes, 2o Secreta I': o. 

Parecer da Con 
missão de lnsl 
Publjca 
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Emencla do Senaclo ao pt·ojecto n. 63 A. de 1897, da Cama.•·a dos Depu

taclos 

Depois das palavras - regulamento de 1874 - accrescente-se: - e aos 

das escolas de Mln&s e M·ilita.r que requereram, até es.ta. data, transferencia. para 

a Escola Polytechnica. 

Se·nado Federal, 18 de Setemb•t·o de 1897. - Manoel Victot'ino Pcrei•·a, Pt·c

sidente. - Jt)akitn &e O. Catunclc1, to Secretario. - José BeTna?·çlo de Medei

•·os, 2° Secreta .. i o. - Joaq11im. José Paes da Silva Scw•nento. 3° Secreta.rio. -

Gustao;o Richm·c!, "-Srvindo de 4• Secreta:rlio . 

SESSÃO DE 29 DE SJ'::TID11i-RRO 

O Sr. rres'•<len le: - Acha-se sobre a mesa um requerimento de pt·eferenciA 

para a i iscussão unica. do projecto n. 63 ·B, de 1897, em-enda do Senado ao pro

jecto rla Camara dos Depu·trudos n. 63 A, de 1897. que .permitte em todo o tempo 

aos a!umnos <la Escola Polytechnlica, CJ•Ue se matricUtla.ram de accôrdo co.m a~ 

exigencias -pr.epara•torins dos esta.httos, que baixaram com o decreto n. 5. 600. de 

25 de Abril de 1874, concln!rem os respectivos cursos pelos -ditos estatutos. 

Em seguida é lido e approvado o segu.!n.t~ requerimento: 

Requelro prefere-r.cia vara. a -discussão U'nica. do j)lrojecto 11. 63 B. de 189 7, 

emenda ·do Senado ao projecto 11. 63 A. de 1897. 

Sala das Sessõ€'s 29 de Setembro de 1897. - Leonel Filho. 
' 

O Sr. Pres:odent<': O projecto a que se refere o requerimento de preferen· 

cia é o eguinte: 

'O Congresso Nacional resoh·e: 

Art. 1. o Aos fllumnos da Esco'la Polytechni·ca, que s~ matrloula;rllm de ac

côrdo com QS -exi.gencias prepara·torias dos estatutos que baixaram com o de

creto n. 5. 60ry, de 25 de Abri•! de 1874 fiea em todo o tempo permi.ttido conclui

rem os respectivos cursos pelos ditos rsla.Lutos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em c<>ntrario. '' 

A Camara enviou ao Sena-do o projecto a cuja leitura acabo de proceder e 

ahli foi adopta<da a seguinte· emen-da: 

"Depols das palavras - regulamento de 1874 - accre•cente-se: "e aos da.s 

Escolas de Mi-nas e .Militar que requerera-m, a-té esta da ta, tra.nsferencia para " 

Escola. Polytechnica." 

Ouvión, a Commissão resJ}ectiva, ella emittio o seguinte parecer: 

".o. Commissão de Instrucção e Saude Publica, tendo tomado conhecimento 

do of(i c.i o do Senado, em que se communica que aquella Casa do Congresso 
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emenJc>n a. proposição desta Camarn, n. 63, de 1897, é de parecer que seja ad

vptadh a emenda do Senado." 
Esllt em discu~sfuo a emenda do Senado. 

;<.;ingu~m pedindo a palavra é encerrada a discussãO'. 

Po~ta a votos, é approYada a seguinte emenda do Senado: 

De~ois das palaVTrts - regulamento de 18H. accre.•cent<'-se : " e aos das Es

colas de Minas e Militar que requerera m, até esta data, transferenc!:J. para 1l 

E~coln l'olytechnlca." 

E' o projecto en"'ado li Commissão de llcdacção. 

Em 4 DE AGOSTO DF. 1897 é offerecido â Camara o seguinte projecto: 

O Conoresso ·acionai resolve: 

,\rt. 1. • Aos alunmos da E :cola PolytechPica, que se matricularam tle ac

eõ•rdo C•1m as exJgencia,; prepa.ratorias do regulamento de 1874, fica s&mpre 

Jlermitti ão conclui rem os respecti\,os cursos pelo dito regulamento . 

• \rL ~. 0 Revogam-se as disposições <O m contra rio . 

. \ pp:·ov,,do em debate, ~ 1·eme.ttido no Senado, que o emenda: 

.-\rt. 1. o .-\os alumnos da Escola Polytechnica que se .matricularem de nc

efn·do •om as exig,•ncias prepara ton' as dos estatutos que baixaram com o dP

'rl'tO n . 5. 600, de 25 de Abril de 1874. e nos das escolas de Minas e :1.1ilita.r 

que req·úereram até esta data tran.sferencia para aquella escola, fica em to l•> 

" tempo pet·mittido concluirem os respectivos cursos pelos ditos estatuto• . 

Art. 2. o R evogam-se as 'ilisposições em contrario. 

S~la ela.< Comm'ssl>es, 29 de Setembt·o de 1897. - Jwvencio àe Aqtdat·. -

ll<lefol!sc> .-tlt·im . 

··~weeio'lado em 13 UE OUTUBRO DE 1897. 

SJ:!;SS.:l.O DE 9 DE AGOSTO (189 ) 

Drclw·o .tãv attill{li?'Pm aos alumnos rla Escola Polyteclm·icu, matt·iculados sob • 

"f!;icnen elo ,·eg1•lamento de 1874 c decisões comz>lement<L?·es, as 

d11 con•olidaçr1o que baixou com o a?•iso de 30 ele iJ.fel1'ço ele 1898, 

lliB1JOsições 

senclo-lhes 

_qa: antida8 todas as ;wntagens de q11e. estavam de 7Josse, ele accôrelo com o 

rlrc,.ctn ''. 41>0, de 13 rle OttfnbJ'O de 1897; e torna .extensivo aos a.Zumnos da 

B.•,·.ol" Y<tnl/ o f•lVC1' concedido pelo citaclo dec?·eto aos dos Escolas de Mi· 

H!l,'i c ~filf.tm· 

.-\ Comn·;,,são de Instrucção e Snude Publica, ·tendo em vista a representa- Parecer da Com
missão de lnstr. 
Publica ~ões q11e ar, Congre~so Nnc.ional dirigiram alumnos da Escola Polytechnica, e 
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considerando que o ilecrHo n. 450, de 13 de Outubro de 1897, permittio aos alu

mnos ']ue •se haviam ma<tricula<lo, <le accõrdo com as exig;encias dos estatutos 

que bah:aram com o decreto n. 5. 600, de 25 de Abril <le 187 {, conclui 'f'm o curso 

no gozo odae gara·ntia da l~gislação anterior ao decreto n. 2. 221, de 23 de Ja

neolro de lf96, e tendo YerH!cado que no novo regulamento que baixou com o 

aviso do ::\:linisterio <da J·u"tiç:a e Negocio>' Interiores de 30 d.e Março de 1898 

disposiçüee ha que cerceiam vantagens concedidoas pelo aJ.Iudido decreto .nume

ro 450. dõ 13 de Outubro de 1 97. a exemplo do que resolveu o C011grc&<o Xa

Ci<'nal em relação aos ah::mnos do curso uperior das Faculdades de Direito, ma

triculado.!> an tes da lei n. 314, de 30 de Outubro <le 1895; consi-derando ainda. 

que hou,·e manifesta oe. ·o:ualõade em excluir-se os alumnos da Escola Kaval d;) 

favor pen nittido aos das & o las de ::\li nas e Militar que requereram até a data 

do citado decreto de l:l de Outubro de 1897 transferencia para a Escola Polyte

chnica: tendo em con-·derRçJ.o que disposições regu lamentaores ·não podem de fa

zer o que e acl1a determmado em legislação anten'o1·; attendendo á, represen

taçõe qup lhe foram apre~enta<las, submette :\ consi deração da Carr.ara o oe

guinte pro~cto : 

O C?ngre-Ero _ -a~ional r.?sohre : 

Art. 1. • :\ao at ·r. g-ero ao alumnos da E scola Polytechnica, que se mab.'i

cularam .;;:ob o ~gime:I do regulamento de 1874 e decisões complementares, as 

dlspo>içõ.>$ da co.n,olidação que baixou com o aviso de 30 <de "Março de 1 9 , sen

do-lhes oarantidas toe - RS Yanta;;-ens de que estavam de ·posse pelos regula

mento!; e rleci-õe:> anter:ore;;, de accõndo com 'O decreto n . 4 50 de 13 de Outu
bro õ,; L3-. 

Ar. :! . • P ca ,;nen ·..-o ao alumuos da Escola Naval o favor concedido pelo 

citado decreü> n. UO, de 13 de Outubro ele 1897, aQs alumnos das Escolas de 

:Minas e ::\Uli~:ar . 

_,\r • 3.t Roevo~am-se a5 di po.s1çoes em contrario. 

R. - - das Commissôes, 2 de Agosto ele 1898 . - Eclua,.,lo de Ber-

.-f'do. Pr€sid<m e. - Pa~t/.a Guimarães, relator . - Ba1·bosa Lima. - Eduardo 

Pime· "''- - Triles de Jfent:~Ps. - Dr. 111alaquia.~ Gonçalves. - Dr. flcLefon so 
Limo_ 

- -a as~ m: 1~ nz áG<• TO ê encerrada, sem debate, a 2• di scussão. Em 16 

' ap _ ,.-_.ao o iP!'O ·ecio_ 

.:F_s __ :;;o DE 27 DE AGOSTO 

:'r. Presidente, quando a ilh1strada Commissão de 

projecto, ora em discussão, á consideração da 

cz:nz. :;;_ ~ ~ llaTI.a '.i'jlr'·s~nuulo outro que tem intima ·ligação com osta ma-
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ConYen~iclo de que o actual projecto, com um pequeno e.ccrescimo, torna dla

pensav<'l aqt;<eJLe qn e tive a ho-nra de fundamentar, venho offer<ecer algumas emeon

da.;; . 

O art. 3" co projecto nJa'llda estender aos alumnos da •Escola Nàva•l os fa

vores concodi<loG peio cit:e.uo ·decre-to n. 450, aos a lumnos .cJas Escolas de Minas 

e J\:IiNtar. 

Este õe~reto, -tl01'ém, quando foi pu.t>licado j á n.ã.o 1)Qdia aproveitar a todos 

o" interessados. 
Alumr:os, na•s condiçõ~s de mer(!Cere m as sonas vm1tagens, dellas .ficaram pri 

vado~. pois o dito nect'eto ·estfl!belecia QUe só gozariam dos seus beneficios aquel 

Ies que houvessem requeri.do otTan.sferencia para a Escola Polytechnica até a.queUa 

rlata. 

Por ·outro lado :tlumnos •:las Escolas Mli Ji.tar ,e ode :11i.nas, em identicas cir

cum~tanc;.::ts de curso, matriculados posteriormente na Escola Polytechnka, fica

ram tam~Jem priva<'..os d (, uma Yantag>em a que tinham inconteste.ve l di.-eito. 

Estou certo Ci•tte a illustr-e CX!mmissão ele Inst.rucçfuo Publica, attendendo âs 

razões expostas, não T.ec •~tsará o seu ·apoio ás nlinhas e.n1endas. 

Vêm á Moe.~a. s.'io lidas, apciadas ·e postas em discussão, que é encerrada, e 

em1iac:a.<; á Commissão rle In,tt·ucçã.o Publica as seguintes emendas: 

Subs b lua-se o art. 2° pelo •seguinte: 

Arr. 2.< As vantagen01 con<ledi'das pelo citado deCl·eto ·n . 450, de 13 de Ou

tubro de 1 ~97, aos almn.nos das Escolas Militar e :doe ~finas continuam em vigor 

até o (ilT' <lo corre.nte amno, sendo extensivas aos alumnos da Escola Naval em 

iden tica~ circum;;~ta.ncbJ;S. 

Substitua-se o art. 3° pelo segu inte: 

Art. 3. o De igual benef•icio g·ozarão aCJ'UelLes que, j á não fruz-endo part-e da~ 

ditas l}scolns :11i.lita r e de :l!linas, tenha,m requerido m a tricula ·na Escol.a Poly

tech nica. 
Ac~rescente-se o seg1.1ir.te ·artigo: 
Art. 2 o Revogam ·ae as disposições ·en1 contrario. 

Sal a <las Sessi\es. 2 7 de Ag<l'S·to de 1898. - Elias .Jfa?·ti?Wl. 

O Sr. P nnln G uinHtrHes - explica as razões que levruram a Con1rnissão de 

1nstrucção e S!t!ude 1PublicA. a accedar as .r eclamações que lhe foram offerecidas 

e defende o projecto ara em <liscussão, qu e attende a direitos adquirLdos. 

A em enda ·do Sr. D eputado pelo Piauhy trata ode mat<:ria nova, alarga;ndo fa

VOI'C'S que foran1 j-ustr..n1cn te co·ncedldos aos ah1n1r.os que se 'haviam anatricuJado 

na vigencia do r .egulamento de J 874. Sabendo que, por foTça de clis•posição regcJ

Ianlcntar , a emenda ·tt'm rle i·r {t Con1n1issão, espera a occa.sião opportuna para n1a

n1!festa r~se a 1l"'espeito. 

NLnguem mais p·edindo a )1alavra, é -encerrada a discussão e aJdiada a vota-

ção até qt;•e a Commissãn <l? parecer sobre as emendas o ffereci·das . \ 
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A Comrnissão d·c In.'\ü-uc~ão e ·Saude Publica, e a quem foram prese.ntes a" 
erne.ndas ot:f·prcci<ias pelo J)cputa·do Elias Marti·ns ao projecto n. Ç, de 1898, é d u 

par.ecer q·ue não ha incom·<e>n iente em serem a[J[Jl"OVadas. 

Saiu d as S<>ssões, 31 de Agosto de 1898. - Ec!nardo ele Be>Tétlo, Presiden te. 

Pcwlc; G<ti'na>-r'ies . -·· r.m·bqsa Dimct. - Tlrlefonso Dim.a. - 'l'o>'Q1tctto Mo>·eka . 

Bent .H des Dins . 

Substitua-s~ o art. 2• pelo seguin.t0: 

Art . 2 .• As vantagens concedi-das pelo citado decreto n . 450, de 13 de Ou

tubro de 1897, aos a lumnoG das Escolas :\1illtnr e .de :\finas continuam em vig-or 

até o f1in1 do corrent . .,. ~r·no , sen,tlo ·exten~i:VaR aos alumnos da Escola Naval em 

I den tica s c i r cu m.stancia s. 

Substi•tua- se o art. 3• pelo seguinte: 

Art. 3 . '" De ig-ual beneficio g'O><arã.o aq.uelles que. jã não fa:oenclo parte elas 

ditas escolas Militar, NaYa! e de ;'.1inns, tenham <req.u•erido rnatJ·icula nc< Bscola. 

Polytechnica. 

A..ccresoen be-se o seguinte artigo: 

Art. 4. • Revogam-se as di-sposições ·em contrario. 

Sala da.~ S€1ssõe<, 27 de A~osto de 1898. ~ Elias Mcwti?ls . 

Na SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO é approva.do o projecto com as emendas. 

1-<a SM<SÃO nE 9 f> publ!ca.rla a redacçãp final e na de 13-é approvada. o pro
jecto é remPLtido ao Se na do. 

/ 



SE NA DO FEDERAL 

SF.Si'\ÃO DE DE OUTUBRO (1898) 

.-\ Com missão ·de Instrucçã.o Publica cxa minou a proposição ela Camara elos Parecer da ..c_om-

Depm ados, n. ~o . d~ 1898, que declara não applicaveis aos alumnos da E cola missão de lnstr_ 

Polytechnica e das EBcolas Militar e de :Minas as dlsposiçõe<> regulamentares da Publica 

Consol>daç.\o feita pelo aviso de 30 de :lfarço deste anno, contra.rias no disposto 

em favor dellas ·pela lei de 13 de ou.tu·bro de 1897, ·estende o ·beneficio desta lei 

aos alu nno• ela escola Nava1l e fiCJttelle" que, já não fn?.endo parte destas esco-

las, t"nham requerido matricula na Escol a Polytechnica. 

A l~i citada de 13 de Out>ubro, art . 1•, dispõe: 

"n.os alumnos na ]Dscola Polytechnica, que e matricularam. d·e accôrdo com 

as ex •g-Cn<:!ias preparatorlas dos estacutos que baixaram com o decrero n. 5.600, de 

~5 de Abril à e 1874, e aos e.lumnos das E o las de :<\1inas e i\Lilitar, C[ll'6 requere

ram. até tHa data, a transfere.ncia para aquel!a Escola, fica em todo o temP'> 

~r·rmittidc roncluirem <Js r esvectiYos cur-os pel'ls ditos estatutos ... 

S e a lei ~ó por outra !e:i ·pôde ser alterada, é claro que o Regulamento de 

J8 9f. e a Consolidação referida, ITião a.ffcctam aos alumno.• comp•·ehrndidos n·t 

disposir.ão traPscriptoa <tuc C<•n•tinuam na posse do ben<>fi!cio que lhes foi conce

dido. 

A exl<·ns'io de ·i~ua.l heneficio aos alumnos da Escola. )lavai. que estiverem 

nas me mas condições ,'\o.- h<•neficiados da dita lei, 'obed!lce ao principio de qu~ 

onde miL ta a me,.nu razão deve decretar-se a mesma disposiçà(). 

f elo qu~ res-peita Q.quclJ s, que, ex-a lumnos, já. não fazem ;pe.rte das mesmaf::: 

('SCOlas, mai tenlHliT! r'!qu·er!do mati'icula na Escola Polylechnica, 1dá-se uma corn

plica~ão ào beneficio da lei ele 13 de Outubro. favor sobre o qual resoh'erá o Se

nado . 

Parece. entretanto, fi Commissã•o que a proposição da Camara póde ser ap

provada. 

831<1. das Commis,õe~. ii de Qu,tubro d<' 1898 . - J. L. Coelho e Cmnpos. -

Jlorw•.<: llarros. - r:onçalvrs Fe1Tei•ra. 
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~a SESEÃO DE 1:1 m; ou~UBRO é .encerrada, sem debat>e, a 2• discussão. A pro

po. ic;ào 6 adoptacle. para. 3• odiscussão. 

::-Ja SES~-~o nE 1:> DF Ül:TUBRO é aJ1provada em 3• discussão, sem debate. 

Promulgada em 5 de )Jovembro de 1898. 



CA M ARA DOS DEPUTADOS 

SF.JSs.:w DE 31 DE OUTUBRO 

J'cr udU c aos alumnos da JiJscola Po lytechnica que não tivm·em 2Jodido zn·estar 

o; zu,•e )n·atico de qualquc•· elos amtos do •·espectivo curso zn-esta•· essa 1n·ova 

no épow immediala ele e:rames, apreselltando po•·a esse fim novo •·elatorio 

lio~ trr1brrlhos já jeitos, caso não tenham sido conse?·vaclos os 111·imei1·os •·ela

torios 

A' !'omm!ssão rle In~trucção Publica foi apresentado o requerimento em que 

o ~n~enheiro !!;eographo Julio Oscar de Xovaes Carvalho J>ede sejam .cons'd-arados 

Yalldos, para todos os effeitoe Iegaes, os relatorios do5 exercícios pmticos do cul'SO 

de engenharia civil que tem de apresentar á Escola Polytechnica do Rio de Ja

neiro . em Eubstituição nos que já apresentou e que foram de...'"l:ruidos por delibe

raç'io ela Congregação da refe!'ida Escola, e, examinando-a. é a Commissão de 

par<•cer que ~;;eja attendid:l. a pretenção, pelas razões segui•ntes: 

Em anterior requerimento ~obre o mesmo assumpto, o engenheiro Xovaes 

Can·aiho solicitou do Congresso Nacional a validade dos relatorios que apresen

tou c•m tempo opportu·no e justificou com documen~os juntos -á petiçãJo a. impos

sibilidade em que se achou para p~estar exames em época legal. 

E11 tre as infor maç5t>s ob 'das por intermedio ·do Governo, disse o director da 

E :oi& Polytech.nica que, ainda mesmo no caso de ser a resol'Uç.ão do Congres.;o 

<avoravel ao pretendente, seria ella sem effeito, por já terem osido destruidos os 

alludidos relator:os . 

A Commiss.ão, convencida da in~fficacia. do seu aoto :de acquLescencia, consi

ãerou esta. entre outras, como p.rino:pa! razão 'J)Qra a negativa que formulou. 

Xão cogitou, porém, da. ·nova f61101a qu~ agora é dada ao requerimento e nem 

o de•:eri a ter feito, •JlQis isso Importaria insinuação .exorbita.nte do termos da pe· 

tição submettida á sna a.]>reeiação. 

E ' di\·erso, porém, o caso vertente e não vê agora a Commissã.o inconven•'en

te. an tes ra<oavel cquidade, em poupar-se ao p.eticionario o traba.Jho da repetição 

penosa df' ~xercicios que frequentou duran~e o anno Iectivo. uma vez que exhibe. 

Pa recer da Com
mis são de lnstr. 
P ublica 
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novo~ relatorios ip-uae:> aos que fo:cam destru idos, os qu a€s, nesse caso, deverão 

ser considerados va~idos. 

Assir.< pen~a11do, a Commo\ssão offerwe á co11sideração da Ca.mara o seguinte 

projecto '(]"' lei : 

Art. 1. o Ao.; al nmaos da I<;sco ia Polytecbnica, CJU€ não t.iverem podido prestar 

exame pratico de qu:tlquer dos annos do rp.spectivo curso, é permittido pt·estar essa 

prova em l'poca irnôedi~~:t dos exam~s. apr€senba nd•o para esse fi m .novo rela.torh. 

dos tr abalhos já f~>itos, caso niio renll~m si·do conserv3.!dos o~ .primeiros relatonios. 

"\t·t. 2. o R!evo;>:am-se as disposições em con t rario . 

Sala das Cornmis~ões. ~ 1 de Outubro de 1398 . - Elclucwclo de Bc;Têrlo, Pre

•id nte. -- Bet~trr.t·rles JHcts . relator . - llm·bosa Lime". - Elcluat•clo Pimentel. -
lldcíonsc> Li1:.a. - Pau la Gnimrwães. 

}ia SE~~ÃO D'l 23 DE NoVEMBRo é encerrada sem doebate a 1' discussão. Em 2-1 

é approvado o projecto. 

:Ka SBS~Ão DE 25 DE ~oVRMBRO é o project0 approvado em 2• discu,são. sem 

debate. 

SESS-~0 DE 3 DE DEZE:\TBRO 

O Sr. ~J oreirn. tla Silvn : - E' simplesmen-te para mandar ã :VIesa uma rnen

da. 1 T.i!) : 

Vem á :ITe;,fl., ~ li>da, aP<>iada e posta em discllb-são, que é €ncerrada e enviada 

á Com missão de Instrucçã.o Publica, a seguinte emenda: 

'l'ambem S'e'râ J>er:nittido aos a.lumnos das FacuLdad€5 de Direito do 1• anno 

frequenta m as au las ·do 2°; do 2°, as do 3°: do 3•, as do 4° e do 4°, as do 5° e 

faZ'Cl·em ;,ucccs;;ivamente os exames correspondentes ãs aulas que frequenta

ram, devendo ser &!r&rado no sentido da 2• partE> >desta. disposição, e necessario 

fõr, o horario d.a•s rnPsrnas aulas. 

Sala das Se,sõe~. 3 d.e Dez€mbro de 189 . - Jfo1·eh·a da Silva. 

Nin;,'Uem mais ]J'<'<doi·nllo a pal<aYra, é 'e.Ilcerrada a discussão € adiada a Yota

c:i\o nté qu~ a re peC\tiva Comm:i~o dé -parecer sobre a em€n da offerccide.. 
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SSSSÃO DE 13 nr:: DBZE:\rBRO 

A Con.mis~ :io c1P In.•trucção Publica é de -pa recer que a emenda apresentada 

ao projeclo n. 156. elcstP on11o, não seja :>. cceit:J. p•elas segu·lnt-es razões: 

A lei n. 31 ·1, de 30 rle Ot!>tlll>ro d-e 18n5, reo,·ga,n·!zou em data, as im recente, o 

ensi.n o <la~; l<'a.cu ld'l.d-e.s ele Direito .. dh•i<lin•elo em o:·nco s éries -e por .ella-s distri

bui ndo mt>t ho-d icam()nte as ,ma terias do curso . 

Em seu art . 2° §' 7• cs-tatuia que, <>m nonhuma das época>S, poderá o alumno 

ser exami·llaelo nas materle.s d.e mais de um anno. E ao nela: o alumno que tiver 

pres ta d·o exam.e das m1rlerias de> um anno na primeira época, ·nã-o poderá ser ad

mitti do a ·exam-e das matcl"ias ·do anno ~ubsecruente •na seg-unda época. 

A r e ~erida lei, pronnndmvJo-st' sobre estes pri.ncipios el e reglmen escolar, teve 

naturah1ente .em vista regularizar e simp!.J.ficar o ensi.no, de modo a •evita1· o ac

cumu~o d( alumnos d;; séries cliwr as dentro elo mesmo amno. 

A indispensavel -::\!.teraçã<> do hora,,io das aulas d<> amll1o, com o fim de fa

cil itar aos alumnos do a-rtno i-nferior a f•·.ec1uencia de d·uas sér.ies, virá pertuTbar 

a ordem .e•taboelecidn, que é • ,·antajosa pela distribuição já feita das horas mais· 

convenientes. 
A emen da \•em, portanto, reformar um dos ponto,q capitaes da lei c'tada, tra

zendo :lOt<Os perturb,'l.ção qn~ vantag--e m. 

Accresce ainda ·não padet· ella apt·oveitan:, dentro do actual anno lectivo, e 

110r i,.so melhor ~J'á aguar.dar •a proxim·a seasã,o legisJativa , para apresentação de 

reforma .mais compl-eta, n<L ·nua! J)()d-erá ser -resguarda.da a p1·ovidencia indicada 

na c;rende.. 

O pc.nsamento do autor é eviéientemente a reducção do tempo para a conclu

~<ão elo curso juridico. N'es~e caso proP'Qnha-SJe ámtes a elim!nação de materia.s 

<JU'Il possa.m ser dispE"1·~aveis au, conservàmdo-se todas as disciplinas actuaJ.mentil 

prescriptas, dividil-as de fôrma a reduzir-se o curso de cinco .para qua.tro ou mes

mo p~ra tres an•nos. 

Assim .teTemos uma refor.ma mais equitative., com t<>das as .vantag-ens que a 

emenda tem .em vlista pron1over. 

Sa la das Sessõ~s. 13 el .. e Dezembro doe 1898. - Paula Gttimm·ães, Presidente. 

- Bcrlinnles Dias . r_e!ator. - To1·qnato llforei?·a. - Ctr.nha Ma?·tins. - flde

fonso J,irna. - Eclnanlo Pimentel. com resn·icções. 

)la SESSÃO DE 17 os DEZEMBno é approvado o projecto sem a emenda. Em 20 

é aiJJProvacla a redacção fi'lal e o projecto e•nviado ao Senado, que não de u an

da mento. 
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ElESSÃO DE lo DE JT:!\HO (l 9!1) 

O Sr. llueuu de .\ ndrnda : - Sr. Pre:..sident'e, Yenho ai.tl'€:...~ntar a , ,. . Ex. e a. 
consideração dos mE·t:s !Ilustres collegas um proj P.c to -de lei, qll'e mereceu a a s

~ignu tura ele .todos "s Deputados de S. Pa•C~ lo '!H'esentes.. nesta sessão, reco nh e

cendo, como d.e caracter official. os di·ploma.> conf~rMos ;pel•a Escola Polytechnica 

rlo n•eu Esta do . 

Espero , Sr. P r-esidemte, que e-.s t~ 11 1·ojecto -conseguirá a accei tação dos S rs . 

Deputados e d~ve mPreoel -a çor d iYer&os mo t ivos . 

Primeiro, a Eseola Folyt·echnico. de S . Paulo nãJo é um l•nstltuto de ensino 

de existencia er•hem•era : está fund!l!do ha mais de qua.tro an•nos; segundo, é fre

que.n tada po r mocidade numerosa, q~tc ah~ r ecebe o ensino p rof issional com re

gula ridad~. 

O corpo odocPnte. ql!e naquclle instituto pro ressa, compõe-se de 'J)'essoal que 

junta os ~onhecimentos theoricos demons trados d ia riamente, ·no exercício da ca

thedra, ~ a conn·eeimentos technicos adquiridos na nrat ica profissiQJlal da enge

nharia. 

O Sn. ELIAS F AUSTO: - '!'em nomes que são v erda.deiras glor ias da eng.enha

ria brasileira. 

O Sn. BUENO DR ANDRADA: - Peço licença para, i.nvez,ten do as praticas par

lamentares, dar um a.poiackl ao a,partoe de meu nob re collega. 

A.ssirri, o •ensino profiFsio.nal, lheorico e pratico é alli ministrauo abunda.nt~. 

provei tosa e regularmente . 

O~ programme..-; E' plan<>s ele estudo "ão modelados pe las modernas conquistas 

da pedag-ot"ia e da sciencia. adaptadas ás necessidades doe nosso meio. 

Recommenda-se R Esrola Polyrechnica de S. Paulo á attenção dos poderes 

publicos tamhem pela instit-uição do cu rso -de meeanioa. pratica, - o curso de 

machini tn -, qu.e Y<>io preencher notavel lacuna nos ·estudos profissionaes de 

nosso pajz. e >dispõe de vastas officinas, ond·e os al umnos aprend·em c!~ veràade a 

sua futura profissão. 

Os diplomas co!lfen!dos por um estabelecimento, tão util e tão bem organi

zado. p:J.rece-rue. Sr. Presidente, que po-de m merecer igual credito e, J:}Ortanto, go

zar de iguaes direitos ás escolas ~ongeneres aqui estabelecidas e tambern aos dos 

jnstitut't.i.S oextrarn~eiros, rec·unhecidQs por leis do paiz. 

O SR. ?IIONTE:>IEGRO · - :Apoiado; mu.ito bem. Conte com o meu voto. 

O :'H. Btm:>~o DE Axo•u.oA: - ?IIuito ~"Tadeocdo. 

Não preciso alongar-nte illas informações que presto a esta Casa do Congresso 

Nacional sobre e.s a escola de S. Pa.ulo. 

Se discuosão houy.er eobre o assumpto, mais dados trarei e todos favoreveis 

áquelJe estabelectmento. 

Por ora, Sr. Presidente. limito-me a pedir a V. Ex. que !"eceba o nosso pro

jeeto com b-etH~Yole-neia e o encaminhe com br?vida<ie, que nos auxilie a r&p:da-



mente transformai-o em lei, que uma vez promulgada serã uma. boa le1 para a 

Republ1ce.. (M1<ito bem,· m-uito bem. ) 

SESSÃO DE 3 DE JUNHO 

llecoulwce M111o tle cm·a~ter o/fioiul, em todo o te>·,·ito•·io da Vn.ião, 11a1·a toll.os 

os 6ffeitos lc,gaes, os ditplomas confeliclos pela Escola Polyteolmica de Sã.<J 

Paulo 

O Congre~so Nacional resolve: 

Art. 1. o São Teconhecidos como de caracter official, em todo o territorlo da 

I:nião, pa:ra todos os effeito.s legaes, os ct·iplomas co-nferidos pela Escola Polyote

chn:ica de S. P&ulo. 
Art. 2. 0 ·Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala cias Sessões, 21 de Maio <Le 1899. - B!beno ele And?·ada. - Elias Fcmsto. 

Glice1·io. - Caserniro da Rocha. - Costa Junio1·. - Pauli?lo Carlos. -

Edmundo da Fonseca. ·- Ol1vei1·a B!"Ciga. - João Galeão Ca1·valha!. 

SESSÃO DE H DE AGOSTO 

llecol'lirce <·nJn" rlc ca?'(bCtm· ojjicial, em. todo o te'ITi-torio da União, para toàos 

os P.ffeltos legaes, os diplomas conferidos pela Escola Polyt~clm·ica de São 

Pa,:/o 

O ensino na Escola Polytechnica de S. Pe.ulo é dividido em dons ramos dis- Parece r da Com
tinctos: estudos fun<lamentaes - curso prelimi11rur e curso g>era.l - .e estudos te- missão de Jnstr. 
chnie<;s, profesSa.dos em cursos espeoia.es de engenheiros civis, de eng~enheiros ar- Publica 

cbltoobos, de engenllreiros industria.e.;;, ode eng;enl1eiros agro.nomo's, üe meca.nicos, de 

oond11Ct(JJ'CS de trabalhos; de agrim<msores <e de ma.chinistas. 

Com excepção do cu.r~o de m'<lchlnistas, que se compõe 'IHlica.mente dos estu

dos theoricos e dos trabalhos pr.a.ticos nas officionas ·da •engenharia mec111nica, a 

matrioula .nas aulas de en-sino especitica.do exige a approvação de parte ou de to

talidade das materia>S fundam<entaes. 

Ahi já se distinguem traços de s-emelhança entre o oplan~ gera.! u-e estudos 

.<;eguido pela :Elscola Poly~echnica de •S. Paulo e o ad()'J)taldo -pela U'll1ã.o em seus 

únstitu.tos cong'e'Ileres. 

O ca.racter essencialmente teolmoico dado ã edu.caçã:o qwofissional dos alumnos 

madlln:lsta.s lambem não é a.ntaogonico CO'ID os methodos ;pr.a.t!cados em estabeloeci-
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tnenLo federRI. Na Escola de Machlnlsle.s da Ma.ri,nha ~ acquislção rde h rubiH t.a

ções pra ticas, tão pr.ecisas a futuros fabJ,icante-s, contJ·a-.mestres, .dlrectores e 

C<l'llCe-r tadores cl:e ma<>hinas, apparelhos P •instrumentos, é lambem o alvo prlncl

pal, tambcm procuro.!J<lo me~mo com s:tcrificlo de aJ~·uns conhecimento;; theo rico~. 

Assim, ai·nda nc~sa eS'!)'ec ia.!idade êic f'studos a União .e o JDsta.do de S . Pau in 

não divergem: seguem o me~o rumo para chegar ao men:no 1:onto . 

Ora, se para alcançar o m esmo obj .eclivo, a União c o Estado ndoplnrem plan os 

l'm su2 ganeral'!dade semelhantes; se ambns as aldmi nislra çüe.; no intui!·o de aper· 

feiçol!r o ensino IJ)ublico, baseavam a espec la.lizaçiio ec ientlfolca em sol idos e syste

ma1:1cos c-studo,g fun~Jan1entaeR, cla ro está que não se pOde levantar como obslaculo 

ao r econhl:'clmento offir-'a l , !)OI' 1:arl P dos porl eres r,,-deraE~ dos d ip~orrtns !HIScailo• 

pela e~cola çaulism, o argum~nto d>e se encon trar antagonismos discipHnare en· 

!Te os m cthoilos de c-d·uc"L<;ilo su;;er:or acceitos pe l a U nião e os adop t:ados no Es

tado de S. Pa·u lo. 

Certo que essa r azão - s€'m ·duvi,da. <.:-on~ id·eravel - ·não é por si sO b 'l.!rtante 

forte para. que a Un'iiio, unicamente nel!a se a m parando, reconheça como lguae."! 

aos de S"uas escolas os diplomas conferidos pelrus escolas estadoaes. 

A conces.~ão d<!! t;1l f'tvor pl\d·e 31!·nda ·depender de outras condições . A Fe

der ação pOde basear ·Sua n>t)gathra., mesmo da,do o ca.so de jden tJ.da.d·e .de ·program

ma, e1t1 outros motivos justos e respeltaveis. Por exemplo: na deficiencia do3 

meios de estudos; '10 de~tudo dos <trabalhos escolarzs; na incompetenc ia. e desl 

dia do p~:~roal à-oc<'nte; na facil distribu·.çào de c>~ rtas scientificas que espalha

das sem escrnJJulo n"'m ser it>dacl•e , con.~ liru cm J'J·a:uduiC'Tilo' ceJ·tfiica.dos ele pre

paro intellectuu l , etc. 

'?\ em "ma sO dessas rle)JI'i m enles hy pnth rees é applimwel á Escola. Polyteell

nica d e S. Paulo. fh cinco an,os que e- ta f·uncciona r egul arm ent3 e seu estado 

actual é prova indisctJlivel de sua cre<ccnte pJ·osperidnde 1instructiva e da seri t' 

da.de de sua direcção. 

Dispcndo dP uma dotação orçamentaria de 460 contos a nnuaes, ser·vicla ·POr 

um pessoal clocentJe composto em sun ;,'Tancle parte el e profes~ores j:l. traqwejados 

&m Jlolnvei• t1-abalhos tJechnic-os ou vi·ndo de longo lirocLnio IJ)edagogico de outras 

eocolas: estabelocida em vasto edifio 'o c-onstruido ·pTopositalmente para P<'rma

nencia de seus seniços, aulas, ·lnboralorios, oEficina.s; seguindo programma de en

srno no ';!Ual se MJc-.adeia vasta cópin d e <es:ludos theoricos com pratica. ode traba

lhos profis~ionaEs, a. Polytec1mica Je S. P.:ltllo está preparada para cumpn:r b'ua 

pa.triotic& missão: i nstruir seus alnmnos d·e modo que elles possam ril'alizar em 

conhocimenlo com os .engenheiros civis das escolas fooeraes e tornai -os capazes 

de libertar o nosoo palz do predo.minio .dos agronomos, dos engenheiro~ lndus

tdaea, dos mecanlcos e rlos m~cbinista'S t>xtrangei ros. 

E vai conseguindo esse d-esicle1·atum. 

J!!. ·si'io leeci-ona os complet am,ente d01us CU I'OOs - o de eng-e,nh aJ'ill civil e o 

de architectn;r!t. Dous OU'tros, o de engenharia il~dustrlal e o de agronomia, t êm 

iniciados os dous primeiros annos lectivos. São concorri di si m'Os os serviços' das 
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off!dnas c â. rrnatricul.a do curso d~ a ·gronomia, curso tão ·util e de futuro, a af

f!uPncia é <."()nsideravol. 

Nos diV1ersos cu•rsos se ncham inscriptos .• .no corrente runno lectivo (1898-1899) 

140 n.lumnos e 48 ouvintes. 

Dur::onte o a.nno pa.,sa•do apresentaram-se •para exam e 117 ca,ndJudatos . O ;re

s uHwdo o!JtJdo foi o seguinte: .um a'])]>rovado 001111 grande di stLn,cção, seis appro

vado" eom clistin.cçã,o, 23 appro\Cados plenarrn.ente, 62 ~ri •mplesmente, tres reprova

dos e 2 2 11ão .com;p3..1"'ecera 1n. 

Esta rapida e.s•tatistioa clemornstra que a severid::ode c a justiça 'J}r.es~d!em o 

julga_~·!e.n to <ias }Jrov·as, pois é bastantJe a.Jta. a 1Jorcentage.m tdos inhwbiHrta<ios . 

. Tã completa'!'am o curso -oito .eng.enh.eiros civis e um architecto. 

P.elo que fica ex·posto parece-mos que a. Escola Polytechn.i-ca d•e S. Pruu-lo me 

r ece que os pode1,es 1iecleraes r.econheçam oEfi'Ci&lmente seus .d:iploma.s. 

Aos pa.rtiélarios da. liberdad·e ]JTOfission,\1 <pou co affecta tocl·a a demonstra<,;ão 

acinL:'l . 

Para a ·queHes que enten dem que a qualquer cidadão brasiLeiro é •garanbido o 

liv:rc ex'l'l'cldo d oe .qualquer 'J}rofissão mora•!, in<teMectua.l -e industr-iaJ, in•d€pencle:n

tem ente ;).c diplomas &cad·emicos, de'\'e ser ·Lnd'iffoer.ente o mooo pe~o qual funooionoa 

e. Escola Polytechnica <l·e S. Paulo J>aírn CtOi11ced·e-J· a seus >ild·:ploma.dos ddreltos 

iguru"!s aos d'i•plornados pelas escolas .da Uni'ão. 

Se cs ·d:ip1oma1dos de todas a1s .escola'"' .tên1 dire itos nem n1ais ex:t~nsos .netn 

menos lim i·ta.dos do qu.e o s impLes .c.idadão, claro estâ. qute para os p~égru'lores e 

para os 5-sctarios .ct•esta ·doutrina .não f. a orga.nJ·zação mais ou m'lMOS aperfeiçoa

da, a. marcha ma.•!s ou m.enos r·egul ar de.;;te ou daque1l•e estaheleclmeroto de ensi·no 

que g· r r a on que tira. cUrei tos a seus di!}loma.ctos. 

_-\ ssim, ]}G.ra o.s propugnadores da ·liberclad~ profissi0t11al to·da a démo.nstra 

~üo que fizemos do g·.ráo ..:le apoerfeicoamento u. qu e oattlin·gio a Poly.teoh<nioa de 

S . Pa ulo ~ é jnutil., oc!o~n, ino-pportuna .. 

)<f as por e~sc motivo <J.,-vem el•les negar seu voto ao projeoto? Parece. que não. 

Adv•cl-san:•os •de •u.m prh•Hegio, nào podendo destruil -o de vez, são ilogticos conce

derulc a ma:is a.Iguns os ·ãá r e'itos que d •esejam ver goz.::odos por t(Jidos. 

Por tcdos .esses motivos somos de parecer qu•e sej a a.pJ)írova-do o projecto de 

lei n. 13, d·e 1899. 

Sa:Jn das Commi"-Sões, 3 d€ Agoori.o de 1899. - Edmardo P imentel, Presti

doentt: . -João ele .'fiq1oei·ra. - I/.àefonso L irna, .relator, - Ante•·o BoteUw . -

Ped1·o Borges. - Rod?'i.CJtoee J,ima. - Re•·na7'Cles Dia·s. 

Sa SE$S-<o DE 19 DF. AGClSTO é encerra da, sem d•eba.te, a lA discussão. Em 21 

é a pprova.ào o projecto. 



SESS.NO DE 25 DE .'\:GOST O 

E' :;..nnuncria,da a 2• discussão do projecro n. 13 A, de 1899, reconhecendo como 

de caro.cter >DfCiolaJ em todo o tert'itorio d{L Unifuo, para lf:o:dos os ·effeitos les-o.es, os 

diplon.as co•nl'erld.os PE'la Escola Polytoohnka de S . Paulo . 

Entra em discussão o aTt. 1°. 

O Sr. P r esiden te: - A 'eSte projecto foi offerec i.da pelo Sr . Bu~no de An

drade e >Outros a seguinte emenda.: 

"Depois do 1° - dig:-t-se: •paTa.gr a.pho Ull1.ico . - Nos esta.b•el•ecimentos fe

cleraes de ensino supeo>·ior são validos os exames prestardos na Escola Polytcchn·ica 

de S. Paulo." 

Nin~uem pedi,ndo a palavra, é encerrada a •d iscussão elo a;rt. 1o ,e em se

g>uioda a ·do a.rt . 2° do projecto n. 13 A, de 1899, cuja votaçfuo fica a,diada. 

(; t•rojecto é approvado com a emenda. 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

R cda.cçt1o jJtl?"a a 3•• discn~s.w'io elo 1Jrojecto n. 13, deste a.nno, que ?"econhece · CO?nv 

dt· om c.ctc?· ofjiciaL em tocLo o tm·rito?·io da União, ']JGI1"ct todos os e/feitos le

~:·aes, os rlijJlom as conte?· idos pela EscoLa Po!ytechnioa àe S. Pct?<lo e cLeolct?·a 

1alitlos no8 est <b e lech>P?Ifo~ jcrlentcs de e?lsino snzJe?·io?· os exames ·p?·estaclos 

na mesMa, escola 

O Congresso Kadon:tl resolve: 

Art. 1. o São rec<.'nhecidos como de carooMr officlal, •em todo o t erritorio da 

Uni·ão, paa·a todos os effeitO$ legaes, os dipJoma•s oon.feridos opela Escola Polyte

chn·ic'l. d•e S. Pa-ulo. 

Parag-ra pho rmico. "!\os estabelecimentos federaes dJe ensino sup·eri.or sfuo va-

1Ldos os exames pres tados na me.srna escola. 

Art. 2. o Revogam- 21e as disposições em contrario. 

Sa.la 'das Com.missões, 25. dle Agx>sto ode 1899. - EcL~ta?'do P imentel, Presi

dente interi01o. - Alv6.~ Rubião. - Eà~<m·dJo de Bel'l"êdo. - 'l'homaz Acciol:v . -

Peà1·o Bo?"[}t:s. - Malctq?da~ Gon<;al·ves . - Ilàefonso L ·inw, ll"el•ator . 

Na SB:>SAo DE 29 DE AoOS1'0 é appo·ov<Ldo o [lTojeoto e.m 3• die,cussão, sem de

bate . Em 30 é app :-oYada a t·ec1acção final. 

O projecto é envl.ndo ao Senado. 
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o projecto é aprova,do em Setembro no SENADO, sem debate, com as segui•nte~; 

emendas: 

Ao a,rt. 1. o Em vez de: "Sâo neco'llhecidos como ele caracter oCfioi·al - di -

ga-se:. E' o Governo a·u tori·zado a reconhecer como d e caracter officia.l __. 

Accresoente-se in fine -- e vela IDsclola de Engenharia dJe Polixl Alegre. 

·Ao pa.Pa1g r a-pho u nico do m1es.n1o artigo. 

Onde •se d·iz - na m~ma escola - diga...., - •nas mesmas egcolas. 

Sala da.s Com missões, 17 de Setembro de 1900. - J oaq11i1it Sa1'1nento. - Glts· 

tc!Vo RiclHt?'d, - B . eLe Mendo11çeJ So b?·inho. 

SEJSS"\0 DE 18 DE OUTUBRO (1900) 

Emonrla do Senado ao v•·ojecto n . 13 C, ele 1899, que 1'eoonheoe como <le ca1·aoter 

o!ficial em toclo o te1'1·Uo1·io da União, pa,·a toelos os e/feitos legaes, os eU-

1>íonws conjel'iclos 11etet Fisco la Polytechnica ele S . l'et1tlo e cleclanL vaUclo~ 

nos esl'o.belecimc11tos .fe<le1·e!es clr. ensino s11pe1·io1· os exames 1n·esteulos na 

-rr1 esm,a escoJ,a 

A Comrni·ssão de Jónstrucção e Saude Publica, toma•ndo conheoime!lto d•as 

emendas •C O Senado á propos•ição da Camru-a dos Deputados, ·de 31 de Agosto 

do anno passado, que reconhooe como de caracter ·official os dip.Jomas co.nfet·i 

dos pela Escola Po·lYtf'chnica de .S . Paulo, é de parecer que as t•efcri·das emendas 

sejaJm arlc pta,das 'PO!' esta C amara, por.qtle estão conformes ao 'disposto no Co

digo do Ensino Superior da Thepublica, o C]'llal attende e resolve a espeo~e. 

Sah rlas Commissõe!O, 16 de Outubro ode 1900 . - Malaqtdas, I residente Jn

terino. - l'laty1·o Dia<, relator . - B1·ic-io Filho. - Valois ele Casl?'O. - Hen?·i

(J~tc Layelen. 

Emrmclet do Senetdo ao 71Tojecto n . 13 C, de 1899, <In Camm·a eLos Depnwrlos 

Ao e.rt. 1. o Em vez de : - São recon11ecidos como de caracter official 

diga-se: - E' o Gove!"llo au torizrudo a reconhecer •como de caracter orric ial. 

Ac . .ll'escente-se in f i>le: - e pela Elsco!e. ode Engenharia de Porto Alegre . 

Ao pa'1·agrapho unico do n1esmo artjg-o :. onde se diz : - na tnesn1a J!;.scola 

diga· se : - nas c·,esmas gscol·a.s. 

Senard0 Fede.-al, 18 de Setembro de 1900. ~ Jocrbnt <l'O. C<rtun!lcr. Pt·Psi

den.te 111'0 tom)Jo?·e. -· A lbe1·to José G-onçalves, 2• Secretario, servi·ndo de 1°. -

He>wiqttr. ela Silva· Cottti11ho, -1° 8ecretario, servindo ·de ~o. - Jos é Benranlo ele 

Meae;ros, ~ervimlo de 3° S ecretaz-.;o. - Antonio Azm·eclo, servindo de 4° Secre

ta,rio . 
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Projeoto n. 13 C, d e 18 ~9, da Camara dos D epntaclos, que ,·ecO?th eoe como de 

caracter otficia! em todo o territo1·io ela U11 itio, )JCt!·a toclos os e/f eitos Ze.· 

gaes, os di11lomas oonfr31"idos 1:>ela Escora Po/ytechnioa de S. Panlo, c dOt

ola!·a v alidos nos 6Sta beiec·imentos fcdcraes de ensino supc••io•· os exames 

p1·e~tado~ na menma escola 

.·, 
O Congresso Nacional re.s()lve: 

Art. 1.• São reconhecidos como de caracter offiicia1l, em todo o terr itorio da 
União, para to·dos os effe!tos ·legat;s, os diplomas conferidos pela Esco·la Polyte

chnica de S. Paulo. 

ParagTapho •tmico. Nos est!ubelecimentos J:ederaes de ensi•no &llJ)Brior silo 

validos os exames prestados na mesma escola . 

Art. 2. o R evogam-se as di-sposi~õ·es em contraria . 
C>tma.r'l dos De:;>utadcs, 31 d·e Agosto rde 1899. - Cm·Zos 'Va.z de Mello, Prc

E•irclente. - Ca.·los A~t!1u,çto l'nleute ele Novaes, 1• Secretario. - Lt,·th·•w Amb,·o

:~oino Heredlia .-te Sá, ~· S~creta:n'o, servindo de 2• . 

SESShO DE 25 DE OUTUBRO 

O Sr. Neiva - '!ledio e. palavra sobre o projecto n. 183, para vir declarar 

qure votarã a fiavor de duas das emendas do Senado, mas não c()ncorda com a 
prime ira, qu•e s ubstitue a e~pre.s·s·ão são ,·econ-heciclos como de car aote1· offi

cial, etc. por esta ourtra: Fica o Gove,.,, o at•to1·iza.do a 1·econhece~·, e tc. 

Ora, a medllda con5i g>na-da. no .projecto é de justiça e mereceu a a_,pprova.ção 

-do Senado, tanto {J.ue este estendeu-a tambem á Escola de PoTto kleg1·e . Ache.11-

do-a justa e a;:ceitavel, porqu'El, pois, tirar-l•he o caracter titxai!Jivo de ·lei, que 
~representa a vonta,é!e do Congresso, para transformai-a em a utorização ao Go

V"~Crno? Por <IUe tir~r a.ssim rao Cong·resso uma de ISU ati prerogaHvas, to rna,nclo a. 

sober ania dos representantes do povo dependente exclusivamente da vontade 

Ido Poder Exec·utivo? Para que este applique ou não a Jei; segundo achar con

veniente, não é ·necessario tirar -á .le i o seu caracter principa l -de representar a 

von:ta.Je -do Congr.es~o. -porquanto ao ExecutJ!vo r estaria o recur~o -do veto em 

cruso -de desaccôrdo, em caso d•e contra.ria.r os i•n·teresses da Nação ou de i•ncon

sbitucionaJidade. 

As !l!utorizações ao Governo são pam casos especi!M!s, e, a ·approvar a Ca

mar a est:J. emenda -do Senado, teriamOIS q ue as leis toõas dever-iam então sa!1ir 

·d.aq!Ui com caracter •de simples a utori zacãQ. 
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Acceltemos as chta6 emenda·s: a essa primei ra não da.rá o seu voto; e nota 

com sat'sfaçã.o que o modo por quo está. sendo otão attenlamcnte ouvido suggere, 

llti! a cert«za d-e que :;-ua opin·ião será vencedora. ( Jlnito bem: mttilo bellt . ) 

Ninguc-:n mais p...~dinJo a IJ)ale.vrn~ é encerrada a di ~cus....cão e acliada a ,-o .. 

taçã o. 

Ka SESSÃO O& 

Senado . 

01:. SuVEMBr.o, com um!t das emendas, o projecto é cleYolviclo ao 





SEN ADO FEDERAL 

SF.SSÃO DE 28 DE )<QVEl\IBRO (1900) 

A' Commlssão de Instn.ICção Publica foi presente a communicação do hon- Parecer da Com
rado 1• Secretario da Camara dos Deputados, de que este. 11ega.ra o seu assen- missão de Jnstr. 

t!m~n. o a uma <l~s er.re11das do Senado á proposição àa mesma Camara, que re

conhece como de cargcte1· offio!al em todo o territorio dn Republica, para lodos 

o- effPilos !E"gae~. os diplomas conferidos pela Escola •Polytechnica de S. Paulo: 

cmenaa ·;ujo teôr é o seguinte: 

"Ao art. 1. • - Em yez de: - São reconhecidos como de caracter official 

- diga-se: - E' o Governo autorizado a reconhecer como de caracter offi

cie.l. '' 
Não duvidaria a Commissão de Instrucção Publica do Se11ado acceitar o 

ri'ssen timento, expPesso pela votação da Camara. -dos Deputados, se ~le mera 

<1uestão de forrr.ula se tratasse e não de doutrina, q·ue imparta confusão de nt

lribuiçúes d& poderes constitucionaes. 

Com effeito, em lon"o parecer, minuciosamc:-nte deduzido. a Commissão de

mons trou o o Scmatlc approYOU : 

I•, que não era o Porli'r Legislali\·o aqub .. ~ "' quem devia a escola lmpe

tnnte solicitar a sua erJUipar;o.ção a analogos estabelecim~nto.;; federaes, e.cto pu

r:unente a-cml11istratiYo, :>raticado constantemente pelo Executivo. como atlri 

buição sua <1ue é, regida por lei, que é o decreto n . 1.159, ele 3 de Dez-embro ele 

1892, conh~do sob o titulo de Cocligo de Ensino, approYaclo pela lei n. 230, do 
' 7 tle Dezembro de 1894: 

3•, que assim m'i!smo pensara a escola ·!mpetrante, que effectin:tmente o so

licitara ào Governo tr3·nsacto, que sobre a P.specle mandara informar, na fôrma 

da referida le<i : 

2•, que, reco.1hecer.-cto-s~ que a t>,;cola impetrante m•lnistrava o mesmo ensino 

ôa. sua. congenere federal, mesmo mais ampla e explanadarnente, mas variando 

d:esta em oondi~·Jes de pormenor, modo e fOrma, e na subd·lvlsão do curso geral 

f>m cursos parr..iaes, lsto go?rou, senão <luvida'S, ao :"'1C;co escrupuios no espirito 

do iliust"e pamlista, então Chefe do Govemo, fundadas aliás na apparente con-

P ublica 
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trallicçao enrre <>S arr::L 309 o 313 do C<Xli·go de Ensi!lv, o ,1ue fel-o •'abster-s~ 

de fazer a ..::once.ssão pedida, em or<lem a qu·e, feita a solicitação ao Poder ~

gialaNvo, provoc<:.sse •Uma d~cisão, de caracter verdadei ramente interpretatcvo. 

por firm:tr doutrina e p!'E'oodcn es para a sohtção de e<l.<os analogos, occurrentes 

de futuro"; 

4•, que, •neste i11tu i~o. ficnYa firmado que "essas clifferenças d•e pormenor. 

de fôrma e de modo, <le gTâo de desen\·olvime'llto me diante subdivisão de ensino 

e sua .:Uustração [YI'atica não .prejudicam o valor · da equi.pollencia do conjun

cto"; 

5•. e que, porlaolto. é perreltamente applicavel â Escola Polytechnlca de São 

Pauolo e ll:isposto no art. 1~. no Codigo do Ensino. 

Es.ta .r.ossa opinião, porém, disse a Commissào, por mais ver<ladeira qu~ 

~ja .ô poderã. valer par:1 e--sa e-scola se fõr adopta<la, como é natural, pelo Po

der E:~.ecutivo. · 

Com (lffeito, concluio a Commissão, o.ttendendo a que se trata, como já foi 

pondentdc.. de uma me<lê-cta de or•dem adminiDt;·Rtivn, como o são todas aquellas 

de qtte cogitam ar!.s. 3P~ a 31'1, do C<)digo, referentes á superintendencia ~ 

fi~caliznção exEn"cida<; pelo GO\ erno da União sobre as escolas ou Faculdades 

tur~dadas veles B.stRdo.... ..~SOi!iaç.:>es ou individuas ctue pretendan1 ou consigan~ 

.;;~r NI.Uipa,-,1.do~ 'ticin!mentF ãs feeeraes congeneres, ã. Commissão parece ra-

~'·ei jlrol>Õr a s<!e"'U~nte formula, substitutiva das primeiras palavras do art. 1• 

d.l !> J)OSi!;~O: 

rec nhec.idos como de caracter official, diga-se: - E' 

a .T~nheC"'..r. etc." 

ara dos Deputll!dos, com esta e mais outra 

fie ciõa c appt'O\'ada durante a discussão, a distincta Com

Publl\:3 daquella Camara do Congre sso, em parecer una

" r~ erid:t.S en::ends..s sajam adopta<las pela Ca.mara, porque 

o do enado) estão conformes ao disposto n~ 

-a Rejltlb!ica. o qual attendc e resol\·e a especie ·•. 

o não carece de mais considerações nem argumentos; 

parecer, sob nu

robusteo:da pelu 

que constituem a Commissão de Instrucc;ão e 

Depntad s. ella insicite em aconselhar ao Se-

eomoe:uia a fôrma do art. 3 9, 1 • da Constituição F e-

:m:x-~!5o--.,., :; ;1.,: ::\:ovanbro de 1900. - ! il·güio Damazio, rela

S • IT1!"] _ - -' _ .a:En'tio. - A imprimir. para entrar na. ordem 

_a -=_i _:n: 1• ';!'li ~l !': o nlldo approvou a emenda e a red cc;ão 

Ól!.3 • 
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R~·!lac~ã fJ final da p!·nposioao da C amara elos Dfl'Jn<taclos n. 5~ . de 189~. 1·elativa 

á Escnla Polytrchnica ele ;; . Pmllo, de accô1·do com cw emendas àc Senado 

accc1 tfl~ pelo 1nesma Camara 

o Congresso Nacional re.solve: 

Art. l .• Sã<> reconhecidos como de caracter official, em te>do o territorio da 

t;niio, para. .todos os e freitos legaes, os d!ipolomas CO'llferidos ;pelas Escolas Poly-

technica de S. Paulo de !J!'genharia de Porto Alegre. ( • ) 

Paragra.pho unico. Nos estabelecimentos federe.es de ensino superior são 

validos os exam-es prestados nas mesmas escolas. 

Art. 2. o Re\'ogam-se as disposições em ccmtrario. 

Sala das Comm'ssüe.<, 1 ..:1-:! Dezembro d e 1900. - Joaq uilll Sflnllcnto. - Gus

ta••o F!chnrà. - B. de .lfendouça Sobr,nho. 

O Sr. B~rna r<lino d e Cu mpos - 1:equer que, di spensada a publicaçiio no D i a

no elo Congre.~so, ·cja a rcdacção o! mmediatamente discutida. 

Con.!>ultaoõo, o Senado concede dispensa. 

Entra em di SC".JSsão c f! sem de bate approvada a radacçã.o. 

SESSÃO DE 18 DE JULHO (1900) 

!fantr'm o t>Luleo ele engenheiro gcographo aos almnnos da Escola Polytcchnicu 

d" :Japital Peclm·az que terminarem os esLuàos do cw·so gen•l, do accôl'do 

com o regulamento de 1896 

A Commissão de Instrucção e Saude Publ•ica, a tten dendo ao que requereram 

nl;wns alumnos da Etscola Polytechnica desta Capital; e 

Con:,ider an do qu€, a1>ezar de extincto pelo r egulamento de 1896, a•'nda no 

cnrrente anro fvi facult::tdo naquella escola o curso de engenharia geogra

phica; 

Cnnsiderando que os programmas pa.ra obtenção do gráo correspcndente a 

este curso são, des l e 18~6. a bsolutamente os mesmos do cu rso geral em vig"Or 

na dit2. escola ; 

Considerando que é conveniente ao pa.iz a .manutenção da especialidaJde dos 

engv,nheiros geographos, á vista do estaJdo d e coanpJeto atraw em que se acha 

a carta geographica da ReDublioo ; 

Considerando além d is to que o titu.lo de agrimensor Jdeve ser •reservado, de 

(*) Vide parecer da Commissã.o de Instruc~ão Publíca da Camara <l~ 

Deputados, l 897, pa,g. 6 ~ desté volume. 
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accOr1!o cvm -as tlisposiçi'es re!;'Ulamentares vigentes, aos alumnos que Se rtall!· 

li t..ren llO<• exames de physica, cosmogra.phia e trabalhos de campo: 

E' õe 1:arecer que &3ja adoplado pela Ca.mara dos Dep·utados o se;>uinte 
projecto de lei : 

O Congresso X~olonal decreta: 

Art. 1.• Aos alumnos da Escola. Polyrechnica dct Ca.pital Federal que tor. 

minarem O.'> estu'dos do curso g-eral, de accôrdo com o reg-ulamento de 1896, será 
mantido o ti bulo de ~ngenheiro ::reographo. 

Art. 2 . o Revognm-se as disposições em contrat,io. 

Sala das Commls.sões, 17 •de Ju.lho de 

üü'Crino. - Saty,·o Dias, relator . - Bricio 

1900. - Dr . Jlfalaqnias, Presidente 

P.ilho. - Va i ois de Cast1·o. -

Eàttardo Pimentel. 

:\'a SESSÃO DE 25 DE Jt•Lno ê €'1lcerrada, sem debate, a 2• d•iscussão. Em 
DE AGOSTO é approv:tdn o proj c•cto. 

S!': 1;AO DE ~I DE AGOSTO 

E .llll'unoiadg. a ~· <li,;cus~iio <lo projecto n. 73, de 1900. mantendo o titulo d~ 

enf!Cnheiro geographo ao~ alumnos da Escola Polytechnica da Capital Federal qu0 

terminarem vs e.stuãos <lo curso geral, de accõrdo com o regulamento de 18 96. 

Vem á Mc~a. é lida, aroiada e Posta conjunctamente em discussão a seguinte 

t:'met,dn: 

Art. 1. • Igual titulo serct ta ml>cm conferi elo a os allln11J OS. da E~cola de )1 -

uns d~ Ouro Preto, (tte termina r em os estudos do cur~o fundam ental de accónlo 

·om o >~.c tu ai regulamc·nto da mesm2. escola. 

S:~la das Sessões , 21 d e . \ gosto d e 1900. - Sc<biuo Bar>·oso. 

i ingouem ped.in·io a palavra, é ence l'l'ada a discu são e a:iia.cla a ,-otação até 

que a ' 1 ctiva CcmmiEsão dê ']JO.recer sobre a emenda ofterecida. 

SJÇ .~0 DE 30 DE AGO TO 

Pa1· CC>' sobre a ,,cada of/c!·ccida c"t 3• cliscussão ao p>·ojccto '"- 73, deste 
m»>o, que mantém o titulo de cur>enheil·o gcographo aos altonuos d-a Esco la 

Po/ytcrlmica do. Ca]Jitrrl Fcde>·rrl. que tcnnino•·cm os estudos do curso gc1·al 

ele rrccô•·do ro,,, I' 1'C'!l!llamcnto de 1896 

A ~ommissão de Jnstrtt('ÇÜO e nua'<! Publica , considerando <tue os alumnos 

<ltte tcrmir.am o cur~o fundamental da E scola tle :\finas de O:Jro rrcto c~no 



nas mffirnnB condições dos qu~ fa2lem o curso geral 'da Elscola Polyteclmlca desta 

capital. !Xl'i•s que s5o l<dentlcos os respecbivos programmas ele estudo, ê de par<~

ct-r que sejn acloptada pela C amara a emenda do Sr. Deputado Sabo:no Barroso, 

em virtud<" da qual é tambem mantido aos r eferidos alumnos de Ouro Preto o 

titulo ele en:;enheiro g-~og:-apho. 

Sala .das Comnüssões, ~O d•e Agosto de 1900. - Mc•laqwias, Presidente in -

terino Saty1;o L• ia::, re lator . -· B?'icio Filho. - Valois ele Cast1·o . - Leo-

•-el Ftllto. 

Emc11<la a IJ?te se •·ete•·e o ·pcwecer sup1·a 

_\rt. í. 0 lgtual titulo será tambem con(erido aos e,lurp.nos da Escola de Mi

nas de Ouro Preto, <Jue ti!rminarem os estudos do curso f undamental de accôrdo 

com o actual r eg-ulamento da mesma escola. 

Sala das Sessões, 21 ue _\.gosto de 1900. - Sabino BmTOSO . 

Na SESl1.;;.o DE 14 DF. SETEMBRO ê approvado o projecto com a emenda . 

.SESSÃO DE 19 DE SETE:\1BRO 

r:. dtt"é••o /innl elo 1J!'ojcc/o 11. 73, cleste em no, que mantém o titulo de engenhei,·o 

··"'!!l'CtJlllo aos •tl/lw?to.• rlrt Escola Polytechnica ela Oapital F eàe?'ctl q·ue ter·

"""" ''""' os rsl_11 dos lo curso ge?·al, <le acc6?·tlo com o remllam en to de 1896 

O ·~ongresso Kacional decreta: 

Art. 1. 0 Aos ru.umnos da Escola Polytechnica da Capital Federa.!, que ter

minarem os " tudos do curso geral, ode accôrdo com o re,"ll·lamento de 1896, será 

manti do o titulo de engenheiro g>eographo. 

Art. 2.• Igual titulo será tambem confenido aos a:lum.nos da Escola de Mi 

nas de Ouro Plreto, que termi•narem os estudos do curso flu.nda.mental, de accôrd<:> 

com o actual regulame-n to da mesma escola. 

Art . 3. o Rcevogam-sa as di.sposiçõe-s em contrario. 
Sala ·das Com missões, 19 de Setembro de 1900. - Estev01m Lobo. - · 

A;·aujo Góes. 

:--:a ~ElS~Ão DE 20 DE SETEMBRO é a.pprovada a r ed·acção final. o projecto é 

em1a1o ao S.' nado . 
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SESSÃO DE 22 DE DEZEMBRO 

A' Commiss:uo de Instrucção Publica foi 'f)res nte a proposição n. 50, de 

1900, do. Camara dos Deputados, que mantém o titulo d e en•g>enh eiro • g·eogmpho 

aos alumnos da Escola Polytechnica ela Capital Federa•! que termi-na.rem os <'!!tu

elos do curso gera.,!, de a!!eiir1o com o regulamento -de 1896. 

Exarrúmndo o fu."B\Jmpto. a r::ommissão teve de confr0111.ta1· o regulamen-to ail

terior elaq1:·e!la escola com . qne se acha actualmente em vigor, observan·do que 

as nuterias rec.lama.das anti-g-a mente para o cuTso especillJl d•e engenhei-ro ge0 • 

g>m:p)lO er am em numero kt·ferlor ás que são hoje ensLnB.Jdas no cu rso geral, para 

o qual se exigen mais az disciplinBJS segu•lntes: rrrl•nernJogia e g>eolog>la.; meca

nlca ar-pEcad:J. e 'ti{'senho de aguadas e meca·nismos. 

Sendo assim, e não havendo prejuizo para o ensino na conservaç-ão do titulo 

de engenlH~lro geogra-:;tho aos alumnos qu-e completarem o curso geral da Escola 

Polytechnica e c curso 1lundament.,.J da Escala dle Mllnas de •Ouro Preto, a Com

ml&sã.o àf. J·nsl:l'uc~iio Publica é >de pa1·ecer que a proposição seja a.pprovada. 

Sala <laa Ccmmissões, 22 de Dezembro de 1900. - A. .Aseredo. - Morrv.J 

BarttJJ. 

N •. SESSÁO Dl'l 24 DE DEZRMDRO ~ e. pro,posiç1<> approvada, sem debate, em 

2• e 3:l d·i~nss:1o. 



CAM ARA DOS DEPUTADOS 

SES. ÃO DE ~I DE )10'\' E.:\IBRO (190~) 

O Sr. Ferr eira llrn g n: - Sr. Pr~idenle, pedi a palavra J)(lra sujeitar á e -

r .x:ida ~.preciação ca ('amara um projecto de lei relativo ao ensino superior 

em nos...o paiz. 

Este projecto comrrrehii!nd-e dua;; çartes: na ptúneira, estabelree a 'PermiMilo 

p.1ra os estudantes prt'stn.rem exame das mnterias .de um anno qualquer, inde

l" ndE'ntem.;nte de fre{!uencia das respectivas aulas, desde que estejam approva

os na~ m,.,li:rias do anno anterior; na segunda restabelece a these nos con

cm·,,o.; para o provime•Jto dos lugares d e lente nas scolas di!pendentes do :\[i

n I' I• ,.[o da .TusUça. 

\'ou !'xamin~r .~tH!ce~sivamentl" u.; dua partes do projecto. 

Em ~rimeire Jug-nr considerarei a parte que se refere ii. perm:Fsiio concedida 

aiurr:nos para a i ·n~criPÇ":ío nt>s exames de uma mate.-ia, independentemente 

u ~ l rNttte>.ckt <la<; respecth·a• aulas. 

Para -sf· ver que a obrigatoriedade de 1'requencia nã.o inJlue absolutame11te 

>obre o dEo:cnvolvimento e sobre a pt·opag>nçil.o da sciencia, .ba ta lançar os olho~ 

< t>re a h isloria da evolução do saber humano. 

Assim procedendo, vê-se crue Thales não precisou do regi.men ~e frequencia 

ohrl!mtoria, nem mesmo da ex-ist ncia <11' acaclemia.s, para fundar e propagar a~ 

J'rimeiras leis geometricas, ina'Ugu•·an<lo a incomparavel evoluçãd clenUftca com 

<!UC o genio grego preparou os elementos b:13icos <lo veNla<leiro slllber humano. 

:-<ão .f ' preciso a Pythe.goras o reglmen da frequencia obrlgatoria para un

I riJnir decisivo impulso ao systema de conhecimentos geometricos existentes na 

Fua éll'Oca, ystema que elle en-:-iqueceu de noYas verdades, toman<lo P<>r base as 

concepções legadas per Thales. 

A Eucl!rlt>s, para estender o domin !o elas concepções geometricas, ta.mbem 

n~~e foi prec•so o r .gim n da frequencia obrigart:oria. 

Nã.o to: ·necessaria a Influencia desse reglmen para que o immenso Jõ:enio 

de AristotPles estlllbel •esse as ba_ !'; do< mais elevados estudos e tab:co obre 

a vida, a intelligcnoia e a sociedade, e, em um meio jntelramente extranho AB 



concep~êies dyn~micas, realizasse memoravel tentativa para d·escorú·na1· a lei da 

qt:f:,Ja dos graves. 

Assim é que não foi preciso a Eudoxio esse reglmen para realizar a cubatura 

do pt·isma e da pyrami<le, e .para passar ·desta cubatura. tpal'a a.s do cyMn<dro e 
do COPe • 

. A.!rnda mais: o regimen da frequencia obrigatoria não se tornou necessa113 

para Arch:m~des T~ctificar a. circtNnferencia do circulo, pa.ra de.tenni.nar a tan~ 

gente r.. espiral, ·para ava.Jiar a área do segmento parabolico, '])ara esta.belecer 

a ·foTmula d a qua.dratura <la espMtl'a, e para o·ea.lizar •ru.merosas co'l1quistas que 

fi.gurarílo perpetuamente com intenso brilho na hLstoria do e.ntend•im•eruto hu

mano 

Assim ta.rnbcm não fo1i PTcciso a Apolonlus <le PeT~e a existencia das aca

demias, nem a press:ão do regin1-en obrigatorio, -paoo -realizar os seus bel.Jisgimos 

trabalhos sobre a•s secções conicas, para abrir a estrada que, trHhada 20 seculos 

in.ais tarde, devia conduzir Kepler á instituição da Jeg1!slação celeste. 

A ol::!rigatoriedf:de de frequencia não foi tambem necessaria ao funtda.dor da 

trig-onometria e da astronomia scientifica, ao ·notavel espirito de Hip;parco, para 

as g-ranC.es de...<:eobe!'tas que r ealizau . 

. A dvilização islamica, que recebeu dos gregos 1mmef!So tl1~Houro ún.telle

ctual e que o transmittio ft Europa moderna, á Italia, que fo•i o berço do de•

envolYimento da a lgebra moderna na Europa, não I[J'l'ee>isou desse regimen. 

Tambem delle n2io houve mlstér o inoomp~n·avel Leibnitz para dllu.minar, com 

as scintillações do seu espi~ito, com o brilho .ct•:amanÜno Jdo seu incompaa·avel 

talentc, r,s rr.ais beiJas paginas das Actas c~e I,eipzig, que tiío preciosa ôn[]ueneia 

ex-ercer!lm r.o cie.'lenYolvimento mathematico ·peculiar ao periodo de transição 

mode.rna. 

Sedu~!.dos pelo orgu!ho e pel~ vaidade, domin~dos pela ill~1são do.s sen ti

ck>s, 0s an-tigos só viam em torno de gJ a immobiluda•d>e. Galileu e Kepler, pela 

insütuição ·tla legisl:>.ção terrestre ê celeste, fizeram cahir o V'êo que occu1tav11 

aos nossos olhos n:s ver-dadeiras condições do planeta humano 'Ilo systema o;: uni

versa,\, ·e most:ra.r:u:n o humilde ·lugar que na d.rn.rnensida:de <los espnços compete 

â. Terra, isto é, ao pla•neta que, por isso mesmo que representa o theatax> em que 

se effcctua a evolut:ão humana, nos de9])erta o maàor dnveresse. 

Illuciido pelas ap.pe.rencia:s celestes, o princiJ;>e .dos philoso·phos tinha. pro

clamado -que o movimento cirnular e uniforme é o movimB'I1to, natural dos cor

pos. Kepl·e!·· rectifka esse erro secular e .. lança a prli=eira •lei fun!damental da 

tnecanic:::t.. 

Preoccupado com o problema fundamental da ballstloa .exterior, que tinha 

sido ;Jroposto em Veneza PQr Tarta.glia, e que, -desde um secu.lo, -preoccupava os 

exploradores &> dourinio mathematico, G~lil-eu resolve-o magistralmente, e para 

i·sso· desvenda a -se;;unda das leis ex']Jerimente.es, que for•mam a base '>bjectJive 

ãa mecan'i·ca geral . 
Realizavam-se !ll!'>Eim imme'Jlsos passos no desenvolvimento <las c0'11cepções 

hnma.nas, impul-ws grandiosos e fecun1dos n-a -evoltUção da JSciencia nbstracta, e 
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os vigorosos espiritos que conseg-uiram tão notaveis descobertas, que deixavam 

pam se'l~pre os seus nom es grava:dos no céo, não precisaram d o r egúmen obriga

tono, nem de outr o mov-e-I que IIlão fosse o amor que a verdade i n&pi ra ao homem 

de g.,nio, o nobr e prazer que as naturezas elelvadas encontram nos serviços que 

presta"Tl á causa da humanidade. 

Da :nf!uen ma d.o regim<"n obrigatorio não precisou o iJ.!Justre Gall para rea

Ji?.e.r com brilho o~ a I tos estudos de phyoSiolo·gia ·cerebrrul, que lhe ,permi ttirarrí 

affi rm:tr ao mundo sciet~tifico que o oorebro huma·no ê um a:ppparel•ho, e detei· ~ 

mi •HLr os mul tiplos org-ãJo, que o compõem e a f u ncção que corr-i\Spon<ie ~' cada 

nm delles. 

P('Jla tan1bem não precisou Broussais pe.Ta m.ostra·r que o organismo do.Pn t~ 

e o organ ismo 'ã.o só rliffere m pela •i·nt<msi·dadle dos IJ)henornenos; que o eslarlo 

p:tthologico 'lbf·dece ás mesmas leis que r egem o estado normrul. 

);ã.o foi sob o impedo do regimen obrig•:l.tol'io que o pode.t·uso eSIJ)irito de 

Hume c,sta bP!eceu ,, disti<ncção capi•ta l entre a5 impressõea e a·s imagens. e es

boc:ou :tdJnirave 1uente ·no s eu ·bello TratacW da natureza h'lt;?nana a grand.e le' 

~ncyc lopedica oue proclama que a5 i.magens i·nteriores são sempre menos vivru;; 

e mcno& c laras qu P. as impressões exteriores de onde e lias emanam. 

Tambern f.s....~ r egLníen não infhtio .para que DideTot, com o ~eu goertio SC!

enti fico " real ta; <>nto de observação, clefendesse e desenvolvesse as id~s ,]e 

Hnmi! . 

Es.~es ~ ra·nàeF e.'>pirli tos, oessru;; mentalidades privHegi·ad!LS jámais p!'el:lisRram 

üa P~'-"'~ii<' da ol:>ri·,.atorieãa-de de frequencia ; j ámais precisaram, sequer. das 

aca. l e.mi:h~ para re:.·, l!zarern -essas g.eniaes descobertas que fizeram CO'ITl que s~u~ 

nomes oficas•sem eter n amente gravados nos annaes do saber h·umano. 

Se aos mais eminentes vulto.s da especl e humana. não foi neoessario a re

gimen de nbrigal01'iecla•de, muHo menos deve sel -o . quando se katn, não ma.is 

de creaT theo•ias FCi<on't'ifir-as, não mais de r &alizar um trabalho q,ue constitu e 

o apm1ag-ío rlo ~genio iP.v.entivo, mas, apenatS, de propa,gar atS v-e:Nlaldes já d-esven

dadaJS e qne (ora.m le-g-adas pelas ·gerações passadas. 

Assim, quaonto & C•'niV6r·:encia de ser R.pprovada esta primeit·a paJ·te do pro

jecto, par€ f"'~ nãJJ haver d11V1!da al·~~;uma. 

\·ou passar fl!g-ora â Regt"ttnda parte . 

A seguncla •PartR do projecto ê a que restabelece a the:se e a respectiva de

fe-s· t nos con~,u~sos para os lugares 'de ·len tes '{]as escolas superiores dependentes 

do il1ini.-terio d·a Ju;;rlça . 

Ji);ta d·upla prova - these e respectiva defesa - foi su-ppdmida com a rt

fo t•ma de 1901. 

Kão r:u€Pendo a busa:- da •ben evoloencia de V. Ex . e da Camara, vou ltgt>Ira 

men te provar que (, impossivel a um camdidato ao magisterio rev>elar conhec-i 

me· t o<J piE.>nos dlls m~terlas que pretende leccionar, sendo o concurso odesproviçlo 

~ e tão ;:nportant<:>s provas. 

De l ac lo, o esh1clo clG 11ma cieoncia qualquer pôde ser realizado <Oob o ponto 

de vis l a ,'J.ogmatico ou so'b o ponto de vista historico. 
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E!>t€.5 r.ous aep<-ctos, inherentes á exposição .de qualquer ramo dos conheci

mentos h~1 manos, são e<'H'Hciacs, e o ,;eu concurso ê indispensavel á boa apre

ciação de urr:a sc!encia qualquer. 

Ha inconven>ientes que offerece a exposiç~ dogmatica e que n~ .podem 

ser corrigiJos senão po:>las ponde·rações historicas . 

Assim, certos prindplos basicos da sciencia tornam -se incomprehensiveis 

quanao não se proct>dt> ao xame historico dos trabalhos que pre.para.-am o .seu a.cl

vento. 

Para me lunitar 3. um unico exemplo, basta dizer que os principios fund>l

mentaes qu,, 5ervem de base qo calculo infinitesimal n~ podem ser compre

hendidos sem a apreciação do memorav.e-1 movimento w:entifico ina~1gura<lo e::r: 

lb3 i com a publicação <kt geometria de De.scart s e corôado pela publicação da 

memoria famosa em que Leibnitz apresentou em 1684 a institu iç~ do calculo 

tramscendente. 

::1-!a.s comprehet!de-"e que os gigantescos e gloriosos trabalhos ap1·esentados 

pelos ;;t>ometras ne:;se SPmi-~eculo immo:medou.ro, não podem ser exami·nados em 

\.ma. prova oral, q'.le apenas dura uma hora, nem em uma prova escripta, qu~ 

não pó de exceder de 4 'Jvras. 

Provas desta narureza não comportam exposições que mostrem o vasto pr~· 

paro historioo do candidato, o qual só pôde revelar-se na these. 

A (;amara vai ouvir a leitura do meu projecto, rprecedido de uma introdu

cçik, re."&'\-ando-mc para mais tarde discutir o assumpto CO'ID o desenvolvimento 

que exi;:ir o debate e:n 2• discussão. 

Fica sobre a mesa. at~ ulterior deliberação, o segudnte projecto: 

INTRODUCCÃO 

Entr€ os po!M>rosos meios que podem ooncon·er para a perfeição moral e 

engrandec.imento m.1t<'Tial <ie um povo, nenhum exerce mais decisiva influencia 

do que a educação scientifica e philosophica de.s mentalidades dos jovens que hão 

de .,;er os deposita.Tlos do ilil.Illenso capital intellectlvo que a geraç~ presente 

hErdou do J)Gssado e em de legar ãs gerações futuras. 

Consider:lçÕI'6 nruito s!mples fazem realçar o tenebroso quadro que apre

sentaria a e;pecie humana, se, por terrlvel fatalidade, viesse a exl:'inguir-se a 

chamrr.e. c as sciencia<' . 

. -\. po:·rõa do inesrjmaYel dePQ! i to de conhecimentos accumJla.dos pelos g-ra.n

à»s gemo.;; que co~-tituem a gloria da humanidade, o desa;ppa.recimento desse 

immc:-so t.l>~uro que produz as delicias dos seres pensantes, faria cesse.r subi

tamente a naYe!:llçáo "2>'tronomlca, as communicações telec,"Ta.phicas, a tracção 

electriea.. os multip.os mei<'s de transporte pelas machinas therm.icas. 

Producto de ing-entes e seculares esforços que só puderam ser realizados 

graças ~ prec.osas ir.dica<:õeb fornecidas pelas theorias scientiflcas, o impo

nente ed,f!do da .!lC\liil:"',a humana perderia todas as pedras dos seus majesto

sos ~ so.!d{s alicerce~. ~omptamente resu.rgiriam os temores produzidos na 
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infanria d.!l. civilização pelos phe·nomeno,s celestes, os e:rros oriun dos da i.g1Jlo

ranola das verda deiras relações do p la!leta humruno com os ast:T<AS capazes de 

influ ir em nossos desti·nos, e de novo S€ mer gulharia a huma.nidiade nas trevas 

profundas dos ])rimei.ros tempos dle sua historia. 

Berço nece.s~rio da phi.Josophia e da sciencia abstracta, a civilização gregn. 

re velou eM todo o seu esplendor os maravilhosos resul tarlos produZ>idos pela. edu

cação lmellectual de u m povo, que fica.-á JPerpetuamente sem exemplo nos annaes 

rlo saber humamo. Duas hel·las cidades, illum inadas pelos clarões dos mais vi

"orosos esplritos, torraro.m-sl" os fócos de impulsão e propagação do movimento 

"cientifico !)<'cu,Jiar li. an li~o'1.Tioda.de. 'Ess!ll> cidades celebres, q~1e tão preciosa in

f:ner cia exerceram oobre o::; destinos huma,nos, são Alexandria - centro dé lr

radiação ctcs estuilos rna~hemaüoos ~ e Athenas, que, depoi de haver sido 

o theatrc do dc,s-envolvimen·to litterario e philosophl.oo, cons-ervou ainda por muito 

ten. p.J, no meio d~ decadencia da Grecia, aJgu.ms vestígios do seu anü..-o <"S[llen 

dor . 
Numa dessas luminosas inspirações farn.Hiares ao seu Iuci ~o espírito, o H

lustre Cordorcet assim se exprime sobre o inf.Juxo que da: civi•lizaçã'> gTega re

su ltou para o .~nten'd.imento hum·ano : 

"Esta descoberta foi em segui·da tran portruda vara os greg·os: para e&te 

po\'O que exerceu sobre os progressos da especie humana influencia tão 

poderósa e tão f<•liz, ao qual (> genlo a•bTio todos os cami·nhos da ve~dade; qile 

a natu reza tinha preparado e a sorte tinha. destinado a ser o bemfeitor e o guia 

de todas as naçõeo, >de todos 'JS >lo<'i!'npos; honre. de que até aqui nenhum outro 

povo partilhou . " 

Hapi<Jo lance d e vista sobre a. civilização grega mostra que elh 'Se carqct~>

rizou ·por uma relógião polytheista opresid indo um regimen militar que , PQF effeito 

de ~rtas con-diçõe-s socie.es e da excepcional · posição geographica da Grecia, não 

podia terminar na con<Juista 

O principal 1ructo de3~a. ~;ituar:ão foi o a.dlvento de uma cla'lSe tlle'>rica , livre 

elo jugo sacerdotal, t'orma.da de es]J!iritos emamo!.pados e capaz de les~nvolver-se 

indepentlPntemen te (le toda regulamentação social. Como qualquer concepçà·o po

l) theista suppf.e o cxercicio. e ,}>or!.an~o, o inevitavel de senvolvün·)P tc. d:l. razão 

nbst:Tac ta, a consequencie. natural e logica foi a realização de immenso dese.n 

volvirnentn esthetico. ao qual succedeu desde -logo um movimento pb!·losophico, 

abstracto ~ livre. que se OTJ{-rou nas intelligencias vig-orosam·ente orga!flizasdas. 

A elaboraf)ão sci~>ntif!ca propria á Grecia. effectuou -se •no período compre

hendldo eTJtre o fim do VII seculo ·antes de Christo e o V seculo da éra christã . 

E' . .reln. educação scientifica e cultura. philosophica, onseparaveis ·.na infa.ncia 

como no estado normal da razão huma•noa.; que a nossa inrelligencla. se trans

forma em um espe!ho fiel do espectaculo exterior, cujas soenas podem ser desde 

então previstas nas .nossas theorias com a e.pproximação que convém ás necessi

dades hc1r.anas. Os I'écursos por ella fornecidos, as regras sem excepç& que 

ella estabelece, habilita.m o espirito a realizar a previsão dos ophenomenos ob

ae-rvados., em todos os ramos do saber humano, desde o dominio mathemruüco 
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- que aprecia a or'i"m txterior abstractamente reduzida. aos seus mais sim

ples e ;;-ros;·eiroR attribuoc-s - até a soiencia sup1·ema, a moral, que institue llE 

leis geJ""aes dos phe'lc-mer.os relativos li. natureza humana. 

Vm ~xPmplo Ca!'!LCteristico, oerna'flnodo da sciencia celeste, vem pôr em re . 

levo a v~rrda'!le i!'r~nsavel das considerações 'Precedentes. 

Todo •problema !H<tro'lomico tem por fim construir em nQSSO cerebro a re

preser>taçãc da realiàade, de m'odo ta-l que a suooessãoo dos nossos pensamentos 

seja o reflrxo nitid0 d·a propria evolução do acontecimentos celestes. A fide

lidade com f]U<' .. ., Nl'TI~trucç~ theo1·icas, realizrudas pelo genio astronornico, r e

produzem " mnrcha do;; p'Je-nomenos do mundo solar é tão penfeita que os as

tron~mos pod-e1n dct~rtninq_!'" a 1J1'io1·i .. com diversos annos de amtecedencia, o e;:;

tado do cl'o para u:n lugar quaJque1· e prever, do Rio de Janeiro, o nascer e o 

occa-su do sol em C'onstantinvpla para um düa d-eterminado de um rumo qual

quer. 

E' grn.ças ao pr<>paro scientifico e á cultura philosophica que o homem de 

EstMlo, rr.f"pirodo no oonhoxim-&nto da..oe: ·leis g·eraes que regem a existencia e a 

evoluç:ão sacia.,.,, pvderã pl!'ever os .gra'fldes acontecimentos que se manifestam 

na vide. elos povos, ~ grandes conVoU•lsões que agittam a alma hurna:na, os perio

dos t~mpe.stuosos que con~ui fuem ·as revoluções. E' verdrude que a complicação 

superio:· dos phr,nomf'nos que têm para sêd~ o organismo .socfal, o .numero mui

tissimo mai \'3.Sto de c:rcumstamcias que influem sobre este delicado syste

ma, não permltte rea·liza.r a previ-são com o mesmo Tigor com que o espírito 

do ast ronomo, transformado em uma imagem 1iiel do especta.ouJo celeste, annun

cia aos povos a re'lllzsÇ>'lo dos eclipses, 'Clesfa7A!ndo-lhes a miragem dos terro
res e rece!os que os dC\minara.n1 nos ~pri,meiTos tempos Ida evolução htnnana. M as 

a .>ociffiade tambem f> suj,.ita a. leis immutaveis. que regem as suas condições 

funda m entaes de existencia e presidem ao seu progresso continuo. Desprendidas 

da obserY-aç:ào do paJ:s<" do. e"-Sas l~is são tão incontestaYeis como as que regem 

o e-mba t.e eterno elas ondas do ocea·no de encon,h·o aos rochedos ou as que pre3i

dem ao béllo espéCt'lJC'ulo do céo nos cNmas em que a serenidade do ar convida 

li. CO!ltemplaçãlo dos astros . 

A ·lgumas indicações hlstorlcas se tornam necessari·as sobre a importantíssima 

noção ãe !e• natural. 

Foi Thales d<> :\Iil-e to quem, fundando a geometria, teve a gloria de de$ven

dar a primeira lei abstracte.; ~sta descoberta constituio ·a au'I'Ora da evoluç:ão 

scientiflca. Com as me-ditações de Pytha•g'Oras e as fulg:urações do -privilegiado 

esp.irito de Arch·!meuel:' - o príncipe eterno dos verdadeiro-s geometras - a no

~;ãoo de lei recrbeu di2ci.si·lo impulso, flca·ndo, entre~anto, hl.mit:a.da até então ao 

domi!lio m a therr.rutlco . (;.ra(:as á fundação da trigonometnia e da astronomia sci

entifica, rea~iza1da p<>lo maior astronomo da an•tigujd:ade. el~v<l'tl-se a noÇ>'to de 

lei aos ph<momenos celestt-s. 

Durante a. idade média a civillzaçãoo isla.mica conservou e aperfeiçoou o 

sabe•· humano; '3.0 terrnin9r essa phase, o genio arabe 'J)rojectou sobre a Europ:> 
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moderna os primeiros raios de luz que vjeram dissi.par as trevas em que es ta 

ficou envolta durrunte muitos seculos. 

lns])li rando-so nos trabalhos de Hi·pparco e dos ast:ronomos ele Alexandria , 

la,nçou Copernico a co.ncepç:ão do seu systema heliocentrico, preparando os beHo.;; 

dias da sciencla que deviam raia;r com as ·brülhantes producções e sábias ob

servações <de K epler e Gaolileu. 

O su!J.lin'l•e ·esph·ito de Descartes, ta>ntas vezes a'Ur eola do por i.mmurredoura'' 

conquistR.S. est·abel<;ceu·, pela cree.ç:.ão da g·eometrja gera;!, a •intima e indissolu

vel allianç:t entr e a logica da:s 1!.magens e a dos srg·nae.s, inaugurando. dest'arte, o 

admiravel movim·ento sci~mtifico qu•e, após 'Um .;emi-secu lo de Jnemoraveis tra

balhos, deV'ia terminar pela f undação leibnitizia:n.a do calcu•lo i·n.finitesimal. 

A noção ode lei r eves tio-:se, então. no dominio mathematico, d e extraordinario 

cunho de precisão e clareza. 

Fundando a JPhyS>ica, esboçada na antig'Utdade pelo princi•pe 'Clos geom etras, e 

estabelecendo ·a leghsl·a.ção 'Cla quéde. .d<os g raves, o Vligoroso es])'irito de Galileu 

a brio á:tue lla noção .novos e mais amplo:;; •horizontes. 

Com os be iJos trwba,hos odo i.ncompwravel Newton, "cuja g loria, diz La

g-ra,nge, ]áma,i.g será. i~al a1da, ;porque só havia um system-a do mundo para ser 

desvendado", a noção de lei penetrou nos ·phenoonenos da gm.vi•tação e nos wttri

butos calo ri.ticos e J•uminosos; com a.;; investigações de Volta o .imperlo dessa 

noçãll est·en·deu-se aos phenomenos electricos. No fim {lo XVIII . seculo a genia l 

(·laboJação de Lavoisier e Bertholet firmou de modo irresistivel a su jeição dos 

phenomenos ch imi-cos á fa.ta.Udrude das leis .n a;t•uraes. 

Xo seculo :)a:;.sado, a exp1oração dos phenomenos vitaes con tituio o assum

pto de ;;rand iosas locubrações de Bicha't, Gall, Brous.swis, etc. Abriram-se então 

as ~x·rtas da biologia â :u:;<;ão <le le i. Restava fazer penetrar essa noção no do

nlin·!O dos phencn1cnú 'J sccia'bS e n1oraes, q·ue, são os qtJe ma·is ~d e perto nos inJ

pressionam . 

A prime ira tentativa para tra'l11Spôr a barreira otfeJ·ecida por esses pheno

rr,enos, realh.ou -a l\'for:tesr1uieu no seu notavel trrubalho intitulado "Elspirito das 

leis''. A ~egu nda, ~?-ffc-ctuuu-a o i·Hustre Condorcet em 1.1ma preciosa obra em q•ue 

· ele;;anr.ia do mai~ apu·rado estylo s"l a!loia admirava! '!>rorundeza de vis ta. 

Ko "l~sbor::o de u m Clu.ad ro llistorico dos progressruj do espi.r ito hun1ano", 

Condorcet procu ra a pa nha i·, no m eio dos accidentes da sua lenta evolução, a mar

ch'l neoes~aria do en tenofl·i·mento humano . 

Ao immortal a n•tor <:IA. "Polit!ca positiva" estava, porém, reservada a glo

riosa e ai ta 1nis~do r.e ~provar, á luz de irresietivel evidencia, que os phenome

no.< sociaios e morces não esca·]mrr. â fatalid a-de das •leis invariaV'eis. Coroando 

a série ilnme nsa clJ~ esforç:os ttecu le.res realiz·ados pelos seus predecessores, o 

emin"lnte pensador f;:anccz veio li bertar esses phenomenos oda tutela divina e 

~uje !ta1 -os o. c· ju::;n das l ~h; natura-es . 

:l.J:ar a.vilhosa creação do gen io a.bstracto, fiOJcto d e arduo e ·lento trabalho 

do esp ii<ito humanc. o do:nna das le is immutaveis dominou e m fi m os diversos 

ramos da vasta h ierarch ia encycloped ica. 
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Fecunrlas c pr~cio.sissimas re<3.cçõea sociaes e moraes consbituem adm!raveis 

fructos da cultura scie!'ltificn e philosophica. Na extensa jornada que effctú.a 0 

eavirito para e!eva:r-~e grndualmente daiS maJis simples investjga~õe.s num.eri

ca-s, de.a noções arl thrnet!cas constru•iodas pelos primeiros lampejos da razão hu

mana. ás !nais eminentes .::oncepçõ& da ordem social e moral, onde reside o 

tf>rmo normal <ias no"8a·s medi·tações seientifioas, a cupola do m ·ajestoso edific:o 

destinado a attcstar á '])O~t-eri·rl.,de " grand•eza :mmensa dos genios de Tha.les, Py

thagora.s, ArchimedPS, Aristoteles. Descal'tes, Kep.ler. Galileu, Newton, l!lu

:er. Lavoi~ier, P.ichat G-::11, Augusto Comte, etc., nesse longo percurso, uma das 

mais important~s a'JqcisiçêiP.s é o r1esenvolvimento do sentimento da conti?l!n

àacle, que é o caracter eose~cial da especie humana. 

Longe de Rer tJ'!~Pjndi~al{}a, pe:~ observação do passado, a realização d-e um 

progre.~so continuo P~Presenta-.se, FIO contrario, como um prolongaln'ento dà. es

trada aberte. pelos e•forços das gerações üi'!1das. Realizando a mais profunda 

revo lução que jái'lUis se tenha operado no entendimento humano - a fundação 

da geometria subj erti·1a - Dezcar.tes faz nota•· que o PQn·to de partida elos seu> 

trabalhOS l: O C'OlljtPl<·to d~~ prodUCÇÕeS lega.,das â f.iC iencia peloS geometra.s gre-

gos. 

Por ~ua vez os r;hilosophos g·r·egos que "fundaranl, desenvolveram e p·ropa

ga.ra)t1 a sciencia abstTacta, i ·naugurando o 1novimento scientifico, tomaram por 

bases ex])el~mente.e~ os tra.ba.lhos dos praticos que os -tinh-a.m preced•ido e cuja 

long-a continuir1ade, <~:> grande th€ocracia egypcia, elaborou as noções artificiaes 

e simples quf> se~ri!"'brn <lo pedest~l ás primeiras construcções do gen io scienti

fico. 

A fÉ pos-itiv>t, isto é, a dlisposiçã.o para aCOE'ite.r. pela coniia.nça, os prin

cipio.:> mst.iblüdos p~lns ~rRndes genios, as vet•dllJdPs descobertas pelos mais fu!

gido.> ornamentos da . nossrt especie, te rna--se a base indispensavel da vida social. 

Pouco importa que, no a uge d-a sua allucinação, o orgulho reV(}luolona.rio prü

clame a .necessidarle rle c.ada •in dividuo avplicar sómente os prinoi·pios cujas de

monstrações lhés s<'jnm conh eci•d:as . P•·ocedendo deste modo, f.icaria abalado, até 

os aticerces. o sobP.rbo rnO!lumento scientifico construido pela razão humana , na 

sua secular evoluç:in a•bs~:racta. Nem os malis solidos elementos basicos da sci

encia resi>'Liriam ao sopro do tufão revohtcionario . A propria doutrinR do mo

vim<:>P1o ·terrestre, p:-ocl•amnda nn syst~me. he!iocentrico de Copernico e magis

tra.lmen1c •e>ota!Je !ecld~, sohrF- b~seo irrevogaveis, por GalHeu, só seria acceil.< 

pOJ' um pequeno numero de indi\,,:oduos; pOI;que, mesmo nas populações occiden

taes, raros são os E'SJ)il'ito.s que possuem o prepa•·.o geometrioo, mecanico e as

tronomico inodispensavel á comprehensão perFeita da demonst:raçfiio dos deslocn

mentos cio pleneta hnma•no na immensidade dos e."J)aços. No domínio scientHico 

não existe, nem poderá jámaois ex.isti~ a .Ji•berdadc de conscienda. Ahi, a ve ,·

drudeira liberdade só poder-á consistir na submissão á ordem univel'Sal, no rE"s

peito constante e Pl'Of-trndo ás leis naturaes, cujn inva!'iabi!idade exerce fatal 

imperio oobre os destinos humanos. 
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Longe de ser· um acervo de factos incoherentes, um simples catalogo dos 

doeurr• entos emanados da contemplaçá<> da realidalde exterior, a sciencia torn·a -se 

então um mundo ideal, capaz de representar o mundo real com a aproximação 
ex~igide:' pf::las n€-Cessidades h·um,antJ.S . 

Cma das <'.Onsequenci·a~ moraP..s, do mais elevado valor, que comporta o do

~ma da inva.ri·abHi•d~.de <'~"-S leis naluraes, é o desenvolvimento habitual e syste- , 

ma bico àa resig111açãv. Na im!l'ossi·bilidade de modif•Icar o arranjo fund·amental, " 
or•de!'c immutavel que peJ;'a sobre os nossos destinos, procuramos conhecei-a 
j)ara melhor dirigü-n1os :'\. nossa conducta. 

)!as, se a O·rdem universal é ãnalteravel no seus fundamentos, se, na flu 

ctuação J)érpetua dae apparenc'ias, o arranjo dos phenomenos conserva-se con

sta nte e i.n'<ccessiveJ á nos.."R li!Cçã.o modificatriz, o mesmo não acontece á intensi

dade dos phenomenos, qu 'J)óde ser modifica<l.a dentro de limHes susceptíveis, em 

mui tos casos, de serem fixados •pela sa·bedorja humana. 

l•~is .:.-orno o pr i·ndpio da moclificabili·dade da intensidaJde dos phenomenos se 

to:·na o complemento necessario do dogma da invarialYilidade <ias leis naturaes. 

l<,onte eterna do exercício da activJ.dade humana sobre o plruneta, este prin

cipio mo~tra a possil:>ilidade de aperfeiçoar a natureza •humana e de melhorar 

os cundiç;õE.s da noEsa exiOltencia. E que estas mod illicações são profunda,s, at

testm""l -no de manei ra Ploquente a superioridade mental e moral do homem civi

liznd!l sobre o s~lvagem E' a comparação dos grMJdes monumentos da industria 

modern'i - verdadeira.s maravilhas do mU'nodo - com as armas e utensilio.s 

rudimen ·.arE.s, const-ru!dos na ·aurora da CiV'Ii lizaç.ão, por essa sociedade pouco 

numeros'i de homens que tiravam da caça e da pesca os meios de subsi6ten

cia . 

t:ma falsa com'J)r<'hf'nsão do dogma da modificabil idade inspi·rou a celebn• 

hypothese do tram::formismo de Lamarcl<, systematiza.da no seculo passado por 

Darwin e Hcekel. A exploraçá<> das leis que presidem aos phenomeno.s V'itaes 

most ra que cons ideravel ê a modificabilidade a.ni.mal; que fecunda é a influen

cia que a hereditariedade, o exeroicio e o tempo podem exercer pa;ra o aperfei

çoam ~nto ou a modiifcação de uma raça ou de um·a ·especie ; que o poder que o 

homer , (; C&'J)az d<e ex~rcer sobre os seres organi:oados é maior do que pareceria 

cl primeir a vista. Mas '>S!>as alterações são sujeitas a limites ,tataes que jámais 

j)Oderão s~r ultrap>l!<~ados. Supremo juiz de todas as conquist!LS da nossa 1ntel

Jig'encia, a observaçá<> não autoriza a levar essa mod•ifi=bi!Ma•de além da in 

tensi~ade ,lo.> vhenomenos, não perm iHe estendel-a ao arran jo üestes, o qual fi

cará sempre in"lter:tv ~ l . Su,~pondo, por exemplo, que o numero •de vertebras hu

ma nas POderia. augmentar ou diminuir no rim de um •longo periodo de tempo, ou 

que o nqsso o!"gani~mo seri a um dia provido de aza,s, construit'i·amos hypotheses 

::tnti-scier.tificas, inv~rifica..veis, isto ê, que não ·poderiam ser sancciona.d:as pela 

observação E' experiE>ncia. Abandonat'io.mos assim o terreno positivo, procurando 

sub;;tituii o absolut0 ao relativo . a ima•ginaçá<> á observação, a ficção á reali

dade. 
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A ..systemati:;:ac;.ão da h~·pothese de Lama•-ck constitue o emblema da situa~ão 

m<õtaphysica q~\e no XTX secu·lo domi·nou o estudo dos ph enomenos vita·es. '.rilo 

consideravel foi, em relação aos domin•ios superiores, o desenvol vimento do es

pirito metaphy5ico nt>sse seculo, que no manto da sua vasta influencia .;obre a 
biologia, a 5o~iolog;a E' a moral ficaram envoltos numerosos -espiritos emi

nentes. 

Do exposto !·esalta quP, de&de o seu alvorecer, o espirHo scientifico ,.;e apre

senta caracterizado !Ylr P.<Ste duplo p1·iviiegio - p?·eve?· e modificar. A's suas 

primçiras scintillações ~He lança os fundamentos da arte abstracta, que constitue 

o instruro1ento primoroiaJ do poder e de. grandeza da noosa especie, permitti·ndo 

a acçào <lo homem sobre o planeta e o aperfeiçoamento continuo, posto que li· 

mitado, ela •natureza humana. 

' :Resuita ma·is quE', no ponto de vista m01·a·l, a educaç.ão scientifica e philo-

sophir.a é fertiol em result:'ldos do mais elevado valor. 

Ora, para que a •i•1fiuencia real e ben<lfica •da sciencia sobre os tres elementos 

fi.md3.mentaP.s da RJlm~ humana possa exe rcer-se em toda a pl-enitude, duas con. 

dições cep!taP.s se tornam necessarias: a alta capacidade dos mestres e a liber

dade, mas a lillerdndP plena, dcs discípulos . 

Esta dupla necessidade roi sen·tida, ode modo incomparavel, pelo po\·o gre

go, cnmo ir.dica Conodorcet ·no bei•lo e inspiraJdo ~rH:ho rtu<e segue: 

"~r esses primeolros ternpos da philosophia grega encontramos o primeiro e 

ru1ico exemplo de 11ma inst!·ucc:ão absol'lltamente .Jivre, indepen<lente de toda. su

perstição, emancipada de toda. a influencia dos governos, sem outro fim para o 

mestre senão propaga.r a verdade e formar homens; sem outro objecto para o 

di sei pulo 'c'r.iio rect>bt'r luzes e adquirir vir.tudes. '' 

Xo estado "-Ct'll3l iia sociedade brasileira, parece fó1·a de duv<id·a não ser 
·possível a libertação do ensino da influencia governamental. Paiz noYo, ·que 

suJ·prehcnde, é certo, .pela fertHida•de do seu solo, que desh1mbra, é veroade, pelo 

espleJ•dor das suas belleza.< naturaes, mas que tem a sua industria. no estado 

nascente e a sua lavoura •ob o peso de uma tremen.da crise, ·não poderia o Bra

sil,. 1ut. phar-"€ que atre..ves~anws, manter escolas superiores ou secundarias s em 

os recu·rsos mater,iaes fovnecidos pelo G<>verno. 

Problema do futuro, a swppresssão do ensino official não receberá prova

velm~nte a sua solução dPfinitiva na ]l1'imeira met:B.<le do seculo ha pouco inau

gurado. 

Sóm>ente na época em CJUe os elementos da. ordem moderna tJh•erem substi

tuído, de modo 6omplc1.o e em toda·s a~ consciencias, os ultimos vestígios d a or 

dem theologica e met.aphy~•ica, se tornará possi·vel o advento de um sacerdoc!o 

inteirament<' livre elo influxo goven~amental. 

Emquanto o en.1ino sunerior não pôde !lrescin<lir da tutela do Estado, coll

vém, pelo menos. dar-lhe o •naa;imum !';ráo de Jiberclaode compatível oom a sua 

subordinaçi'w transitoria ao poder temporal . O art. 1° do projecto, ora sujei to 

á .s...la"'-cida apreciação da CamaNt, é desl'inado á reaHzaç.ã.o deste objecti vo. 

A se~·unda condição, indispen..oe.vel para que a educação scientifica ou te· 
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chnicR se torne fecunda em resul.tados moraes, lntellectuaes e prat!cos, é a ele

va.da c·.;·~c·idad<J dos· mek'tre.<:. O meio mais usual para a apreciação do prepru·o 

int~ llectual e apbdã.o didactJica -elos candidatos ao magisterio superior é incon

testavelmente o concurso. E' m-esmo o unico que se harmoruiza com as bellezas 

do 1'\.>-gimen repu blicano, a cuja sombra se abri-ga.m os sagraJdos destinos da nossa 

patria . 

In)p.;!rfc!to, como imperfeitas são todas a.s c.reações d·a especie humaJJa, o 

conC'UfuO é, enbNtanto, o m •eio que ptermittc fot•mar juizo mais seguro sobre o 

merecimento a·bsoluto e relativo <los pretendentes ás vagas de len-tes das escol3JS 

:;uperivres. Mas, para que o concurso seja efficaz, para que elle permltt:a apre

ciar sob tndos os a~pectos o pr€paro scientinco, l>hilosQ~Phi~ e technico, é pre

oiso' que, entre as proyas que o constituem, figurem a these e a respeoti'va de

fesa . Desprovido destes importantes elementos de apreciação, radicalmente illu

f'Otlo .-;e lo!"Tla o eoncu·t~. Para den1on~tral -o exuberantemente, a.l~~umas consi 

derações se far.ern n>f'C&..Q.Sa.:r·ias. 

lnconve11i€11te~ CRPitaes 9JJ)resen-ta. a exposição puramente dogma.tica dos co

nhecimentos humal"o'. Sa·crificando a fi.liação das i déas, desconhecendo os pe

noscs e.'fc.rqo!'l que das m::t.i-s flu.J.g~n tes mental•ioodes e:<:igir3Jm as concepções hu

mann &, tol'nando implidta uma série de proposições que a pond-eraÇ>1o historica 

torna manifestam'?'l'lt" 'JXPl!cita, e.;>se mo<lo de proceder prejud-ica. o espírito de 

invençã.o e dP pe~c1uiza. :Mns •não é tudo. Examina·c1as exolusivamente á luz do 

methoào dogmAtiro, c~r.tan conc·epções scientificas tornam-se verdadeiramente 

mysterio~s . 

.A.ppliqnemos a dous exemplos as considerações qu-e precedem. 

Diante da for!llula em que o ad.miravel .gEmia Ide Lagr.ange encerrOu o edi

ficio intei!"O d::t mf'canica raciona•!, e do modo el-egante pelo qua<l esse geometra 

fez de lia emanar a soluçã.o de tod·a.s as questões da theoria g·eral do mo\rimen to 

e do eqa~libnio, a-lgu ma cousa de a...."Sombroso se a.pode.ra de nosso espirito. 

?-.ão compreh-en(h;mos como a i-ntellige.ncia humana teve o e":traordinario 

poder •le . estotb-elecer tão engenhosa synth-ese, rnecli•ante processos -tão gra.ndiosos 

e fecundos, mal!' cuja ct·cação parece constitll'ir verd3Jdeiro milagre. 

O rnes.n1o facto se dá, e ainda em .mai·s alto g.ráo, no exame dogmatico dos 

prina:pioo CJU<> serVE:rr. de bas€ aJo calculo .infinitesimeJl . .Se a l-egiti midade destes 

principios já rrã.o é posta em duvida, é isto devido ás multipl~s e variadas con

sequencl:ls, semprp v<O•·ificrudas, que deile.s resu-l.tam e tambem á Influencia qué, 

em ca•da raz'ío indivhhtoal, exerc-e a sépie con(linua -dos graJnd-es espiritos desde 

Tha.lo;s e Pythagoras até Barrow e Leibn itz. 

Os defE'ito~ inher>E'ntes á -exposição dogmatica só podem ser corrigidos pelo 

mctl! cdo h1stol'i.co . 

F.m uma d(' ~uas mais felizes ima1;1en·s. um espi r>ito dllustre, ha pouco tempo 

arrebatado impi..edo.amentc pela mot•te, qualifiC'ou e-st-e methodo d€ mico·oscopiu 

·me1~ to 1. 

Ponào em relevo oG km~os interva•llos de tempo d€corridos entre os adYentos 

d<> concepçf:P.s sdentifi<:as que, no emsino dogmatico. se apresentam fom1amlo 
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uma successão rapid~, o '11ethodo hos torico presta á intelli·gencia serviço compa

ravel ao que <'lo mi f'Oo'<COpio ,-ecebe o sentido da visão. M'OIStramdo, com toda 

a nitid·ez, c.;;:. obstaculcs, não rarame-nte intran..oc;ponivcis, que se oppuzeram a()l5 

g,-anrles ~spiritos na d~s=herta e propag-ação da verdade, a aprE'Ciação historie.; 

dissipo. as uuvoE.-n u que 0SC!.t1recem a.s ·ba~es dos gra.ndes methodos sclenHf~cos e 

impedem a, sua con1prehensão clara e prooisa. 

Rlquis~imo é " qe-adro das consequencias r<ffiulotantes do emp]'('go do me

thodo bistoJ"ico na exposição da sciencia_ Sem erguer co1111Pleta.mente o véo que 

o occulta aos nossos olhos, procuremos d~\-endoar-lhe os traços caracteristicos, a.s 

li·nhas mais 'm:ro,·tant>:ls . 

I'<otavcl é o sunsidio <rue ã thooria positiva do eooino fornece a appli.caçiio 

do methodo historico _ De faoto, se, corno a observação o indica, a marcha da 

intel•l•1g-encia in•dtvlodua l re!)roduz a do espírito collec'tivo, <Hfferi•ndo apena.s quanto 

á velocidade qtie é menor no caso da especie, legitimamente podemos conclUir 

que o conhecimento da e,·olução humana exerc<"rá influencia categorica na edu

cação inéiividual. concorrendo, portanto . . pa;ra esclaJrecer a theo!'ia do en9ino. 

A vezd·adeira theoria positiva do entend imento humano, em ouja construcção 

se imn1ortalizar-a.n1 A.!·istotele.s, D esca t·.tes, Hume, Diderot, Leibn·itz, ICant e mui

los outro~ 'l'hilosophos qui> serão perpetuamente lembra.dos nas mais bi'Ilhantes 

pa;g•ina.s cio~ annaes do sabflr bumamo, tam•bem recebe preciosas e in-tensas luze~ 

da aprar:;ação bistcrica uo desenvolvimento scientifico. Estudando a evolução 

do e;;pirito collcotivo (, que pod·emos apamhar as leis do entendimento, porque só 

ella J.presenla um thNltro baostante vasf!o para a ohservaç.lLo e fornece, como 

exemplos decisivos e caracteristicos, os typos humanos nos qua.es a grandeza 

das f'Llncções i'ltel1ecbu>tes adquinio taes proporções, que fioo,mos momentanea

menta em rluvk1a ~<' e! lee pertencE>m á nossa especie ou se paoiram em uma re

giii:o sublim€', n. que ns imperfeições humanas não 'Permittiri•am ascenoder . A lei

tura das obr.as legadas posteridade pelos grandes ·homens assombra-nos de 

tal rr oclu, qu€'. nos !lr1meiros momE>ntos, chegamos a pensa.- na subversão da 

ordem un!versal . A figur:b<;:e-nos que estamos em presença das proouCções de 

entes .rõ::obrP!l~htra•es, daqu~las crea~ões m•ystefli'Osas Q'lle, povoando os oerebros 

dos homens, fo.rmav<~.m o objecto do·" seus sonhos, o a"SSumpto de suas continuas 

preoccupacões, durante a longa phase em que !1. ·theolo.gia cou·be a 11obre missão 

de dl'l'iJ;"i!' os dootf.no'l hum<af!OS. Parece-nos impossiv'el que os •homens que .lega

ra·m tão m•E'Cio!'as éla•divas não tenham escapado ãs contingencias humana.s, nã.o 

t<"nham con~titu•i<!o excell'{;ão á fatalidade biologica, a que está 9ujeita a nossa 

fragil org-anização. 

E m~ra illusão, simples miragem que desappe.rece á primeira i.nvocação do 

dogma da i·nvaria.bilidade das •lets ·n a turae.s. Esses homens •ex:trao.rdoinarios têm 

os cerebros constitu,dos fundamentalmente como o apparelho cerebral do ma·'s 

humilde dcs entes humanos. 

Ellcs POSS~1em, exactamente como ·nós, os orgãos •da cont<"mplaç'ão abstra

cta, Cí•ntemoplação cor·cretn, meditação inductiva. meditação deducUva e lingua-
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gem, além dos orgãos relativos ao sentimento, que constitue o motor supremo 

aa existenr.i.a. humana, c dos org.ã.os concernentes á actividade. 

Desvendandll o systema do mundo, o privileg•iado espiTito de Newton só pôz 

em jo~o as mt>.smas funcções ce1·ebraes que possuímos e que entram em exer

cício em nossos racioc ínios ha·bituaes; nenhuma funcçüo differ ente destas in

tervei • na magistra·l descoberta com que o geometra britannico aJcançou o JTI.aJis 

brilhante tri·umpho da sua gloriosa existencia . 

. \[as oncl<:- então o abysmo que dos grandes typos da evolução humana se

para os hon1enc; vulgares? 

E' :1a intensi·daé!e das f.uncções cerebraes que reside o apanagio do genio 

in\'emivo <1 superiori<lade dos mai15 emmente · vultos da nossa es1>ecie. :-<es

tes, a ca']Jacida•i.le mental adquire gr.and·eza extr&ord inaria, tornando por nsso o 

•eu e. tudo notave!men·te proprio a esclarecer as leis do entendimento . I 

O <:x:l mo histori<"o elo desenvolvim-ento do espírito scien1Jifico mostra. com 

Jrl'l"'$ 1 ~ti vel ciare?.a, -como se con~-;t..ituio o poder do ente-ndimento hume.Jlo, como 

'" enriqueceu lentame!lte o seu domínio e como se dilabaram g>radualme11te os 

s-?u.s ho!"izon tes. 

X€-ssa apreciac;i'io vemos como o trobalho dos seculos fez successivamente 

""':,ir e desenvolve!·-~e as diversas paTtes do methodo universal. 

,\s..•irn, na adm!ravel eYol•ução mathematica e astronomica. com que a ci

''lização <::T<;ga prep3rou os elementos do saber h·umano, vemos nascer e alar

o:1r-~e o m ethodo rleductivo. presencia.mos o desvo·ntar elo rnethoc/,o indt~ctivo . 

• 'i<L regsneração tota l elo regimen celeste, iniciaoda. por Kepler com o esta

bel~im~nto das ·leis geometrlcas dos movimentos planetario", encontramos o 

!llCtlto<lo clcrs 111/?JOthesP.S e o desenvolvimento do methoclo de obseTVCIÇào, que 

ro:1~titue urr..a elas p2.rtes do methodo inductivo . 

Os trabalhos de Galileu. Torric~Hi, Newton, Volt&, etc .. relativos á fundação 

e en!!·:·and~ime-nto da phyRlca, ·apresentam, em la rga cala., o e.mprego <'la ex-

pc•·imrntaçrio - q~:e con.-<titue outra parte do methodo inductivo . 

. -\s descobertas chimicas de Lavoisier, Bertholet, Bergm,.nn, Cavendish, 

Stlhl. Guytcn elo :\fon'eau, etc. estendem o emprego dos merhodos já indica

Jo•. In trocluzinu0 , além cl!sso, o a•·ti!icio eLos nomenclatm·as . 

A~ conquist·1os re-alizadas pelos exploradore;; ·do domínio biolog>ico deixam 

P:ttent€ como '* constituía e se desenvolveu o methoclo CO?n!JCwativo . cujo germen 

se t'ncontra no est\.!tdo d'l. pfurte objectiYa da geom-eWi.a gera•l, ~mas cujo pleno 

àfrenvolvirnEn.to ~6 póde em•anar ela a~preciação da.-=- leis que regem os phenorne

no< Yitaes . A' spio.ncia da viela ê que compete a instituição da theoria log ica 

d:" classificaç0es . 

A aJ.r ec'ação historica dos tra:IJalhos que preparara.m, fundaram e desenvol

Vfram a sciencia ~ocial e moral ap,esenta-nos a systematiw.ção explícita do me

ihoclo hi.•to?'ico e o empl'ego, no mais a.lto g>rão de complicação, do 1nethoào con 

stnJ.C:tn:o. quE" a mnthematica esboça, mas que só o es~udo da na.tureza humana 

l>ôde definltivameute con!':tltuir, -para orga,nizar a direcção normal da nossa es

pecie. 
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Por ultimo, ~ o exame historieo do d~>mvolvanento das concepções huma

nas que pennli.tte dfl'scortinaT as leis ·gera..es <1ue regeJn o equi·libT'io e o 1l10vi~ 

mento de toda~ as no~as constl'ueções intell€ehla•es. Os trabalhos dos srande.1 

phHosophos, dcS'àe .\ ristoteles ~.tê Hume e Diderot, revelaram naquellas con

cepções as duas .partt>'l •Jistinctas que foram systematiz3Jd·as 'POr Kant sob as 

denominaçiíe:;: d~ sabjecti,·o e objeativo. 

O gran cle prin~ipio que colloca todo organns.mo na de.p-endencia do meio cor

re.s,pondente torna-•e en-tão o ·prolongam~mto da formu.Ja devjda a. ~1ma luminosa 

:nspiração do rr:Ris fnlgódo ornarrr.ento da clviHzação grega, que proclama que 

na ela existe na in tell(nP.>tCict que 11 rio tenha passaclo 11elos sentidos_ 

Reconhece~of:: ~nti\p que , no a1pog·eu de sua. riqueza ;magina.tiva, nas mais 

arrojadas das suas conc€1J)ções phantastica , na maior fertilidade ·des suas crea-

' çÕ€s mysterlosas, os mais beUos ,-epr{,Senta·ntes da a"'te humana têm o seu po

der l'm:tado pe!o imperio ele mu:ndo ~ffect-ivo, porqu-e os elementos primordiaes 

de todas a~ suas construcçõc-s. por mais cap.riclmsas e chimeri'C3JS que r..e.l'E'Çam 
f:-"ias, sã~ for.nooi-dos pela ,-eali-d•ade e:>..'"terior _ 

Comb!nar elemeT!ios cscnlhi-dos e separados na natu'I'CZa, esta:J?elecer entre 

eHes un1a ligaqãQ ficticia, construir com o seu auxilio um co11juncto que a rea ~ 

lticlade ooncreta não ant"~senta, q11e não se h? ... rmoniza com os SC're5 reaes, eis 

o que constituP o ú·aha•lho m.oxi?n?Wl de i·dealização, eis a que ticá redu.,ido o 

extraor-t:linario l.l()àer da n1ai.s fecunde. im•aginação aTitistica. 

·ral é. r;alliclamente ·del'inea-do, o cleslumbTa.nte quadro da.s consequencias in

h erentes ao m ;>thodo historieo . 

Da contempl~t<:;'iío d e~e q-uadro, embora reduz-ido ãs suas linhas '!Weclomi

n•?.n•tcs, r esu-!ta a convicçi3.o profunda e ;.nabalav>el de que a exposição historica 

de ur.,a ~ci e-nc: a qn alquer illumi-na, con1 extra:or<li'llaria ir.tensi·dade, o campo dos 

phenomcno.~ cujas leis ests. inst!itu e e cuja previsão é •desti-nada a realizar. Mrus 

do que is~o: l egitima se torna a affi,-mação solemne de que o conU1ecim<>nto 

perfeito. a comp1·ehensão nitida de uma sciencia qualcruer é impossível sem o 

e.-.tuclo ela s11a histeria especia•l. 

Ora. não exisVi"'· rlo actua.l!lnente a these e, a respectrlva clefesa, nos concursos 

a o magi::,.b?l"io SU}>e-rí:->r, õ•ahi ,~es:-u.lta que o preparo dos camdidatos nãtO pôde se!' 

conven1entEm-0nte apre~in<So oo toca-nte ã evolução historica cJ.as matarias que 

pretendem lecciona:c. 

De facto, como r ev el ar numa prova escripta, que nã.o pócle exceder de qua

tro horas, ou numa prov:>. Ol'al, que se eff-eotúa no m1rto e>paço ele uma hora, o 

pleno conhecimento ' l a evolução, muitas vezes mais que secular. que conduzia ~ 

espit'ito humano a funda,- e con·stituir uma theoria scientifica qualq·uer? 

Como (· pnssivel, poo- exemplo, em 'J)rovas dessa ·natureza, mostrar o conhe

c imento Pt'<'fundo, ~<t·! como eleve possuir um mestre, <la longa elaboração e dos 

m e.morave;., trabalhos l'Cientiflcos que prepararam o adven-to do Qalloulo lnfinl· 

t esimal e <1 constituição <lefinitiva da theoria geral das tangentes? 

_-\. unica. prova em {]Ue os candi-datos podem revelm- •Preparo historiao su!-
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ficler. t eme.nte va!'to ê n tllPS€, e esta, para to!'nar-se efficaz. deve ser comple

tada pela nsp.eoti\·u defesa. 

Entre as medida.s con tidrus no art. 2° do projecto, acha-se i•ncluida a que 

r<dabelece, nos concur..':W, essas provas de tão elevado alcance para a garantia. 

re:.ritn,..a das habilite.rões dos que aspiram ã ardua missão de ensinar os ho-

nwns. 

Em face do Pxposto, não pôde haver duvida quanto á influencia benefica 

que, no e rLSilJO superiOT da R~p<ublica, e xercerá a approvação, pelo Congresso 

:\ cio1ml. do seguinte proj~cto: 

O Con gre.s:so Nac-!onal !"''="SOlve: 

Art. 1. o Em .'lmbas "" évocas do anno Jeotivo serâ permittida aos alumnos 

d: Escola Polytechnica, das Faculdades de :Medicina e de Direito a insCT'lpçào 

pilra os exames das mate!'las de qualquer anno, independentemente da frequen

cL\ da.s respectiv·as a,ula.<;, :lesde que tenham satisfeito o pagamen·to da taxa re-

0.11 ~meutar e estejam approvados em todrus as ma terias do armo an terior . 

Art. o ~o provimento dos lugares do magisterio dessas oescolas, serão ob-

>ervaê.as as dis]Xi!;01ções constantes do ca.pi~ulo IV do Cooigo approvado pelo de

C!'· to n. 1.155, dP 3 fie Dezoemb.ro de 1892, excepto quanto ã oommissão a que 

•r refere o art. n1, a qual será constituida 1:or tres lentes cathed'l'Rticos effecti

''""· ele! tos pela cong r egação. 
Art. 3.o Ficam r evogadas a<> disposições em contrario. 

Sala das S e-s.~ões, 24 de Novembr~ de 1903. - Franci.'!CO FmT&bJ·a B?·a

ga. ( • ) 

:·>FS~ÃO DE 18 DF. JOVEl\'lBRO (1910) 

Crra. na F.scola PolyteC'1!11ica do Rio d.e Janeü·o, um cw·so especn.al de en

wn lwiru8 C'lcC'trici.•lns. Ci]W01>citando-se 1>cwa i.~so o novo la.borat01•i.o de el6-

ct,·otecil11;cn estabelecido oi pl'n.ça da Re1mblica . e dá o1~t1·as 1n·ovinenci<>s 

~onsidera ndo : 

1•·. q~oe as mult!plas P variadas app!icações das leis que pr esidem á energia 

~lretr'ca ti'm p,-o.fmddo •imm<>nsa revolução no campo da industria moderna . c.ujo 

vasl'is«i mo dominio recebe quasi diariamente. sob o inNuxo <de.'!lls app!icações, 

nO'vos ap.erfei~oan1en.to~ e precicsas acquisi~ões: 

( •) Pende 1e 17arecer. 

Projecto 
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2•>, que entre <'SS.1s ~pplieações se destacam, pela sua importancia ca.pita'l 

e pela gran.cleza do~ result:tdos que produzem ne. vid·a social, as seguin.tes: 

ct) relativamcnt" IÍs ccm·entes jo?·tes - ' ApplicaçãlQ á i·llumi·nação, tran~

mic;;são de força tí. d:o;tanc!a, viação urbana, ·estradas de ferro e prepara-ção dos 
mi·nereos; 

b) ?'eluHva.s ás rorrentes /?"Cteas - Emprego doota.s correntes ao transporte 

da· pale.vra fallada e escripta, á distancia, por conductores meballicos e peJo es
paço; 

3• que no FJra!'i.l já se observa considerava! desenvolvim.ento do..< varciados 

modos de utilizaçà.<J Meia! da •naravilhosa for~a céga, quer como con·ente ele
ctrica, (JU.er COTilf) 0n rlas electricas ; 

·1", <:rue os luminosos exemp.los de .paizes de evolução a.pproximadamente si

miJa•· â nossa, como os do.<; F.stados Unidos da Amel'ica do Norte e •do Me:>..'"ico, no 

sentido d<- crear, dPsenvolvcr e i]Jro])e.gar o ensino technico, revestlodo de feição es

sencialmente pratica pa!"a o preparo dos profissionaes que d-evem dirigir e rea

lizar os tral>alhns concernentes ao estal>elecimen.to dos machin•ismos, cons.truc<:<1'0 

das rêd""s metallicas de circu.Jação de energia, trafego fen-oviario, telegraphi

co, telepllon•:co, radio-telegraphico e rad:io-telephonico, at!Jestam com extraordi

naria eloquenc;a os maravilhosos resultados obtidos por esses 'povos e inspiram 

o legitimo rlesejo <le acompanhai-os ·na realização de tão nobre quanto elevado 

objectivo; 

5·'. 1ue o exemplo <los paizes em que trumbem domina o ensi.no theorico, como 

a Fl·an~a . n Ingla•terr2. e a Allemanha, nos quaes o d-esenvo.lvimento -e a rpropa

g:ação das mais Hltas e complexas in_vestiogações soientificas não impediram a 

t€'J'IdenciH, hoje tran,9fcrmada em realidade, para a simplificação dos cursos te

chniCGs e crc-ação de la.boratorios, de modo a ômprimir a feição pratica aos CU'I\SOS 

de electricidade; 

6". que interess!l.ntes esforços têm soi.do proficuamente realizados pelo corpo 

docente da E-scola de Mi·nas de Ouro Preto, no sentido de desenvolver a.s appli

caçõc-3 m·eta•llurgicar: e- en1 iera.1 c:hJn1ica da electrícitda,de; 

7o, que nota·.reis resulta·dos já foram oblidos pelas cong·regações das Escolas 

Polytechnq~as deo-."ta Capital e <le S. Paulo, no sentido da creação de laborator ios 

de electricidade e da ampliação das secções praticas dos programm·as, das ca

deirae •de physica, na parte relativa á Electrologia e suas applioações; 

se, que f da mais alta convendencia. ,para synthetizar otaes esforços e apJ'O· 

veitoar ta·es estudos das nossa~ escolas de engen·haria. a creaç.'ío, na Escola Po

lytechn ica, de um curso de,.tinado ao ensino doa. f'specialodade elect.-ica, com os 

necessarios recursos mat-eriaes; 

9•, que a effiC'a<'..ia desse ensino. o qne mais !li?·ectamente , afjecta ao fut.,ro 

ela en.IJP'1loaria no B1·asil, não depende sómente ·de sua boa organização ·scienti 

fica, mas techni-:!a, sobretudo, da alta ai.P<>CI.Oa•de do ,.,ssoal docente 1ncum01a0 

da nohiJi.;sima tarefa de transmittir as ·theorias e as applica,ções da en~gia ele

ctrica aú~ jovens alum~os que a•spiram ao arduo exercício da engenlharla do fu

hll'O; 
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1 ~'. que apezar de imperfoeito, como imrperfeito sã.o todas as instituições hu

manas, o concurso é o melhor meio que permitte jul•gar a capacidade dos can

didatos aos cargos do magisterlo e o unico processo que se harmoniza com ru; 

beJlezas do regimen Tepublica-no, a cuja sombra benefica se a brigam os sa;gra;dos 

destinos da nossa Prutria : 

Art. 1. ° Fica crea<'lo na Esool'a Poiytechn•ica do Rio de Janeiro um curso 

e •JlilCial de eng.en•heiros electricistas, ap•rovei'tando-8e vara isso o novo 1 :~.bol'atorio 

de eleotrotPChnica estabelecido â praça da Republica . 

1. o Este cur~o em ·~ua parte espec!a,J se comporâ da;s seg1.1intes cadeiras e 

aulas. distribuídas por dous annos de estudos: 

I . Estudo dos m9.•teriae.s ·de construcçã.o e deter.rn•!naçã.o experimental de sua 

!'?Sistenci a . Elsta·bilidade das construcções. Technologia da:s profissões e lemen

tarea e do constr'llctor mecanico. 

I!. Hydraulica.: Jiquidos oC gazes. Abastecimento de agua. Esgotos . Hy-

draul!ca aogrico!·a. 

IH . . Theoria g.eral da e!ectrotechnica. )fedidas electrica;s e magnetkas. 

IV. Economia poli tica e finrunças. 

V. Aula de trabalhos graphlcos relativos â technologia do constructor me

c.anico. 
VI. Physica industrial: ca:lor e suas applicações i-m:lustriaes; electrometal

lurgia . 
VII. _t._p,p!1cações indus·triaes da electrotechnica. 

Vlii. Machinas motrizes e opera;tri·zes, precedido o seu estudo do dos mo

tore.s e i!ldu-strias mecamcas correspondentes. 

IX. Direito constituciona•J. Direito admini strativo, contabilidade e estatística 

e sua& applica.ções á enogenharia. 

X . Aula de projectos relati·vos á.s app!icações industriaes da electrotech

nica . 

2. 0 Para a matricula n est-e curso deverão os candidatos ter appr'ovoaçã.o 

no curso fundamenta I da. Escola. 

Art. ?. . • Para o ensino destas disciplinas será o pessoal da mesma Escola 

aecrffil'i<lo de dons lentes para as novas ca-deiras; um proofessor para a nova. 

aula; dou~ substitutos para a nova secçã.o, que ficará con&tih1ida pelas duas 

oodeiras d'3 -electrotechnica e a jâ existente de physica ind-ustrial; <'lous assisten 

tes; .. lous preparadores ; um rneca'lliCo e um auxiliar de ~laborrutor: o. 

Par,gr.apho unico. Além d-esse pessoal haverá mais um porteiro, um bedel 

e tre3 serventes. 

Art. 3. '' To :lo este pessoal será nomeado e remu-nerado d-e accôrd·o com o 

que estetue o Codigo d" Ensino S'Uperior d-e 1892 e os regulamentos das Escolas 
Supc.riora<;:. 

Para,n·apho un:cc. Nas pr'meiras nomeações serão preferidos oo actuaes 

l~nte.; por C<Jncurso ou que o tenham sido tam-bem por concurso, cuja compe

tenc;a seja T"econho;x:ida por trabalhos e publicações technicas de eleétricidade, 

Projecto 
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produzijos no desempenho d€ commissões do Governo ou de emprezas, no P•U • 

e no extra.ngeirc. 

Art. 4. • Fica o C'-.<>v0rno a u torizado a abrir os n<lcessarios credi tas .para dar 

execução a esta !ei. 

Art. 5 . • Revogam- .~ as disposições em contrario. 

Sala à as S<l~ões, 8 d.o Novembro de 1910. - Ferrei1·a B1·aga. - A's Com

missões de lnstrucção Puolica e de Finanças . ( ~) 

•) Pende de p:uec'>t . 



SE NA DO. FEDERAL 

'r 
SESBÃO DE ~5 DE JULHO (1018) 

Tendo sido sub:11elVi.do á n~1di encia da Commissão de Constituição e D -

p~o u!acia o projpcto do Senrurlo n . 11. <le 1918, -dispensando do exame d·e latim 

os candidnloo a exome vestibu·lar da Escola Polytechnka d.!J Rio d~ Janeiro e 

nas que lhe ~i:io ·cquipara.cla•s, é ella d·e pnJ·ece.r, visto não contran::tr p!'eceito al

gum constil1.1cional, que o projecto seja a·dopta;do pelo Senado, 

Sala iJ,as Commi•sues, 24 de J'Ulho de J 918. - F. Mcn .les ele Almeúla, PL·e

~lden te e relator. - Lopes Gonçalves. - L"iz Vianna, 

P1·ojecto llo .<:enculo n, 11, cl.e 1918. a que se 1'e!e1·e o pM·ecv•· " ' '1ll"<t 

O Congresso Na~jona.l decreta: 

A1·t. 1.• O e:-..:ame de latim não será exigido .para os ca-nd•idatos a e:>.:18.me 

\·esti bul~tr na Escol:l. Polyteclmica do Rio •de Janeiro e nas escolas equipara:das 

a esta. 
A.rt. 2. o l<'ica m revogudns as disposições em con tJ·a~·io. 

Sala élms Sessões, 20 d~ Ju·lho de 1918. - Pa1ilo clfl F1·ontvu . - Pi'i·es Fel"
,.CiNt. - Silr-erio Ncry . -Benjamin B(lll""?"oso. -·.Som·es elos Santos. -José 

Jhwtinllo. - Fr'l?lcisno 1'16. 

::V a sE~sAo DE 31 DE JULHO é encerrad-a, sem debn•t-e, a 1' discussã-o. Em 3 

DE AGu,To (- o ::n·eje>:'to .apprcvado. 

SESS.::;O DE 19 DJ;: AGOSTO 
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O projeclo q-~1e <l:spenca do exame de latim o candkla.to ao exame vestibu-lar 

da Escola Polytechnica do Rio de Jac·.eirCI e •das que lhe são -equiparadas põe-nos 



~m face de uma. questão que tem provocado discussões interminaveis, em que o., 

co·n1tE:ndores não se ca1!1sam de repebir os argumentos que ju.Iga.nl ld~ec i stvos, mas 
que não ~produz~ .el'fei to no anün.o dos a.n te..goni~stas. 

Fallar em llibOJi!· o •la.tim dos a!O'&;os cursos da ensi•no é ·chamar a postos 0 3 

seus vc.inos d·efens<>~es .que, com o mesmo ardor de outr'ora, s ustentam-lhe a 

oa,u.sa e p1·econizam-lhe as virturdes . 

.P_,oje, como hontem, o latim tem cu.lt<Jres qoue rÍão .a.dmittem a ft1ypdthe,se d e 

que elle possa ser banido do ensino, considerando ·como u m sacnil eg>io qualquer 

esforço que se f'lça neste sentido. 

:U:ntrctunto, for~oso é encar'lr.mos o assumpto como um problema de soluçilo 

inad•1avel em fnce do ,projecto que t·emos sob o no·sso •estudo. 

1\·o •di'!.o projecto a.penas se cogita dle uma .a.boliição parciwl, •piOrque só uo 
exame vestibular da Escola Polytechnica é que se pretende exclu ir o I.atim. A;

signam-no emi.nentes engenheiros e é o qua·nt<J basta para que se consider e jus

tificada a exclu·são projeota<la . 

Que ni;o é só n<J curso tle <engenharia que o ·latim j â. ![)a•ssou á categoria d l• 

rel<iquia, verifica-s.e da C..'ll11~)anha que contra elle se tem Jeva'lltado por parte 

dos reformadores do €ns•ino. 

Quem ·lê o capi•tulo qnc Alex. Bain, em sua obra - La science eLe l'Eclucn

tion - dedicada •ao valor das .Ji,ngua·s morta·s, fica convencido •de que o latim 

não é s6me11te d.isp.ensavel nas esoola•s de engenharia, .rnas ta.mhem nos outro.~ 

cursos e até no de direito. 

Pelo ca•din•ho da. sua a.nalyse vassaram todos os ar·~entos t-endentes a jn 

sufla:· ca•lor e vidn. nas lin!;l.I.a.s mortas, e dessa operação nenhum d-eJ.les con

s€gu1io esc:-q:.a1· lilleso . 

Disseca'lldo-o~ com o bisturi de sua autorizada critica. e revelando-lhes a 

fragi.Jidade, o profe.sror ingl ez reduz esses argumentos a verdadeira.s phaJttasma

gori!W quo seduz€m e enoo'lltaril a Jma•g!nação, mas que se di.luem e s·e dissipam 

no proprio momento em qu~ entra.m em contacto com e. r'ealidade. 

Acompa.nJl.ando..._"" a cabal refutação a que -o aJJ.ud<i,do professor submetten 

esses ar;;umentos, tem-se â impressão de que twdo quanto se fizer rpara rnant~r 

as Jingua·s mortas nos prograrnmas de -e11s!no não é mais do que u m ![lrocesso a 

Galvan, que, applicSJdo aos cada veres, dá a.penas a iHu.são da vida. 

Gustave Le Bon, entrando no estudo do alSSumpto com a competencia ro

nhecià•a, d<L'fine a ·situação em que se acha a qu~tão do grego e do latim, dizendo 

que "el~a a•gora entrou nes..<e. phase sentimental em que á '!'azão 11ão é dado i·n 

tervir''. 

EffecNvame'll•te, o estudo obrigato'lio 'da lingua [!lif:in•a. repnesenta nctual· 

ment~ um preconceito d•aquelles que, acostumados a consideral-a como o proto

plasma ·da educação, .reão podem compre'hender a sua au sencia em um program· 

ma de -ensino. 

Entretanto, é evicicn.te que cont.J·a. esse prec-onceito tem se formmdo uma cor

rente .pocerosa quil vai tirando ás ling-U'as mortas o prestigio com que se jmpu

pham ao~ systemas d!dact!cos. 



De}Joi.s <lo apog·eu a qutC havia ascendido na idade n1éd,:.a, por ·ser a .língua 

fa ll ada e escripta por torlos os homens instruidos, o latim tcl•eveu pender paJ"a 

0 occaso desde o momento em que outras linguas surgiram com a aptidão e 

1·il{or neces.;arios para substiruil-o. 

J:. não sendo mais a unica língua em que se escreviam os monumentos sci

,•nt ificos c os <l'c.tos da vida publica' dos povos cultos, o ·latim entrou na phase 

do declínio, soffrendo o primei~.o choque no reinado •ele Carlos VII que r<lcom

mendcu quE' perante os trlbunaes não se fizessem mais em latim, porém em 

iranczz, os depoimentos das testemunhas. 

Descl<> a data d-esse acto foi lici•to comprehen der-.se que o uso do la.tim la 

,:offrer Jimitaçõt>s, pois ao lado doelle entravam a funccionar outras línguas co.m o 

pr~stig io do mmho oEficial. 

Em 1848 o mi.ni•stro fre.ncez ·da Instrucção Publica tclescarregou-l<he maior 

.;olpe ordenando qne fosse proferido em franeez o discurso de abertura da dis
tribuição dos premi os dos Lyceus de Pariz. 

J:c <·nti'lo •se reconhecia que o discurso em latim não era comprehendido se

n1o por nquelle que o proferia, o qu<e ecrulvana a confessar que o latim jâ. não 
tinha audi•torio, j á não podia interessar. 

Era a sua ü·anca deca.dencia offlicialmente .=onstatada . 

X<tda mais <lahl .em d<i:tn e tinha o poder de suspender a marcha descend.ente 

p~ra. o occnso a q1:e não escapam, ainda qne temporariamente, mesmo os astros 

mais ra<li:mtes. 

Tudo indico!'. ·que o lallm está vota,do a um de-sap.parecimento total nos pro

~rnmmas modet,no.~ rlo <;>nsino, !POiS que, contestado-lhe a uti<li<dade, jâ. se Jevan

tam vozes autorizadas e com o <i'iapasão ·Proprio para. serem ouvidas. E' inne

gnYel que hoje elle já não ê cultivado com o esmero e carinho dos tempos em 

que foi o cleposltario de tod·a .a sabedoria humana . 

Se, ·no:<~ tempos actuaes, elle n.inde. occupa lugar :nos •sys temns diducticos, ê 

porque a rotina tem 11ma influencia poderosa na vida dos .povos. 

:"ão ha povo r,·ue não ,.;ele as s uas tradições e que não hesite em alijar de 

"I" hi• tor( a. um Cac to quP lhe ·lembra um passado de <gt-nndezas e que lhe ga

rnntl! o pre ~tigio l'ntrc os contemporaneos. 

Se ~Inda lu quem relute em t•etirnr o latim do ensino moderno, não é tanto 

porque se lhe reconl1e<;:t a utilidade. mas ;porque se Jhe empresm a qualidade 

d·· t'.?liquia a reviyer um pas.srrclo de gloriosas tradições, a. evocar uma :pleiade 

d~ ''-'criptoreg elep;:tn1cs que na lilteratura classioa •hauriam a belleza do seu 

estylo . 

~fas a reliquia tAmbem sofEre a acção tclo tempo e vai perdendo sua vir

tnJ" com o su·cc~d·er dAs ~erações e se o viveiro, que fornece a. mruteria pre
ciosa, se esgota, esta •o em pot· ;.~so pe1·de o seu valor, quando trabalhada por mão 

de primoroso artista. 
E' o que a>eontece com o ,Jatim que não precisa de ser c•ultivado actualmente 

pare. influir na formação do estylo ·dos bons escriptores, pois .que na litteratura 

moderna existerr. obras qu<> podem sujeitar-se ao confronto com os melhores 

' 
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)Jroducto da litteratura classica. Os que niio podem .J.er .nos origi·na•es os autores 

lalinos, rodem conbecel-o•s a>traYés dos seus trad.uc-tores e commentadores, a quem 

não e~capam nem as b<lllezaE, porque, como diz A. Ba!n, "as que se podem 
traduzir, <'Rtão ctlém claquellas que se subtrahem á traducção". 

Até certo tempo as linguas mortas florePceram com uma e:xuber,qncia pro

d·igios&, porque era ne-llas que se escrevl'a111 a.s obres de scieno!a., •Ntterat·ura t! 

philo;ophia e as poes<'as. Xinguem podia chegar e. essas obt·a· senão a'Poi::lndo-s• 

nas linguas mo,·tas, o que tornava seu eEtudo jndispcnsa~'el a todos os que ct,l
tiV'av a.m a iutelUgenc~a . 

E' o que dJ7. Parl{er no seguinte trecho que vnn1os transplantar ela obra 

de B"in: 

" Se a idade média fez elo latim a hase da cdu caçJo, não foi pot• crr u~:t 

d c1. b <:> lleza de sua litteratura classica, nem porque o est:udo ele uma lin g<tR 

mort9 fo~ a melhot· das gymnastlcas intc llcctua c.~ ou o unico melo d~ 

aprend er a f1.1nclo e.s lin~nas vivas, 1nas lJ!1ican1e-nte porque o latim e1·a. 

e'ltão a. Ungua de todo~ cs hom en..;; instrnid'Os do oco:·dente, Fer,ria_ ':lOS nr· 

gocios publicos, á litteraiura. {L philosophia, f.ts sciencias e ~obrcl'!Hlo por

que, aos olhos de D<'us, o latim e ra e.ssenci:1l para a uni•cl::~cl e da i·greja .lo 

occider.te, que, por es~a razii o, lhe pt•e stou o a-po·:o de toda ::1 sua autori
dade. •· 

='-ào ern, porén1. c{ue já t..~e não l..Pconhecesse que esse estudo f'ra nor <lemHis 

.pe noso ~ consumi n. um tE-mpo que r:oclia ser de·dicado éom vanta:;em a oult·os 

misléres de Yei•da<deira utilidade .. Tá estava latente a revolta conlrtt um estudo 

que exig-ia tiio grande dispendio de tem11o e ;:;e a e-lle todos se resignavam ern 

porqt<e sem o latim nada se podia aprender. 

Otu;niT'os o ([ele a este resp<eito diz IIie t·on:vmo ele Wol[, d' Augsburg: 

'·Bem reliztz:S C 1~~un OS lalino~, porque não linlul.ln (lllf' np1·end('r Ren:'io 

o gre:;o . c ainda n ã o o aprendiam nn e•cola, ml3.s <da pt-opria bocca dos 

;;reg·os de seu te-n1po . :\f ais felizes a~inda era~m os grego.;;, que, descle <!til! 

sabiranl ler e es·~rC'\'er a J:ngua 1naterna, passavam '!mmeclie.th.mente ao es~ 

tudo das art~;; libcr:l~S e á pe~quiza da sabedoria. Quanto a nós, fo rç:t· 

elos a dar muHos annos ao <tudo el e lin:;uas e:xtra•ngeiras, achamos bem 

m•is difCicil o acce.~so da philosophie.. Com effeito, o conhocimento do gre~o 

e do latim nio é a s~; en ch mesma, mas sómente o '\·estilnilo e a ante

ca1nara da ~;cienc1 a." 

Ta<?~ palayras d!io bam a i{iéa do mnl-e~ lar qu o estudo d::ts liMl'tt:ls mot·tns 

produz naquelles que dellaa necess itam paTa ter e.ccesso no clominio das EC I· 

' 
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Taes palavras d?.o a convicção de que só .se )lprendiam as Jinguas mortas 

porque esl:ax! eram as un!cas chaves que perrr*ttiam a ·entrada nos r ecintos em 

que se encerravam os conhecimentos humanos. 

Outro i<diomn fo~·se .o instrum<mto de vulga r ização da sciencia e as linguas 

mortas po·ueo int!'resse desperta r iam e a el'las só r ccorret•iam a.qu~lles a quem 

n:io flzerse falta o tempo gasto em aprendel-as. 

E " e sta a opimião de A. Bain, conforme se vê da segulttte IPll.SS~g·cm : 

"A impvrtll':Icia <lo estudo das !lnguas moi' las, consideradas como 

unicas depositarias de to<los os conhecimentos humanos, va.i neceooaria

mer.tG d•i min-uin·do sempre em consequencia dos trabalhos ind·ependentes 
fe itos ha -treE seculos em todos os palzes. 

Ha cem A.nnO<-, sobretudo, que este movimento <decl.'escente se tem ac

celerado, gr2.çe.s a o g-rande numero de boas traducções dos autores a n 

ti:;os, que fo ram publicadas. VIrá ·lnfallivelmente um momento em <tue, 

púr.•eo em confronto a pen'a ctue custa o estudo das Jingu as mortas e os 

conhecimentos que c lle nos póde traze1·, achar-se-ha que estes são nullo~ 

em re'!ação áqu~lla .. , 

D~sde que as obras :atinas eslã.o traduzidas, ninguem hoje tem necessidade 

de reco•·re1· aos orig-!na•es .para conhecei -as, tanto mais ~tuanto o .perfe<i.to co

nhecimentc do 1::\tir.! não é resulta.do que s·e consiga sem grande dispendio d <! 

L<'mPv e scm prej·uizo ·de outros conhecimen-tos de utilidade mais evi<dente. 

Os actuaes pro;ran1mas ·ele ensino tem tomado tão grande desenvolvimento 

que j h. <·o·nstitu~m uma carg a demas::tdo pesada pa.ra os alumnos, que já lutam 

com difficulàa.cl"' para f upportal-a. 

Para aJli\riar essa ca•rg-a o alvitre que, priJi1eiro, occorre · aos e ducadores é 

'indnaçào de disciplinas que podem sei' a·: spensadas ::em inconveniente !para 

'" pro tissões J:bcraee. . 
Dentre ::ts 1linguas que sobrccntTe~a.rn o cnsh~o n. $elecção de ve obedecer ao 

crill·no C:a u.Ulidade. tenclo em a ttenção a somma de vantagens que o seu co

niH"oimento pôde proporcionar no ulumno, nã.o na ·Phaso da apr endizag-em, mas 

no dccurf::o da nu a v!d [l. !lra tietl. 

E n ~arada a. qu estão por esse criterio, é forçoso convir qu e el evem l)revrule

<'eJ· ·JS cdiomas dos povo.; culto'. co m quem ' ':vemos e m constantes relações de 

orcle-n1 ·scieptiHca. econon1ica e CO!nme:rcia l. 

:Maior inter0..sse temos hoje em .oaber as l!nguas elos po,·os com quem vive

mos en1 contucto, as&.mi!a!ll]o- lh (los as idéas, a.pTov-::::ila,nclo-lhe.s as conquistas no 

terreno <la scicnc'a, da industria e nvi:lndo-lhes os nossos J)roductos . 

Xeste ~õ€'!1tido pódc se dizer que o ·latim passou a .plano «ecunda rio, sendo 

hoje apenaG uma ]1r{'(!iosi•i!a de com qu.e se enriquecem os patrimonios littera

rios, pois que ha m].>ito deixou de ser o instrumento incl" s-pens<tvel •par9, o de<:~

rn·,·o1Yimrn to morJ.I e material elos povos, 
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"\!:ega-s c que aind:t hoje se reconhece a sua necessidade para o perfeito 

conhecimento da nossa lingua, <1uerendo-se significar com isso que ell e continüa 

a •ser o apparelho !Jeio qual se obtem a pureza dos vocabu los, das phrases e da 

cor.strucaão da lingua. 

Sem ·àuvid<a, .não é para •desprezar o estudo das llngua.s mortas, ,porque não 

deixa de ~er '/antajoso um conhecimento odirecto crue se faz com o pa.ssado de 

que se podem tirar muitos ensinamentos uteis e agradaveis. Um conhec1mento 

a mais 11áo é ,pesu que a i•ntelligencia não supponte, sendo, ao contra1,io, mais 

um dote que lhe augmenta o ,patrlmonio. 
O cor.ho;cimento do l:J.tlm é 'U1I1 e'lemenlo que fa>Cillita o da nossa •l•lnguo.; 

mas dahi a dizer-sa Ciue sem auxi1io daquelle .não se póde adquirir sol·ido canhe· 
cimento do portuguez, é exaggeraT muito a sua 'importancia. 

Antu de tudo ccnvém notJar que os que se mostram co·nt·re.rios ao estudo 

do latim não lhe querem negal· a ·utiJ.i·dade em absoluto; :ma,s af.firmar que entro 

elle e •!tiS linguas cultivada.~ devem ser ,preferidas estas em •az.ão da sua utili

dlaide. 

V•ejamos se a dependencia que liga o portuguez ao latim é de -tal fórma que 

o estt,do •Jeste se possa considerar sine q·tw non do conhecimen.to daquelle . 

O argumento em relagão á. pureza dos vocaiJulos nfu é decisivo, 'i)orqu~ ou 

estes vê'U .directamente do J.a.tlm ou não. No 'P''lmetiro ca..."', nós não ~sOO.moa 

inhibldos •de aprendel-os ta.e:s como foram introduzidos, sem necessida:de Ide des

cermos it :<ua fonte, <>erdendo tempo em •estudar 11ão sóme<nte aquillo que nos 

:illtere.ssa, mas tambem aqulllo que, para o caso, re1n·esenta u.rna bagagem 

lnuiH . 

Depo1s 6 sabido que muitos vocabulos perderrum o seu sentido 'l)'l"imit!vo e 

adquii'iram novo com a sua •passagem para o patrimonlo da ·nossa língua. Es

tudal·o1!, 'POis, ma font~ é proceder a um tra•balho qu~ não darâ o resultado de

sejado, porque com eil'e o espirito não ficará. mais esclarecido. 

1\o ~·egwndo caso, isto é, se os vocabuloB não têm origem la1Jina, está. claro 

que r>a•ra co•nl1ecer-Jhes o sentido n.ão ê o latim que de>ve fornecer o subsidio. 

Qua-'l•to a. pur<>za da phl·!t!Se ~ da construcção da nossa lingua, parece que o 
melhor mPio purn r.on~egnil -a é esrudar as regras da. ;;-rammatica e a,pplical-as 

com proprieda·de. 

Hoje ·não " só nos antores latinos que se .encontram os bons modelos, poi~ 

que nós 'lambem os temos, com a vantagem :<Je ~starem escriptos em verna

cuqo, que m"!l<hor exprime o esta•do da •nossa cultura. 

A nossa littera.tura modern!l, <SP.ja-nos •l<icito .pa•rodiar A. •Bai'll, 'POSSue algunB 

imitadores aa antiguidade em <que se póde enco.ntrm- a reproducçã.o .de todos os 

effeitos carocte-ri-sticos <1ue as Jinguas modernas podem assimilar. 
A virblde C(lucativa que. ,se attribue ás linguas mortas encontra-se tambem 

nas vivas. cujo rnec:J.nismo compHcado demanda muito esforço da 'Parte de quem 

o q.uer conhecer com perfeiçã o. 

l'<o 'r.qlH'rito a que se procedeu em França, sobre ~ l'tilidade das linguas e 
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da ql!e tall~ Gustave Le Bon, os ·de}loi.rnentos de autoridades competentes sa.o de 

arder.• a levar o d<i!sanimo :na•s fileira.; dos defensores dessas linguas. 

Rayrrond Poincaré, llOr exemplo, sem ·negar que a versão grega ou latioa 

é boa gy;mna.&tica únteHectnal, é d·e pa!'eCér que -'ª' mesma 'Virtude .encontra-se na 

versão ingleza, allemii e itali·ana. 

;\[e.ldidier, professor substituto da Uiriver.sida:de de Pariz, depois <le declarar 

que tirou o eegundo premio de discurso em latim no concurso geral, expendeu a 

seguir- te opi:ni.ão, que v'ale por uma sen.tenga con-demnatori:a: 

"Ora. eu julgo que os alum:nos do ensino moderno podem ser iniciados 

nas iciéas antigas, na belleza antiga de um modo mais ra.pido, mais segu~·o 

e ·mai·s compl•eto por boas tra:ducgõe.s conveni-entemente commenotad'as, do 

que pela explicação penosa, tacteante, abandonada hoje para ser recame- .. 

çaóa amanhü, -de fra~me11tos minusculos -das grandes obras. Os <:Usoipulos 

do ensino class.ico jãmais encontram sob as vistas u·m conjuncto. 

Acurvados sob alguns versos que decifram N;mtamente, elles já•mais vêm 

no texto um canto c~mpleto -de Homero e <i e Virgilio. Qu-ando me •inter

rogo com toda -sinceridade, julgo -de nenhuma valia o que sei do grego 

e do latim. Como erre i ·em não pensar e m estudar antes o inglez ou o al

lemi".o, ao inic}a,r-me nas questões •artistrcas!" 

Vê-se ahi o desanimo de um esJYirito que, a.p.ezar de ter cO'llquistado um pre

mio ~m a compo·sição de um d.i·scu•rso em latim, reconhece que este de nada l-he 

ECl'ViO . 

Da mesma descrença é particl·pe um outro professor, AulaJ-o, professor da 

Sorhonne, -que - "não crê que as lingua.s montas tenham uma virtude edu

cativa particular, crendo, ao contraa-io, que as Unguas v-ivas, <pela razão, me.>mo 

de sefen1 vi•vas, têm vantagens sobre a;quellas." 

Refutando o argumento que descobre na educação gl"eco-latina um th&Souro d e 

Méas g'eraas, Jules Lari1'aú•tre, CI17Ud C. Le Boill, proferia as pala;v;rrus que se ee
guem I<' que reduzem. a mínima.~ proporções a funcção das línguas mortas no en
sino moderno : 

".:\'ão, eu bem o sinto. não ê aos Gr.egos e nem aos Romanos qua 

devo a formação do meu coração, nem ·do meu espírito. Si, !Pois, me es

capa o lJ en<eficio que pude recolher do latim, tendo-o eu sabido muito 

bem ha vin.te e cinco annos, que provei.to <lelle podem •·etirar alguns 
colJegiaes que parecem apo.-endel-o, mas qu•e não o <>abem · e nem o 
voden1 saber?" 

Por mais que .;;e esfor cem os partidarios das Jinguas mortas, nã~ lhes é 

mn.is licito alime'lltarem a illusão a~ qute <podem re.stalJMr-lhell Q 11-nti;!;Q 
f;resti gio , 
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O seu c1ec!:nio é visivcl c os golpes que ellas têm recebido dos seus \ll'o

JJrios cu ltores indicam que não t.arda•·á a soar a hora em qwe entrarão pura 

os dominios em que só costumam JJ€n 1:.:-ar os amado1·es· de antiguidades . 

Erice constatando o des.favor em que t m cahido o la:tim nos Estados Unidos da 

Arnerica do Korte, ,pr.incipalmrente na região ao Oeste, onde tende a desappa

recer. e depois da a!.Judir a<Js esforços pOtra >.\ inclusão dos autot·cs antig<Js rm 

l;m prog.ramma de i'llstrucçã<J, escreveu o .-eguintc trecho, que b'e m define <I 

funcção da ling1.1a JTI{)<·ta no ensino moderrto : 

";'>Las no mme11:ca, como na Europa poderosa (! a co·rn·en te e.m. fa

\"'r •daquelll.cs Tlamc.s de •ensi11<J consi-delf'a·dos como os ma.is d•irecta

mente u te is pa!"a a·.;; occu):.ações laorativms. llfesm<J na. Eu•·opa, onde u•; 

ltraa·lçüe.<; têm mais peso do que na Arnerica, é difficil convence.· n~ 

pe~Sscta.s que nim ·têm conhec'·meJ~tlo 'das 1inguas •antigas •ou .o g·osoo 

das •Lettras e ela historia do valo•· ele cultura da lltteratura antiga." 

Hoje, que as c<Jndições economica.s ela sociedade tornam a viela cacltt vez 

m:11is intensa, a preoccupação das escoa:s é formao- homens aptos para us Pl"'H.>su• '< 

lucra:tivns e .do rmod<> o 1nads ,·a1p;i.do possivc.l. Para. conse·guit1..: n1 'C~-sc J~csul· 

.t.aa.o os actuacs systemas <.:sco lares elevem allidar-·~ tanto quanto possive l d•• 

disciplinas ele caracter meramente -deco.-ativo, adaptando ele •preferencia aqu-ella3 

que m'ais d.irectamente pr€'J)alr>am o a•lumno par•a o succe.sso o•a vlda p11abica. 

~os E tados UnLdos da .Amert!oa •do Nol"tle, onde o ·l'o:vo é dotado à.e um 
g11andle ,,e.nso p-.-atioo, onde o cidadão .só dá va~·or ã.s al"mas que •lhe sejam uteb 

na luta pela vida, as escolas esforçam-se por d•e.sembacaçar os seus programma• 

de 1na:terila!s que, .sem vantagem, p.ossam retJaJ·dar ~a;o alumno o •acces€o nws pro

fissõe.9 lucrativas . 

Nas cEcolas, nesses hJbora.:orios crn qu e s e prepar:.un hon1ens fortes e a·ptos 

para o exercicio ele qualquer activiaade, começa-se a comprehendO<· que nem 

s erntpre <>o proce..:sos mai s l'l!ntos e cotn!p1icados são os que tneihonnentc garantC_!ll 

a p.erfeiçã• da ob.rn. 

Dahi o sen till·-se a necctisidade ele •·cmodelação elo ensino sob a base da lei 

do men'O:r ICI·'forço, poupanclo-.;e a rulumno um excesso de trabalho com 0 estudo 
de disciplinas que podem ,,er aispcnsadas. 

Po1· !isso é que o estu<lb do l:u:m está J>l~ I·Cl'iJJtio elos progra.mml3.S escolares 

de muitas cidades nortJc-americanas, sem que se faça a m~JHJ r tentativa pam 
re.:.tabelecel -o. 

Sem Ol!Sat· tanto. o pa· sente •projecto clispen<;a-o a·pemts ao candidato nn 

exatne ,·estibu:~n· das JCscolns d~ ngcnhari::x. onde R fa.lta do latin1 não Ee !a ~ 

senti r a e moclo algum, em que pozc ao protes to el e alguns eminentes zc-Íi\dorr.• 
Cla.s rllradiçüe-:s . 

A C'omm~'Ssüo d e- Jnfs t,·uccão Publica, funcln<ln na.E cons.ià e,rnc;;õeG aci.:na 0x.::ostne 

e não quecendo i,r mais longe do que o •Proj tctn, p.ols sabe que ,,s reformas quo 

~ IJR Iam crenças e cbocam prec~nceitos pão .•e ope;·A m senão g~·Rclua Jment r, fi 
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1ucdida que o meio vai se pre;:arando para recebei-as, contcnta-~e no momeuto 

~;.om a iuéa do mesmo projecto, cuja aj}pro,-ação aconselha. 

Sala das Commissõcs, 17 de Agos.:o oe 1918. - Jo 8é JIL~rl inho, I'r c~iJe)1t~. 

lltf/O Monteiro, Relator . - .llig~tcl d e Carvalho. 

Pl·ojecto elo Scnn!lo n. 11, tle 1~18, rr q1w se refere o Jl tt rC('e>' Sl'Jll't~ 

O Congre.-so Nacional decreta: 

Art. 1." O exume do latim não será exi.gldo pa1-a os candidatos a ,.xume 

1 ,, ti bular n>a EEcola 'Polytechnica do Tiio de Janeiro c nm< escolas equil)•\ .. 

radns a esta. 

Art. 2.o Ficam revogadns na dispost~Ues em f!on trario. 

Sala é1fts .9essões, 20 1dJC JuLho dle 1918. - Pavio (/e Frontin. - Pil ·es Fer

rii'Ct. _ Si.lvc1'in Net·y. - B enjamin Bm·,.oso. - . oarcs dos S(Pttos. ,._ Jo3 ~ 

.IIJ'I'tinho. - Pnrncisco Sá, .\ Imprimir, 

SESSA.O DE ~6 D.G AGOSTO 

2• dir.cussão do projecto do Senado n. 11, de 1918. que mnnda dispensar o 

·•tlm elo exame Yes'.ibular para .os candidatos á. matricula na E.cola I'oly

tec hnica c na., •escolns a est11 cqu\·pa•·aclas. 

o sr. l 't·dro Ct'lc, t · " o (*) - S1·. rres id ente. pedi a pala,.,.a para manda: 

unw cmcnoa addith·u ao •Pcesenl' projecto. Ant~s. po1·ém. de Ja~.:l-o YOU tentar 

.Hl~ll ficar a sua NIY-ào de SPr, ccc·t.o que clla m recerá o apolo elo Senado pm·que 

rliz r t;.Speito aos inteP.c1~et~ gla~acs !elo ensino secu nda;~·a c •.~upP.rior tla. l""'..epu

lolica. 

O f:iCllllélo .·abc que 1>ende de app1·ovaç;"ío do Co ng-ros~o a lei que organizou 

o e n~ino sccun cl a1·io P supet·io•· ela Republica. Essa lei, naturalm en te pcrfc1'n. 

rl:lll<l. a n·udi<;iio uc ~eu autor. o actual r. ::IIinistro :da Justiça . t em. entretanto. 

di ·po.• ições por m ma.is ri!;'OI'.Qsa.s, lacunas defNcio•neia.s que. no meu fraco <'':J· 
tui<l ' I', caa·E'<! m ~·· mo<lif ica<los . Um~ <le><s::ts dispo.:•it;:i'ics. Sr·. p,·esiclcnte, pro

mcou do illu<torc Senaclot· pelo Distrlcto Federal o pr nte .projccto, disposição 
1'!-!~.:a qu e exige o re xa1ne oc l a~~in1 parn a matricula nn Escola Polytechnica. 

Que .essa matel'ia é c1 snecessaria ftqucll!' curso o dcmonst,·oll cabalmente 

no sr·u erudito pan:-cer a Con1n1i,-são de Jn .... ruc~ão rub:ica; C'. qnnndo nã<> b<ts

t:t!-iSC es~a drmon slração nbstracta, nr•s teri:Jn10R out1·:t concretizrtcla na J}e s~oa 

rlo illustrc autct· elo p.::ojecto em -discusEão, que é. inconlestaYelmen'e. ·uma dH., 

l':lo.rias da. eng<' nharia ih1·aslleira (apoiculos), r que . ent1·ctanto. nà.o necPssitou 

cl, ex~me ,1" l'atim pa~·a m:lLI"cular-><e naqucll:t e~collfl, P, 'cter>a lnvoc11· tamb~m 
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o Sr. Sellª<;tor ·-pelo Ceará, o illustr-e engenheiro militar qu~ tem allsento nesta 

Ca.sa . 
.1 .;.. ou.tt·a ilisposição rigorosa da lei do ensino affecta clirectamentc os inte-

resses do meu Estado !e é a que diz reS'jleito aos estabelecimentos .secundacioo 

de ensino . 
Em consequeucia dos mlov:im-entos po)illic.os occc•·nido.; l'!m ~latto-Groeso - e 

que eu não quer-o a;prooiaa· - fQi iile\Sequi'pal.'aclo o Lyce•u Cuyaba1no, cz,tahdeci.

mento que tem P're.staclo ao Estado, aesde o tempo da Monarchia, os J,nais r o

levantes serviços, porque ·nel'le fizeram humanidadeS, ntto sO os actuaes enge

nheiros, bacha•·eis e medicas, comQ tambcm todo o pe,--soa.l que exe<·co funccõt'l! 

!PUblicas e adminisitrativas no meu Estailo. 
Deseq'u.ipairando o Lyoeu de Ma.ttQ-Grosso. a sua re.pt'es2tbta~ ão no Con

glt<e~.>so e 'o 11JiõStnl P.reslden~e db Estl:l.ilo ~u.]1enhara-se narturallmente pa•·.a que 

cessaa!:e '<i~Jõa mediila violenta, rec; ~-renello ~o Conse].JlQ Su!~er.ioa· de Jnsb·uccã" 

Publlca. 
Infelizmente, o a t·t. 22 da lei que •·egula o ensino secundaria e :mperlor 

da Revt>blica, lei decretada pelo Poder Executivo e que depende ainda de a~ 
proYação do Congresso :\'aciona!, ilnpeiliu que se attingisse a este cte~icZe,.at "m. 

0 SR. PaULO DE FRONTIN: - A ~.-esponsabilidade não foi dQ Conselho, foi 

do lnspector. 

O Sa. PEDRQ CELESTJKO : - Pl€!rf€'~tament 

Diz a lei, ST. Presidente, no seu art. 22: 

"Quandlo 10 r.e.latoi:·io elo inspec'to.r ocmdemnro· o Institubo, será cassa.do o di.· 

reito á equiparação já concedida, nãQ 'POdendo de novo s er requeri~a dentro 

dos seis annos, embora a Academia mude de nQme, con.soe•:vando mais d& m e

tade do antigo corpo docente . " 

· Esta disposição se ref.cre propriamente aos estabelecimentos superiores ele 

-eooino e 11ão taxati-vaanemrte ·a.<>s estabelecrmentos secU!Ildarios. Nr.l emtrumto, pol'Que 

.,.. lei ,eo·a. .Qllllissa ness·E) si'Jlltido, o Conse1ho tornou a n1€.sma dd~Wooição ex.tensiYa 

aos estabelechnentos •secundarias. 

E' vara corrigir este inconveniente, pru:a qull QS esta.belecimentos "'ecun

darios não estejam comvlelamente sujei tos aos caprichos e á inidoneidade do~ 

o-es-pecbivo.s inspecton-els, que .eu vou .ap:r.'esentan· a pt•esen.te emendia, c(lrf.O de que 

ella merecerà o apoio do Senado e o da illustrada Commissão de Instrucção P u· 

blica. (M?dto bem; ?m<ito bem.) 

Vem á Mesa, é !'ida, apo,iada e ·plosba em clliscussão .a S>eguiia1te em.enela ael di

tiva ao. projecto n. 11: 

Onde convi e•·: 

At·t. O ~ispositivo do art. 22 no decreto n. 11.530, ele 18 de Março 

de 1915 fica limitado ãs escolas SUiperiores da Republica reconhecidas· p~lo 

Governo. 

Pat;a>gT!IJPhO unico. Os estabelecimentos de ensino secundal',Ío estaduaes. 

equiparados ,. a9 CoJ)egio Ped-r-o II, que t!enfl1am perdido esS!l. regalia ~or· con· 



125-
demnacáo do respectivo inspecto·L·, .,_erii.Q •·eequiparados logo que , sa~Msfaçarn oa -

r~quisLtos ex·igiaos ·por lei. 
S. R. Sa.)a d'a.s 0o'll1lUJts.sõa, 26 a.e Al;'ost.o •clie 1918. - P ccL1·o Geleatin<:~. -

.l . ,Azereclo. 

o Sr. Presiden w: - A discl!ssâ.Q Iica suspensa afim de .ser ouvida a CaJU

missão de Instrucção Publica sobre a emenda, 

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO 

N. 199 - 1918 

A en~endla. as..<;ignwil'a pE!Ios Senrudtw,es Peclk'o CeJ'€'6'binOl e A11tonrio Az;eredo 

modifica 0 aispositivo do art. 22, do ·decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, 

para diE.pen.;ar os gymnasios staduacs do prazo de seis annos exigidos .pa.ra a 

sua r cequiparação, no caso de terem sido condemnados pelo relatorio do res 

Jl('Ctivo inspector. 
A 'Commissã<J de Instrucçã.o Publica nada tem a oppõr á. medida. consa

grada na emenaa, pois entende que ao .gymnasio que provar tel" preenchido to

das as formalidades exigidas paL·a a .~ua 'equiparação ito inE<titu to officlal n!lo 

de\' e ser recusa·do esse fa'Vor. 
Os gymnaslos mantidos ,pelos Estados são presumidamente idoneo.s, porque 

o pt lder publico, dnterlesSa'do, domo é,, na eleV!açáo do nlv,el do ensino, exerce 

Fobre .e'l·I'Cs a •SUJa .<llh-lecta. JJlscaJJi'?JaçlLo, •Por anj{j~o .clia. qu·rul imprim'e-lh€'5 o cunho 
•!e seriedade que é o traço caractedstico do,, . esta.belecimen tos officiacs. 

Os Governos estaduaes são. como o federal, interessados em manter oB cre

ditas dos institutos d·e ensino e, sl em algun.s delles commettet·am-se faltas que os 

d~sacreditaram, certamente esses governos empenha•rão esforços pava sa.nal-os. 

O que não é justo é que .~e prive um Estado qualquer •do aireito a~- levantar ex
communhâ.Q que pesa sobre o seu gymnaslo •por meio de providencias energicas 

~ promptas que o colloquoem em condições <le exercer a funcç~o a que é des
iinado. 

A ausencia. de um instituto de ensino ·sllpet·ior não t! tão sensi.vel no.- Es

tados, como a de um de ensino secundaria, porque neste· é que o hom·em r e

cebe as noções que o habilitam a comprehender o papel que lhe cabe desam

r>enhar na sooiea!!}de. Nem todos os misteres da Yida exigem um our.so nas· 

·scolas superiores, mas todos eJles têm um desempenho ma;is perfeito quando são 

exercidos por quem recebeu a instrucção secundllJI"ia.. 

)fe.•mo no •·egimen centra!Jzador da Monarchia, as capitaes das oprovincias 

tinham os seus esta1belecimentos doe ensino secundaria, em que os a1umnos ~e 

preparavam para a ma-tricula nas escolas superiores. O 1Mgimen fed erativo da 

Repu]jt'ca nã.o pôde (;'er n1enos lJ.beral ni<Us 'Clt~div4;; concernente-s á inst: ucçã:o 
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publica, alfficultando aos Estados a concessão do in.; t!tutos que a ~Ionarch'ia 

não 11eg1a trou ás 1>1·ovtinoilas. 

A emenda não trata de academias, rnas de gymnasios onde S(l ministra ao 

!!J.'Irurrnn'O uma 1nstrucçãn que lll!e será uti!J •em qurulquer t11Jmo cte .a.ctivLdJa.doe a 

que <.e dedique. 

Reconhecendo, pois, a convenicncia da medida con.tida na aita ·emenda. a 

Commissão de Instrucção Publica é de parecer que seja ella approva-da, sob a 

redacção que abaixo offe.t·ece, como substitutiva: Emenda substitutiva: 

Art. 2. o O dispositivo do art. 22 do decreto n. 11. 5HO, de 18 a e Mat·ço 

de 1915, nã.o comprehende os gymnasios estaduaea que, tendo perdido a sua 

equiparação ao Collegio Pedro II, scorão reequi1iarados logo que satisfaçam o" 

requisitos exigidos pelo I'€ ferido aecr•eto. 

Sala das Com missões. 12 el e Setembro •de 1918 . - José Jli1!1'tinho, Pres i dent~. 

-Rego Jl[ ont·eh·o, R'elator . - .iliig~wl de Ccwvalho. 

JiJIIIC1!dct ao 1n·ojeoto elo Senetclo n. 11, ele 1918, a que se re[e1·em a emenda 

e o parecer , ''LJra. 

Ond!e convier: 

A'l't. 0 odVS.Jl//SiblYO do .an-t. 22 do decreto n. 11.530, de 18 de ~1arço d•' 

1915, fica limitado âs escolas su.pe.-iores da Republic.'l. t·econhecidas pelo Go· 
Yerno. 

ParagrapJ1o unico . Os est.c'Lbelccimento.< de ensi no secundn ·i o cstaduars. 

equ.iparaclos ao Collegio Ped1·o II. que tenham perdido essa re;;aJia por con· 

demnaçã.o d!o d'<'!specti~ qnsp.ect01·, 15eu·ão r eequi·pa>!la.cllos logo que sabisfa(ia.m <>-' 
r equisitos exigiaos pc•· lei. 

Sal~1 das Commi.-s-ões, 2G de A;;o:;'o de 1918. - PccL1·o Gc!cNtino , - , [. 
A:rrcclo, 

l'l'ujticlo elo Scnar(o n. 11. eLe 1918, n, qne l'efen:ml' o pa•·ecc•· a a 

C'Hl6?t(lCl SU. }JI'a 

O Col)gl·esso Xacional <:lecrcta: 

Art . 1 . 0 O exame ·de latim nii<l será exigido para os candidatos a exam~ 
,·eslibular na Escola Polytechnica do Rio ae Janeiro oe nas escolas equiparacJ31· 

a esta. 

Art . 2." Ficam revog-adas as disposições em contrario. 

S"la rias Sessões, 20 d-é Julho de 1918. - P<tul.o ele F1·oatin. - Pil'r • 

FCI''I'Ci·l'a. -- Si.lvcrio N01·y. - BenJamin Bcwroso. - Som·es elos Snntos, -
.ro.wi .1f'm·ti11llO, - F'1·ancisoc.o Sâ. - .A. imrprimir. 
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XA Sl'lSSÃo m:: 17 DE SETEMBilO é encerra da , sem debat..,, a- 2• discu;;.•'-o. 

EM L0 DE Otl'l\lJ..Bf~o (: npprovada :1 cnu:ndu. 

:'\ A SF.R~ ~\o OB 2 I.JJ;: ÜOTUBHO é encer r::tCla,, ~ 111 debate, [\. 3a di ~CU S.S~tQ Ou 

vrojec.to q ue é RPJ> r oYado em - 4 DE Ou•rnnno. 

O pro jecto é remettido 1 Çamara dos Deputados ( ' ) 

( •) (0 pro jecto é e1wiado (i Commlssão d-e Jnstt·ucção Public.a em 10 d·e 

:)utubro de 19 18) . 
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ENSINO MEDICO 





SEN ADO FEDERAL 

SESS.\0 DE 1G DE OU'l'UBRO (1891) 

,) CongTesso N::tcional 'resa1ve : 

.\rt. 1. o Contin'lam """' vigor os E"'ta.tutos das Faculdades de Medicina e ele 

f'har·macia, que bAixaram com o •Jecreto n. 1. 270, ele 10 ele .Tã.nei.ro de 1891, com 

a~ nltcraç:ões consta.ntes dos artig·cs seguintns: 

~'.r·t. 2. o Ern VP7. de uma <:adeira ele obstetr·icia theorica e outra ele clínica 

11bstetrica gynecolog>ica. serão ·ambas ele obstetricia e gynecologia thcorica e cld

nica. 

A rt . 3. • A cadeira à e operações e apparelhos comp.rehenderá o ensi-no da 

:tnatomia cirurglC.?.. . 

Ar t. 4 . n Em v0z da ca.deira <.'special de anatomia cirurg•ica e com~tJarada, é 

rread;r 11 de clónica -de moles tia.> de vias urinanias. 

APt. 5. ~~ E' ig·na·lnTente creaoda un1e. cadeira· de bact-eri'Ologia, aJ>p1icada á. 

pntholo ~i a i-ntBrtropical. 

Art . 6. o Logo que va.gue uma das tres cadeiras, hoje cxisten tes, de ohim.ica 

mor~an ; ca, chimica organica e l:>idlo~·ica e chimica analytica € toxioologi'Ca, ficará 

o r·e~pec livo ensino condensado em cl'\lf~s. a saber: chimJca m~i·C'a e chimica ana

l~· ti cn. particularme-nte 'atP,pllcada ft hygieTie e {L toxicologlia. 

Ar t. '/ . 0 Os .pro.tessores substitutos, em n -umero <le 13, seriio di.>tribluidos 

Jwi:H; secções seg-n'intes: 

1 ." Physica medica . 

2.:1 Chin1ica medica, inorg·anica e or~nicn ,e chimicn ann.Jytica. 

:Lu BotaJlica e zoologia n1edica. 

4.' A11a to mia clescr>P•tiva, h•istologia e anatomia pa thologica. 

õ . ' Physiologia, materilfl mecl.ica e therapeutica, pathologia geral e h isto ria 

da medicina. 

6 .' Hygie<ne e mesologia. bacteriologia. 

7 . :t M~d~icina I·egal. 

8 . :t Patho·logia cirurgica, anatomia cirurg·ica e opt'raçõe~~, chinica cirurg·icu. 

12 cadeiras) . 
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9 • Pathologia m.:;dica, cHnica propedeutica, ,clinica medica (2 cadeiras). 

lO." Clin.ica obstetrlca e gynecolog·Jca (2 cadeiras). 

lJ.' ClinJca .pediatrica. 

1~.' Clinica ophta•lmologica. 

1.~ . 11 CJ~inica de vias urinaTias. 

J 4 .n Clínica del'm.atologica e •syphilig.raphica . 

1:J ." Clinica psychi.:ttrica e •de molesnias nervosas. 

A.rt . S . 0 I-Jav~rá 1nais dous ass istentes e qu1atro alumnos interno .... para 0 

.=:erviço das cHnicas obstett~ica e das vias UI"'inaria•s. 

Arl. 9. 0 Perto do hospital onde se faça o estu·do das cl·inicas geraes es tarít 

o linstituto ana•tomo-pathologico .para as autopsias clin(cas e, no mesmo <:<lil'icio ou 

em outro o instituto medico-legal onde se farão para ensino -desta ca;deira, au 

topsias ,policiaes e judiciarias . E&te instituto possuirá apparelhos fri.gorj[icos, de

positob (.U al,·eolos ~ ca.mara envi-draçada, PQra conservação de cadaveres, se

.r~;undo o systen1a que cada Faculdade julgar mais conve niente. 

Art. 10. Serão exiglidos como preparatorios aos habilitandos aos cur.,os d' 

odontolog-ia e de obstelricia. com<J já o são aos de medici'na e de pharmacia, os 

oex:ames de elementos de physica, chimica e bisto!"ia natural . 

.AI·t. 11. Não p<Jderá ser inferior a quatro mezes o prazo maroodo Jlt' i ~s 

eommissões examir.ad<Jra., d·as Faculda-des, para q11e ao alumno inhabtili·tado seja 

permi ttido fazer novo exame. 

Art. J 2. S r á de 4 horas a prova escri'pba nos concu•rsos a lugares de su b

stitutos. 

!\rt. H . Os 100 exemplares ele -thesos de que Calla o nrt . 184 dos es tatu tos 

poderão .ser entregues na Soorelnri·a d.a Facu.Jda,cle até á vespera da primei !'H 

prova de concurso. 

Art. J ~. Será de tres lentes n com missão argu-ente de um candidato unico 

inscri~to j1a·J'a concu.r.so. 

_.;,rt. 1:.. Quamdo os candidatos insCI'iPtos forem tres ou mais, as d efcS:lS 

.das .tJ·.-?.ses l erão lugar Pm dia~ successh·os, g·u·ard•a,dn a ordem da inscripçii o. 

Art. 1F. Quando os candidatos forem ciil'CO ou mais, será cada um, no din 

em q.;..:e lhe toca r a defesa, ar.f!uido sómente 1:>elos tres que se lhe seguirem na 

ordem rla i!':scripção, 1)erfa7.endo-se estoe numero de ar;;·uentes, quando o defen

dente esteja no fim da Hsta, com o pritnedr-o, os dous, ou tres prin1eiros in~rri · 

ptos. 

Art. 17. O <lefendente tomará, se qui?:er, notas por escrip.to durante n nr

guiçãv sendo-lhe, em seguida, concedida até mei·a hom para a defesa. 

Art. 18. As provas oral e prHtica fai--S<>-hão em mais de um dia. cnwndo os 

candidatos ln•scr1ptJs e c:~1e a eJltas compareçam, for-e;m quatro ou mais . 

.Art. 19. A prova e.•cripta ser·[L feita por todos os candidatos no mesmo <lia 

e sohre o mesmo pon·to. OE pontos para as proYas oral e pra~tica serão os mes

mos yara os q~1e '2.c; iizet·em no JTIC"Sl110 di1a, de,,rendo ser u1n só o doente Fo br~ 

que verw em um dia a prova cJ.inica . 
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. .\.rt 20. E' raculr.ativt, ao~ l·antt::.S u~.. ..... c8Jõeiras sobre que versaren1 as prova.s 

oral c ·pratica, a :1rguiçãÓ dos candidatos Jogo en1 seguida ás n1-esmas pro

"·'"• niio P.xcedendo de meia hora o tem pu de arguição e de!esa . 
• ~rt. 21. i\i\o tomará parte na votação final do concu.rso, podendo aliás to 

Jil~Li-l.L l'l11 qualquer ddscussão que preceda essa \'Ot'a~.ão o lente ttue não tenha. 

comparcrjdo a uma -elas IJroyas, sa·lvo a leitU!':l Ja escripta, ctue deverá fazt•r 

~~nte.') óe votar . 
. \rt . 22. As peças aonatomicas que devem apresentar os cand•tdatos, nos 

concursos, para ...:argns de chtefe dos traba.lh9s a~natoJi1'icos ou ·do n1useu a.natomo

.atho ;og-Jco, devem ter sido prepa"radas por el1e.s. 

Art. 2~ . A approvaçáo ou emendas da congregação da .b'acu1dad·e ii memo

r;a hi~torica annual das occurrE:ncias escolares, e nHtrc_ha e necessidades do en

~;no, ~úmente se entendem CJUa11to á veraciUade dos fa·cto.s hLstoTi·ados, correndo 

_, ctpreciaçóes delles ou outras que forem r"itas, sob a responsabilidade <lo his

luriador . 
"lrt. H. De tluus em dous annu•. na primeira sessão da cong-reg·açã.o, cio' 

m<"Z lc Xo\·embro, elegerá esta, ·por escruti-nio secreto e maiuria absoluta dos 

;'re:::;entes, tres de seus lentes cathedraticos para o~ cargos de director t- Yict · 

~Hr~ctor, no bienniú seg-u;·l"te- . 

* 1. v Sa lista triplice, ~nvi3!d'a ao Governo :!.i.,eàeral, escolherá este o cliJ~e. 

l'tor e o vice~-dire~tor . 

~ :Ll> .A. pobse d·c ... ses funccionarios terâ Jug·ar perai!te a conôregação, a 1:-i 

" :\Iarço. 

§ ;!.• ::\aR ralt<lS ou impedimento.; do vice -director, servirão os catlu~dratlicos 

(11H' ürdem de antig-uidade. 

·I." O dire.:tor e yjce-d.irector podem ser reeleitos no fim do biennio, só

mente por utna ve?., pode-ndo, porém, sel-o n1a1s vezes, ,pass:J..do o interv::tllo de 

mai."3 outro ou outros hic.Ttnios . 

. \l"t. 25. Sü.o nomea-dos pelo directo,· os bedeis e continuas, e os conserva,

•lurc·s dos laboratorios, sendo-o estes ôOb proposta -dos respectivos lentes . 

Art. 2G . Revogam-se as disposições em contrario . 

Sdla dao Sessões. 15 de Outubro de 1891. - Virgilio Dama~io. - A. Cavnl

crmli .- J. Catunclct . . - U~alcli11o cl.o "lmantl. - Cn1z . 

Sa SB::if:.:\_Q nFJ 30 DE OU'f.'UBno é a•p.pro.Yado, sem >debat-e, na 1n discussão. 

SIDSSÃO DE 2 DE AGOSTO (1892) 

.-... • ... L•;;;rntssao ae tnstrucçao I:'UOl'Jca examlnancto o proJecw <10 Senado nu-

'llero ;.3. àe 1891, que vai entrar em 2• discussãoó, e procurando correspcmder fi r ~~s~~~ dde y~;;;, 
su;t aonfian~a. é de parec"f' r que elle seja acceito, com aa modificações que en- Publica 

teJHieu: fazer ao mesmo projecto. 
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O projecto no seu conjuncto é bom e corresponde ás grandes necessidadll<! 

do er•sino neste momoE>nto, alterado, todavia, como se segue: 

Art. 2. • lC-m vez de dua cadeh·as, ambas de clinica obstetrica e flyneco

:ogica. umc, de obstetricia, que se occupará. da pa:rte theorica indispensu vel, ,. 

da pa,·te pJ•atica, e outra exclusivamente de gynecologia. 

A er.oeieira de obstetrlCia, pensa. a commissão, não póde ser dispensada por

que sem ella os elumnos não conseguirão o preparo conveniente e necessario, não 

<:studando 0 pa•rto <'m tocla• as suas phases, os acoiodenotes que o complicam, e 

l'ina lrr.ente a s regra•s que g;uliam o parteh·o por occasi:ã.o desse acto physiolo

gico, seja o parto simples, seja laborioso, de modo a reclamar o emprego da 

versà-0, /O'i ce]JS~ e outr•>s n1eios cirurgicos ou manuaes que o caso indique. 

D erone d e, ta exposição que estudos desta ord!.'m fazem- se tão só em um~ 

cadeira que comprehenda a pa.rte nheo1·ica e a pratica. 

Ainda parece a commissãQ que no aJ•t. 4• do projecto ha modificações que 

devem ser teoi tas . 

A cadeira esJ)'Ccial ele ana-tomia cil·urgica deve ser substitui<la por uma da 

ana tomia de..."Criptiva, cujo estudo (spg-unelo affirmações autorizadas, que e. 

con1nti~s§o consuJtou, p.rocurn.ndo curnprir o seu dever, il'lustrarndo-se, e J>Ondo-se 

a pa r d>ts nece!'Sidaeles elo ensino das Faculdades), aujo estudo, d1issemos, ser á 

sem p;·e: cleficic•nte, t::ontinuando a .ser f eito como o tem sido a·té hoje em nossas 

FaculGa ãeE. 

Ha ,·enrdo. pois~ duas cad eiras de anatomia descJ·iptiva, dev-e t~ o cur-so ser 

óistl'iuuido por õous annos, cabendo a cncla professor, que lecciona em u1n anno, 

acom panhar no en~ i no o anno seg1.l';n te (que é o 2•), afJm ele haver m ethodo. or

dem e pJ·oveito pela c0ntinuação niio inl~lTompida <lo ensino dessa maleria . 

. '\. c·ommi.•· ão pondera ,·espeitosrumente ao Sena>Clo que é tão dif(icil <le upren

der an a tomia . que em algumas Facul<la<les da Europa ha dous professores e que 

no r <·gimen de outr~~, que· não estabelece a dualidaode profis,ional, o ensi no ana

tomico r com1lletado por m·ofessores auxiliares. 

A commissão tem a fazer ai'lld'a algumas observaçõe;; sobr-e o nrt. 5• do 

projecto. 

-'iio de~conhecemos a utilidade é!e uma cadeira de bacterio·logia e tal\'"'· 

não Cos~e c seu lugar mais proprio uma escola de medicina. 

Toda...-ia, não se pódc nem se deve tentar a creaçiio d<' escolas ou insti tu 

tos, que seria n1 .(lispE'ndio.~os, que viri :l tn sobrecat~regn.r mais ns obrigações do 

era rio publico, :nesta hora de sacrific'os, por que atravessa a nação. 

Assim encontr:•das as Faculdades, uma cadeira de bacteriologia, limôtada 

a sua applicaçãJo á patholog ia intru:tropicnl, corresponde a uma necesslodade, CJlll' 

a scicncia ·nlocle.rnn creou, c será u1n en...; ati o para as tentativas ma:ior~s e pos· 

t eriores. 

E' necessario nota r qup as Facu l dades actualmente não têm mestres n este 

novo ramo da sci-enciu, quê a cadeira pOr esse motivo não poderá entra1· em 

concurw . noo havendo ninguem .prepRrado pRra inscreve-r -se ele boa fé, nem jui · 

-zes çompetE'ntes para o julgamento, 
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Levado a eflcito p.eló C'on;;-resso Xaciona! o projecto. e chegando a ser 1<:1 

P<ll'<l as I•'aculda•des de :Medicina da Republi'ca, pa.ra torna1· effectlivo o ensino, é 

preciso <'O~lratar--se de entre o pessoal preparado na Europa para o ensino dessa 

eFp~cinliuacle, um pmfessor para cada tttl"a de nossas Faculdades. 

Ha alncl<t no projec to accumulações mal" ou menos arbitrarias, que talve?. 

pudessem ~offrer altETação, que se harmonizam mais com as nece- idades do 

cnFino, procurando mais estreitas relações entre as materias <la mesma cadeira. 

Todavia, a con omiS"ão. tendo owvido o !Ilustre a·utor do projecto, ornamento 

d•·Fta oo.sa , como todo o Sena do sabe, estii autorizada a declarar que S. Ex . , es

tudando mais profundamente a materia, tem um substitutivo ao seu proprio pro

jt't'IO. q1.e a.pre';'en t.a r á no corre1· do debate. 

IO:Fta informaçilo d~·cide- nos a não entrar em outras considerações, que não 

t•·rio lug-ar talvez dian·te do substHutivo, que pela competencia. sabN·, pratica, 

•tm· tem o exímio profe,<·sor, ~erfl VlJl t r abalho que mereça a attenção do Senado 

r· :-ua appro·.,ração, lir:1itando a~"Sim nosso parece1·. 

Sala das Com missões, 2 ele .-\goste ele 1892. - Lui-:: De/fino, relator. - R. 

\' rr Ribeiro. 

SP.SSÃO DE 5 nE AGOSTO 

O Sr. Yi rgili o Dumn •io - diz que toma a libe!'clade de occupar por poucos 

momentos a attemcão elo Senado, para lembra1· que apresentou o projecto, que 

or" se uiscute. na sessão or·dinaria de 1891. e que, por ~rcumstancia.• qup não 

vf·m ao <.:.aso, só agora entra em 2• di'5cussão. 

Quando o orador fundamentou o projecto. tinha em mira acudir· a certos 

c~clamos que a pratica Ih<' havia apresentado na Faculdade de :.vredicina, reme

diar ce rre.s faltas que reconhecia. nos estatutos deste estabelecimento . Depo" de 

-'nnrovado em 1" discussão, tave nccasião ele en·tender-se com a con~rega(!ã.o. da 

qual tem a honra de fazer· parte. da F aculdade da Bah•ia, e esta occupou-se da 

m~teria mais dEtidamente, nomeando commissões para isto , discutindo todos o~ 

rontos, e ampliou naturalmente a base <1ue o orador tinha aPJ·esenta.do; actuon 

mc.<mo rm seu "!~pirito. •ele modo a modificar de alguma sorte algumas das dis

rosiçi>es CJtle a;Jre.,cntnn. 

E', pa:-tanto, "- razãc J>Cia qual pede a palavra para apresentar um substi 

tutivo ao mesmo !'~·oj ecto, de accôNlo com a opoinião dos competentes, ·como são 

o• •~ns collegas <la Faculdade da Bahia, e mais professores que teve occnsião 

'I• ouvir, até mesmo o.< da Faculdade do Rio. 

Em todo caso. como i' muito mais amplo o circulo. como é muito mais mi

nudente o disposto no sub~titu tivo que apresenta agcra, ousa p dir a S. hx. o 

Sr. Pres!dente crur mande o SE'u subs 'tutivo á nobre Commissão de Instrucção 

Publiva, afim de que ella reconsiderando o assumpto, dê o seu parecer sobre o 

2' discussiio 
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mesmo substituUvo, e no caso d·e ser tomado .em consideração, entre em -dis

cussão em >•ez do projecto primitivo. 

O o~.a.clor, termina.Jndo. d·iz q11e não pôd·e sentar-se sem agra:clecer á nobre 

comm•issão as ,pa.Javras tão lisonjeh"&S, quanto superiores ao seu merecimento, com 

a-s quaes termi•nou o parecer que o eu sobre o projecto. 

O Congresso _ ac!onal resolve: 

Art. 1. o C-:>11t1nuam em vigor os e.-tahttos das Faculdades de Me dicina e ele 

Pharmacia, que baixaram com o decreto n. 1. 270, de 10 de J"aneiro de 1891, com 

a8 al•tera çõee -constlantes dvs cl.rtig-os segmint('s: 

Art. 2. o Em v37. d·as duas cad·et ra.s hoje exio. tentes. de obstetrícia lheoricn 

e de C'linica obstPtri<'n e '5'r"Tiecologica, haY~rá uma de obstetrícia e clin•ica oh~te 

tricu e outra 1cle g·ynP.cologia e cU'll'ÍICa g:3'rnecolog·ica . 

... :.\..rt. S . o E' creada urna cadeiTa d~ baot:eriol'O;:ria en1 gera.l e com J)articular 

R.pplicação ~ pathologoi·a íntertro-P'ical . 

ParagTmpho nnicu. Esta cadeira terá um 11abo·t~atol·io e un1 pre,par~dor. 

-... L\..rt. •!.n E' igualmente creada 1nna ca•deira d-e clind!Ca. d-e via.s urinaria,. 

Art. 5 . o O.S substituto"· em num•ero de 15, se l'ão dístri•b1.lidos pelas seguin-

teH sec~ües : 

1." Physica med•ica. chimica medica inor~anica e chimica organica () hío

logica; 

2." Bo':anira e zoologia medíoas, <phao·macia e n:rte de formular; 

• r. A·nh tonüa de~criptiva. h1stdlogia. anatomia é iTuTgica c comparada ; 

4." Ana-tom·ia pnthologica, bactoeriolog1ia, pa,thologia geral e hiStoria rla me-
dicin•a; 

:; . n Physiolo~i·a e clinica propedeutica ; 

6. a )1"n.LeJ~ia :!lleÕica e therapeutica, hygiene e n1e~.ologiFI ; 

7 ·" Pathologia cirurgoca. opera~ões e appa"·elhos. clin1ca cirurgic..~ (1' ea-

deiTa) : 

8 n Med·icina leg•al, chimica anal:vtica e 4:ox.ioo1ogica; 

n." Pathologia me<dica, clrlnica medica (la cadeira) ; 

lO." Obstetrícia e oHnica obstctrica, gynecologia clínica gynecolo;:ica ; 

1J . ,. Olinica das vias urina.rias, clinlica cirur.gica (2• caldeira) 

1 • " C!inimt •P-ediatrica., cli·nica medrlca ( 2• cadeira) ; 

J 3. ~ Cli'nica ophta.lrno.log·ica; 

l·l." Clinica clPJ'Jn:'ttolorrica c SYJ)hiligra.phicn; 

1;:. 11 CHnica psycll•:a.tri'Ca e de moi-esti-as nervo as. 

Art. R." Cada um dos cursos de a.natomi.a dasc-dptiva e .physiolog'in F0''H 

Ps.tnd-a clv em ·<iotlS ann<Js, cahendo o ensino da pri.meit·a pa1'te ao 5Ubstituto <> o dn 

Feg-ur.da ao cathc-dratico. 

Par!llg<rapho unioo. A• Faculcla·d·es ·deverão consigna.r, em seu·s pt·ogJ·amnin• 

rl~ ensino. o meio pratico el e proporcionar aos aJumnos insttrucção completn ne•

sas discip1inas, e exigir provas de que foram cabalmente eshtda,clas. 
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Art. 7." O oor;;-o de chefe do.< trabalhos anatomicos fica separndo do ele cli

n•ctor do museu e su~ funcções confiadas aos ;pre[)alradores de anatomia de~cri

ptiva . 

Paragt~apho unico. Esses Pt'eparadores dit,igirão os alun1n'OS1 por turmas, cn1 

,ue o;; trabalhos methodioomente distribuídos attinjam o ma...-,:imo PI·oveito, con

formt! as instruc~ões elo respectivo cathedratico. 

Art. 8 .o Quando se realize a hypothese de que cogita o aTt. 263 dos esta

tutos vigentes, da su])pi•essão por vaga da cadeira de pa.thologia gera.l e h•lstoria 

.. Ia medicina, será incumbido o ensino desta ultima d•lsclplina ao substituto de 

phy, iolos'ia e clínica J'ropedeubica. 

Art. 9. 0 Haverá. • como nas demruis clinicas. um uss•istente e dous interno:~ 

11ara o ~erv!ço <la cLinicn ;.rynecologica e o n1esrno pa:ra o da clinica de vias uri

n,,r·:ns . 

. \rt 10. O ensino de onda clínica, g-e,·al ou especial, comprelwnderá a res

·>ecti v~. policlinic.a, a qual constará, não só do serviço ele consu·ltas de ambulato 

:<o. ~-,mo tambcm d~ ,-!sitas domiciliarias feitas por internos e alumno" mais 

~<liHn tados, sob a dh·e·cção " in-tntcc;ões do cathedratico P seu assistente. 

Art. 11. A nomeação ou exont>ração dos assi~tentes de clínica serão feita., 

llor proposta do.~ respectivos l cn tcs e upprovação da cong'regação. 

Art. 12. Aos deveres dos assistentes de cl•inica prescripto · nos estatutos 

"·t·:ttcs. accrescentar-se-hão os seguirltes : 

«) os assistentes, auxiliado., pelos inter-nos, terão a seu cat·go os scguillt"s 

J\Tns . 1", um livro de assentamento das ~ntrada-s e sahldas dos doentes, no qual 

.e h.1nc:n rão os .. 1.1:-: non1eg. dP..tas de entrada, enfern1arias e leitos que occupcm. 

rntura lidade, sexo, •k1ade e estado, profissão. r csldenoia, historia succint.a da~ 

lloles tia's anteriores e da ac~ua.l, suas causas ce•·tas ou J>resumiveis, sympl[omas. 

1-nnca da ·invasão, marcha e desenvol<vímento, reg•i trando-se com exactidão c 

dareza as notas mais intPressantes d•t historia clínica, e o:; m elhodos c agentes 

tlwrap~utie<>s emm·eg>-«dos e, finalmente. -I nscrevendo-se o dia da a!ta ou de obi

to, regi:;;trR~rlos nesse caJso os r esultados da autopsia; 2•, um livro IJ)anl r egistro 

•los rr>ap pas das obsc•·vaçõeR meteorologicas, feitas diariamente pelo pr~parador 

dt. !>hysica e remettidas aos professores de clínica. 

b · T'O fim ele carla anno. o., assistente.~ ex-trahirão dos I•ivros os '>Clarecl

nwnt"s importa-ntes que delles constarem em relação ás ca:usas, natureza daa 

molcs tias. e methodos de b·atamentos, formando um transum.pto esta-tístico fiel, 

·xacto. " o mais completo po~sivel, ae<>mpanhado com as médias meteorologicas 

r•rspecth•,ts. c concluindo po!' uma :1.preciaçào succlnta. e clara dos factos colligi 

dos e de .!:<tas d~ducçiies gcraes, que c.onstituam indicações utels para a thera

P~u tica e a hygiene. 

Art. 13. Proximo ao he>spital onde se faça o e.<tudo das clinicas ge,-o.es es

tará o instiM.!to anatomo-vatholo<dco pura as autopsias clinicas, c no mes:no ou 

em outro edifício o ir.stitutc medico-IPgal, onde fa r-se-hão. para ensino da res

pecth a cadeira, au tojn'!ins pol·iciafts e judiciaria<~, 
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l'ara;:rapho un:c~. Este instituto po&.uirá apparelhos J.kigoriCicos, depositas 

ou alveo los e cama ra envidraçada, para conservação e exposição de cada veres, 

sc~mC:o o S)'Stema que oo<la Fa<:uldade julgar mais conveniente. 

A.rt. 11. Serão exigidos como preparatorios dos habilitandos ao cut· os ele 

odontúlogia e de obstf'oricta, como já o são aos de medicina e de phat·macia os 

exames <i~> elemento de physica, chim'ica e historia natural. 

Art. 15. A srrinçào das matE'rias para os exames dos alumnos do curso 

tnedicc ~erá a egninte: 

1• série 

Physicn medica, chirnica inorg-anica medicaJ bolanica e zoolosiu n1edicn. 

anatom;a ·d~escriptiva r a 1 • parte) . 

2• série 

.. Anatomia desc t·i iltL,-a (a 2!\ parte)., histologiU, chimica or~anica 

giu, phy~iolcgla ia 1> pa!l'te). 

3• série 

biolo-

I'hystolol;ia '" ?• par te). !lnatomia e phys:olog-ia patholo;:icas. patholo~'a 

geral. 

4• série 

Anatomia m-:dico-cirurgica e comparada, pathologia cirurgica, J)3·tholo;;ü 

medica. 

5• série 

:\fateria medica e th<'rapeut.ica theor.ca e expet·imentol. operações e appat·e

lhos. 'lactr1 iologia . 

s• série 

Il)·gicn e m e ologia. ph:u-macia e a:·te <le fot·mular, medicina I ,;ai, histor' 

da rn E'didna. 

7• série 

1" IJQrt!': CHn•'ca medica. cirur;!lca e vbstetrica; 

2• par.te: Defesa dP these .. 

Art. 16. A in;>crlpção rara matricula doE alumnos, aberta a 15 de :\iar~o. 

encerrar-se-ha a 15 de .\bril, salYo imf)edimento de força maior compro\'ado 

pelo matriculando at~ 1 d-E' :\Iaio. 
~ 1 . • A frcquencla dos laboratorios será permittida a qualquer p~a que 

se inscreYn para neliE's faze" estudos pratlcos. 

~ 2 . ' O alumno matriculado que no acto da nnrenipçã.o para exame apresen

tar att~ado de frequencia de labora1orlo e a.proveitamen to, passado pelo pro-
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feoóo r da cadeira, ele accôrclu com rts notas do livro respectivo, tiCrá dispensado 

do exame r.>ratico. 

3 .Q A frequencia cxig-i<la será ·de dous terços, pelo menos, das lições pra-

ucas. 
-~ • 0 ·O a1lumno livro !n.SOl'i l)tO para exan1e, bem con1o o alumno matt .. iculado 

(]Ue não obtiver o a.ttestado de que trata o ~ 2°, terão <'I e fazer o exame pratico. 

§ 5. o O alumrw matriculado que requer er exames de clin.ica, deverá apre

senta.r não só at-tcstaõo de frequencia, como certificados dos respecti\·os len 

tes, de haver fei.to nas clinicas especia€5 pelo menos duas observações. 

§ 6 . • O a lumno livPe, no me.5Jno ea.so, voderá avresentar attestaaos de 

profissionaes, directorcs de serviços clinicas hospita:lares geraes e ce rti fica dos 

de especiaListas de reconhecida compctencia, a juizo da congregação. 

At:t. 17. O julgamento dos exames de cada sêrie .«erá feito por matcrias. 

Artt. 18. A nota de clistincçcío. em exames de theses, só poderá ser con

·erida pela congregação, sob ·proposta na commissão ex aminadora feita por 

•scripto e motivadamente . 

Art. 19. Cada mesa ou commissão examinadora de the.•es será constituid!l 

ror .tr es cathed ra ticos e dou substitutos e leitos pela congregação. 

Art. 20. ::\'ão opoderá ser inferior a quatro mezes o prazo marcado pelas 

c•mmissões examinadoras, d accôrdo com o art. 75 dos estatutos v igentes, 

P< ra que ao alumno r eprovado seja permittido p•·estar no1·o exame . 

Art . 21. A ore em das provas nos concursos par a o magisterio. set·á a 
~~·~uinte : 

14 , •pt:ova escri·pta; 

2•. prova de de f e a de theses : 
3•. prova ora l; 

' ' · prova Pl'atica. 

_t..rt. 22. A .prova e.scrip.ta serâ feita olJt .. e o mesmo ponto e no me ·n1o 

dia pOr todos os candidaots inscriptos. os quaes d~verão escrever dentro de 
quatro horas . 

Art. 23. No dia immed iato ãquelle em (]Ue tiver lugar a !X'OVa escripta. 

será aber ta a urna ele que fal ia o a rt. 179 aos estatutos vigentes, em presença 

<la congregação P dos candidatos e. ··etir ados os trabalhos escripto., nel la con
tidos. recebet·á cada concurrente o que lhe pertencer . 

~ 1. 0 Acto continuo. cada um. guardada a ordem -da inscripção para o 

concurso . lerti o seu tr abalho, tendo a seu lado, incumbido ele velar sobre a 

fideli dade o e leitura. o concurrente que se lhe segui<- na ordem referid a. 

~ 2. o O ultimo inscripto lerá sob a fi.<calização -do primei ro e, quando só 

hom·er um candidato, será a leitura fiscalizada PO\' um lente designado pelo 
ClirPctor. 

§ 3. ° Finda a le itura . . t irar-se-ha pela Sec.·etaria . com a maior bre1·idade, 

cópia dos trabalhos. sendo a exactiaão da mesma verificada, pelo director e 

!>elos ca ndidatos, e então impressa em numero de exemplares sufficientes para 
8er~m di5tribuidos pelo lentes a ntes da vespera do julgamento. 



140·--

Arl. ~·I. Quando apenas hou,·er um candidato insoripto para concurso, se•·á 

arguido em these por uma commissão ele tres len.:es. pela ordem ela anti

guiaacle. 

§ 1 . o Essa com missão será ele i la pela congregação, oito dias antes, devendo 

set· pt··eferido.- os lentes da sec~ão a que pertencer a vag·a e daquelles que com 

ella tenham maioc affinidade. 
§ 2 . o Se algum dos eleitos não .poder comparecer no dia da arguição, o di

rector designará outro que o substitua. 
Arl. 25. Qnando os cancliaatos insct ipo~os forem dous succeder-se-hiio a. 

duas arguições no mesmo dia. 

Art. 26. Quando o.• candidatos forem tres ou mais, as defes<ts das these 

terão Ioga.· em dias successivos, guardada a o-rdem da inscripção. 

An't. 27 . Qua·ndo os candidatos foore<m cinco ou mais. será ca.da um, no d't 

em que lht' locar a defesa, arguido sómente pelos tres qu se lhe seguirem 

01·dem da inscri·pção. 

Parl!gt·apho unico. Pura completar~·e o num•ero de tres arguentes para JS 

f res ultin1os concurrentes inscriptos, serão chan1ados o priineiro, os dous 

n;eiro , ou os tres prhnciros à a lista da ins01·ipção. 

Art. 28. Cada a rguição dm·ará meia hora, durante a qual o aefendentc 

pod-erá interromper a argumentação. mas tomará suas notas, sendo-lhe 

,<eg-uida facultao a outra meia hor<J. para a defe~a . 

Pa.·agnapho unicc:>. Ao arguente poderá ser ain da concedido um quart de 

hora e ao àefenclente igual t-e mpo, si o ped·irem. para replica e trcplil!a . 

Art. 29. As provas oral c pratica far-se-hão em Clous ou mais 'dia". 

quando o.o candidatos inset·iptos lo rem quatro ou mais. 

Parag·rapho unico. Os pontos paTa as provas oral e pratica serão o mC>s

mos para os concurrrntes que as façam no me,mo dia. devendo ser nm •ó 

o doente sobre que verse em um dia a prova clinica. 

Art. 30. E' facultativo aos lente; das cadeiras sob•·e que versarem as 

pro,·as ot·al e pnatica, a arguição dos candidatos logo em seguida ás mosm&s 

pro,·as, não excedendo a e meia hora o tempo de arguição. 

Paxagrapho unico. E' dispensada a arguição da prova escripta ele que 

trata o art. 180 dos estatutos vigentes. 

-~rt. 31. Xão poderá tomar parte na votação final do concureo, podendo 

poo·ém tomal-a qualquer ·deliberação que preceda e.,s<t votação, o lente que não 

tenha comparecido ás provas ele ~heses, oral e pratica. 

Art . 32 . Ka sessão annual d~ abertura aos trabalhos das facu~dades, será 

feita a eleição do lente incumbido de ela·borat· a memoria historica das occur

rencias escolar-es daquelle anno e marcha e nece-"5idoades do respectivo ensino. 

Paragr8!pho unico. A appr<YVação ou as em-endas <la congregação á memoria 

hlsto!'ica do anno findo, se en tendem tão sómen1e quanto á veracidade dos fa

ctos historiad-os, corl'Cna-o as apreciações doutrinarias, sci'C{lltif'ica.s ou dlidoa.oticas 

que forem feitas, sob a responsabilidade do historiador. 

Art. 33, De dons em dous annos, na primeira sessão da congregação do 
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mez de sov.embro, elegerá esta. por esor·utinio .secreto c m aioria relativa, tres de 

~eus cathecllraticos 'PaiM os cargos a director e vicc-1iirector no biennio se

guinte. 
§ 1. o Cada profesor votará em lista de dous nomes. 

§ 2. o Ca.so dê-se na .<Votação obtida por dous ou mais nomes um empate que 

imposs·ibilite a formação de lista tríplice, conerá novo escrutínio entr aquelles 

nomes. 
Art. 34. O Governo esco1herá. na lista tríplice que cada faculdade lh<e en-

\'iar, os respectivos directores e vice-dlrec ores . 

§ 1. o A posse desses funccionarios terá Jogar na congregação de 15 a e 

;;raa·ço. 
§ 2. o ::-;las faltas ou impedimentos do vice-director servirão os cathedraticos 

por ordem de antiguidade. 
§ 3. o O director e o vice-directoc podel'ão ser reeleitos no fim do biennlo, 

sómente por uma v ez ; podendo. porém, sel-o mais vezes, passado o intenvallo de 

outro ou outros biennios. 
1'<rt. 35. O director elo museu cl·e cada faculdade gosará das vantagens de 

(fue, confo1·me o art. 4 9 do <• estatutos vigentes, gosam o secretaJr>io, sub-secca-. 

tnrio, bibliothecarJo e sub~bi•bliotbecario. 

Art. 3 6. Serão nom.eados pelo director de cada faculdaoe os bedeis, C<Jl! 

tinuos e conservadores de laboratorios, sendo-o estes sob proposta dos •·espe

cU.voo lentes. 

Art . 37. Para o preenchimento da.s pri1111eiras vagas de substituto que se 

derem na.• faculdades. serão nomeados os antigos a ajuntos que não foram apro

Yeita do-s para as nomeações de substitutos, feLtas ·Por occasião da reforma de 10 

de .Jan1eko de 1891, devendo ·preceder pro-posta da respectiva congregação. 

Art. 38. Revogam-se as disposições .ern contrrur>io. 

Sala aas sessões, 5 de Agosto de 1892. - Virgilio Dama.sio. 

E' apoiada e posta conjunctamente em discussão a parte relativa ao at·tigo 

em debabc. 

Vein á Mesa e é Hdo o seguinte requerimento : 

Requeit·o que o projecto em discussão volte á Comrni.s.são de Instruc~ão Pu

blica, com o substitutivo ora por mim ofrerecido, afim de que sobre o mesmo 

forrou le pan->ecer . 

Sala das sessões, 5 de Agosto de 1892. - Vi!·giHo Dm>n.=W . 

O Sr . .Presidente: - Sendo o Sr. V.Lr.gilio Darrnasio a!utor do projecto em 

dis.cuS~São e bem assim do substitutivo que aca'ba oe ser 11do e apoiado, de ac

cordo com a 2• part<e do art. 108 do regimento, vai o p•·ojecto, independente 

de votação do •· equer>imento, á Commissão de Inst:rucção Publica para dar pa

recer. Fica asim adiada a discussão ( •) 

( •) ::\Tão consta o andamento do projecto na Synopse, 





CA M ARA DOS DEPUTADOS 

SBSS.C\0 DE 10 DE AGOSTO (l8~~) 

O CongTesso :\'aciona! dect·eta : 

Art. 1.° Ficam considerados lentes substituto.~ elas faculdades de medicina 

os ex-adjuntos que passa-ram a pt·epa,·aclnres e os adjuntos actuaes que não fo

•·am contemplados na ultima r eformn. e distribuidos pelas cadeira.• ou sessões. 

~rgnndo as habilitações proYaaas em concursos anterior-es. 

Art . 2. o Revogam-se as áisposiçi'•es em contrario. 

Sala cla3 Com missões, J o ae Setembro de 1892. - L. F'ilg uPi?'fls. - F1·óes 

ria Cru: . - A.lciclcs Lima. ( *) 

E' encetTad:t a discussão unica. 

XA SESSÃO DE ) 1 DE AGOSTO é C/}J]J?'OVli(/(L. EM 

•···dn~ão e o PJ'ojecto cnvin do ao Senaoo. 

DE SETE:unno ~ appro,·ada a 

(*) AddltiVQ destacado do pr ojecto do orçamento do Interior . 





SE NADO FEDERAL 

SESSÃO DB 13 DE SETK\IBRO (]892) 

As Commi. ;õeR Reun!<las de Tnslrucção Publica e Finanças, :ls quaes !oi 

presente a propo.içiiv <da Ca.mara dos Srs. Deputados, de n. 51, do corNJnte 

anno: 

Considerando tue o decreto de 10 de J aneiro de 1891, que deu novos esta

tutos ús Fa<Juldndes de Medicina. <la Ret>nblica, extlnguio a classe de vrofessores 

adjuntos e c1·eau em seu lugar a de substi·tutos; 

Considerando que a.' funcções e o• deY~res da classe creada S'ão os mesmos 

íJUe incurn biarn fL classe extincta ; 

Considerando que, por occasião de inau:;:u•rar e a r eforma, o Go,·erno Pro

Yisoriv nomeou. pn'-a .pr~ncberem lugares de substitutos e mesmo de cathed•·a

ticos. nlguns 1preparadore-s: 

Considerando que, por isso, bem que fo,sem os outros lugares de substituto 

preen<'h idos por ex-adjuntos, ficaram ainda a<lguns destes sem collocação nessa 

classe, que, .pela m'ltm-eza de suas funcções. era u que <devia com;petir-lbes; 

· Consi.derando que, dentre ~ses descollocl\odOs uns !'oram en.tão nomeados pre

para-dare~ (a qu<Jm a lei da reforma n~ qualiflica, como sómente faz aos leJ1les 

e ·ubstitutos, como membros do magisterio, mas sim como simples a,uxiliares do 

ensino pratico) e outros nem tal collocaçãtO o·btivcram, ficando exchüdos do COI'PO 

docente, para o qu3l tinham entrado mediante "eYera J}rova de concurso; 

Cnnsid-erando que é de inteira justiça que taes preterições sejam q.utmto 

f.llSSiv.-·1 re-paradas : 

Sà.Q de ;prureoor que a Pobred>i-ta proposição entre na ordem dos traba•lhos " 
seja aJll>rovada. 

Sa·l·3. das Com missões, lO de Setembro d 1892. - V ·i?·gilio Damasio. - L·ui~ 

Dt?!/ilUI. - Nina I: i beiro. Sctlclmllw Jfct1·inho. - J. L. Coelho e Cmnpos. -
Domingos Vicente. - C. E. Ottoni. - R11y Bcwbosa. 

Parecer da Com 
missão de lnst 
Publica 
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SEJSSÃO DE 17 DE SETE:.VIBRO 

Scf;ue-sc em 2" discussão, com o parecer das Commissões Reunidas d e Ins

trucção PubJoi<:a f> de Finanças, o art. 1° da proposição da Camara dos Depu

l,ldos n. 51, de 1892, 't!onside1·amdo lent-es ,,ubstitulos das F aculdades de Medi

cina, os a.djuntos qu€ passaram a preparadores e os ad juntos achwes que não 

foram cont€mplados na ultima reforma. 

Jj)' ·iida, e estando apoiada pelo numero de assignaturas, posta conjuncta 

mente em ·discussão a €g>ui n.te emenda: 

Redija-se da. se2uinte maneira o art. 1°: 

Ficam considerados lentes substitutos das Fa<:uld·ades de Mediaina, os ad

jun·tos que .passaram a ,piJ:eparadores, os adjuntos actua·e;; que não foram contem

plados na ultima reforma e os 7l1'ep«Hulo?·cs q?Le tenclo feito conclWSo 7JU1'ct acl

jltntos, {01''VIll c lc<ssifica llos, devendo ser distribuídos ])Cla·s cad•einl,; ou secções, se
gundo a habilitações provadas em concursos anteriores e as com·eniencias do 

ensino . 

~dia elas S~e sões. 16 ele Sete mbro el e 1892 . - L1tiz Del/i110. - Rcwlino 

llo>'ll. - Co~/ h o e Compos. - JiJsteves J1tu·io1·. - A m.e1·ico Lobo. 

~'\ inguem n1ais pedindo a palavra, encen~a-se a discussão. ( * ) 

SPg-ue-se em 2" di>ó'cussà!o, a qual encel'l·a-se sem debatp, o <U't, 2• da pro

posição. 

\ 'ata-se e é t•ejeitado o at-t. 1°. 

Vota-sp c é approvaJd"' a. emenda ,<nbstilutiYa dos Srs. Luiz Delfino e 

outros. 

\'ol~ -se e é approvado o art. 2•. 

E' a proposiç~o assin1 en1enodada a~doiYt.:'1da para passar á gn cliscussfto. 

Xa SESSÃo DE 23 DE SE'l'gMB!lO P. e ncerrR•da a 3• discussão sem debnt~ e 

approvada a P<'Oposiçã.o. 

( •) Fa·llnram os S1·s. Luiz Delfino e Vlrgilio Dnma.~io. Os •discursos n iio 

constam <los_ Annaes. 



CA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 27 DE SETE MBRO (1892) 

Emend.a do Senado ao p1·ojecto ela C amara dos Deputados n . 86 C, do corrente 

a1~1WJ, adclitivo destacado do orça·rnento da despeza do Ministetrio da Justiça 

e Negocias Intel"iores, para o exercício de 1893, consicLe1·ando como le1"tes 

s"bsHtutos c/.as Faculdades de lllecUcina os ex-adjuntos q~<e passarem 

a !'reparadores e os adjuntos actz<aes que não forem contemplado• na u l tima 

reformo 

A' Commissão de I·nstrucção e Saude foi presente a emenda do Senado â Panecer da eom
proposiçã.o desta Ca:mara, considerando lentes substitutos •das Faculdades de Me- m issão do lnstr. 

dicina oo ex-a.djuntos que passaram ·a preparadores, e os adjurutos actuaes que 

não foram contemplados na ultima reforma . 

A emenda opropõe que tambem sejam considerados lentes substitutos os pre

pnra.dores que, tendo feito corrcurso para adjuntos, foram ola.ssilJicados, sendo 

distribuidos pelas cadeiras ou secções, segundo as habilitações provadas em con· 

cursos a T>teriores e as con veniencias do ensino . 

A' commlssão parece inconveniente estrubelecer excepções constGJ~ü•s a.o re

gulamento das Faculdades. Como, porém, a Cama.ra já. a,pprovou o projecto prl

miti:vo, que as estal:><'lece em relação aos ex-adjuntos, não vê 1nconveniente em 

crus entre a ~eferida emenda na ordem dos trabalhos, porquanto os motivos que 

mllltaratr. para a rupprovação do primeiro são anallogos aos a.llega.dos pa,ra a 

adOJJção da ultima.. 

Sala das Commlssões, 27 de Setembro de 1892. - Ftwqlllim We1·neclc. -

Cesario Motta Jumor. - E1·ico Coelho. - Cantão. - Gosta Jfachado. - Ra:v

mundo Bandeira . 

Emencia do Sena\lo ao pt·ojecto da Gamara dos D ep?tt ados ?•. 86 C, de 1892, qu,p 

c<~nside.ra como lentes :mbstitutos das Facul4acLes tle M edicina os ex-adjuntos 

JWe passaram ~t pr~aradores, etc., etc. 

Publica 
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Ao l!rt. 1. o - Redija-se assim: 

Art. 1. o Serão considerados lentes substitutos das Faculdades de :Medicina 

os adjuntO<! que passaram a preparadores, os adjuntos actuae.s que não fordm 

con,templ!l!dos na u.:tima re forma e os p1·epcwadores q1te, tendo feito CO!H>lll"SO 

para adj1mtos, foram classif icados, devendo ser distribuídos pelas cadeiras ou 

secções Eegundo as hai:l'Hitaçõe..~ provadas em concursos anteriores e a;; conve

niencias do ensino. 

Sena.do Federal, 23 de Setembro de 1892. - P•·udente J. de Moraes B ar

!'os, Vice-Pres:dente. - João Ped•·o Bel!ort Vieira, to Secretario . - Gi~ Dint~ 

Goulart, 2° Secretario. - A.ntonio Nicoláo Montei1·o Baena, 3• Secretario . -

Thomaz Rod1·>gues da C!·uz, 4° Secre tario. 

Na. ~llSSÃo DF. 30 nF. SETEMBRO ê encerrada sem debate a discussão un ic:1 
do parecer. 

Em 1 <· DE OUTUBP.O é a p;>rovada a emenda do Senado. 

SESSÃO DE 1 3 DE OUTUBRO 

DeLxo de se.nccionar o presente projecto de lei do Congresso :::-racional pela• 

seguinte.s razões: 

r.(;nsiderar lentes subs.titutos das Faculdades de :Med•icina os adjuntos é re

conh>leer nessa class.? a capacidade para es.~e cargo, tomando por crlterio o con

cureo exigido pel<'s ~slatutos de 1884. 

Porém. o simples confronto ·dos requisitos marcados no actual regulamento 

de lO de J~nei,ro de 1891 para o concurso de substituto, com os dos estatutos ci

tadoa para <> de adjunto, evidencia que a capacidade então demonstrada pelos 

a djur.toe estã em i'nferioridade distanciada das necessarias para aquelle, cujas 

!uncções sã'O equiparada~ ãs do lente cathedratico, pois o substitue em seu~ im

pedimento!!, e pela !ei actual é destinado a preencher a vaga definitiva. da ca

d-eira. 

O :egüs:a<lor, impr.ndo no art. 51 do regulamento vigente, como condlç!o ab

soluta e n~cessarl a para provimento do lugar de substituto, o concurso por secção 

e não por cadeira, e..<>ta t-elecenrlo as provas constantes dos arts. 178 e 180 e seus 

pn.ragraphos, não te•!E- em vista oppõr difficuldade aos ce.ndidatos, nem fazer o.<· 

tentação de forma:idades e exigencias, mas dar-lhes ensejo de aftirmar a sue 

idone:dade sobrs to>das ns OO!deiras da secção a que se propuzerem mediante a 

exhlblção sl'ria e cQ))nl de seus conhecimentos, de modo -a. poderem substituir em 

seus iml'edlmentos, cP.rcados de todo o prestigio, aos respectivos cathedraticos, ou 

preQilch•r !le futuro suas cadeiras. 
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o a dj unto era nm funcclonario de natureza transítoria (art . 1(}5 dos esta

tutos de 1884) ; servia apenas .por um decennio; era susceptível de exonera

~ão >por -um juizo da congregação e por proposta do roespectivo ca:bhedra.tico (ar

tigo 108); a prova oral do concurso, aquella em que o candidato melhor podla 

revelar suas qualida<ies didacticas, era ex:hiblda na metaJde do tempo ora exigido 

para e do su bstltu to . 

Julgaclo apenas por uma comm.issão de 12 lentes, nenhuma resolução lhe era 

Hci to tomar rel a tivamente ao ensino (art . 102) e não fazia par.te das commls

sõcs examinadoras das theses escolares. 
A equi,pareção, pois, que quer esta~elecer a •Presente lei, é contraria ãs con

venlenchs do ensi-no. 
A doutrina <]e considerar lentes substitutos os doutores em medicina que 

concorreram aos lugares de adjuntos e foram elassificados, i'irmaria um mão 

precedente, se não p-erigosa ·perturbação no conpo docente das •Faculdades . 

Com maioria de ntzão reclamariam essa vantagem em seu proveito aquelles 
que •!m épocas an-teriores foram classificados, embora não providos em concur

sos mais dif:Viceis e de mnis elevada categorle. scientifica ;para os lugares de op

positores, de substitutos de secções complexas e até de cathedraticos. 

Demais, o quadro de substitutos, um por secção, sem conveniencia alguma 

para o enei•no, seria augmentndo, acarretando um excesso injusti:tica.vel de des

peza para os cofres publ!cos, contrario aos interesses da nação. 
Por esses motivos, nego sancção á presente lei. 

Capitai Federal, 11 de Outubro de 1892. - Floriano Peixoto. 

SESSÃO DE 8 DE JUNHO (1893) 

A' Commissão de Instrucção Publica foi presente o rprojecto que manda con- Parecer da Com

siderar substitutos os ex-adjuntos, que foram nomeados pre~tara.dores, ou não 

forarr. eontemplaldos nas nomeações feitas per occa.siíio da reforma das Faculda

des de Medicina, realizada pPlo decreto de 10 de Janeiro de 1891, projecto de-

Yolvitlo pelo Sr. Preside·nte qa Republica, que lhe negou sancção, pelos motivos 

declarados na exposição, que acompanhou o mesmo projecto. 

S&nte: a commis.são estar em completo .ctescaccõrdo com as razões Bidduzidas 

para a não sancção, como passa a expõr : 

A leitura e confronto dos artigos do decreto de 25 de Outubro de 1884, e do 

decrato de 1 O de Janeiro de 1891, referentes os do prlmeiro á classe extlnota de 

adjuntos, e os do ultimo á classe de subs.titutos Ct·eada para succeder-lhe, basta 

para evicenciar que uns e outros funcclonarlos constituem uma e a mesma ordem 

ou classe decente, limita'll'do-se o decreto de 91 a chamar substitutos os que tpelo 

decreto de 84 denominavam-se adjuntos. 

' 

m issão de lns tr. 
Publica 
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Com eJ;feito, diz o decreto de 25 de Outubro ·de 1884: 

No a:rt. 94: "Ca'<!.a umta das ca;d-eire.s terá um rudju.nto, .que s"!'bstituirá <• 

1·esper.tiv lente ent su.as '!alta.s e i11ipe<Umentos". 
No a rt. 100: "Incumb-e ao a djunto fruzer cursos praticas, ou comple.nentwres 

da cn<'leira a que estiver annexo. . . guiar os a·lunmos nos trBib3ilihos vratJicos da 

mesma, pcdendo inft-eTroga.l-os sobr·e as marterias lecoionadJas. . . Instruir os mais 

a·diantados nas ·pesquizas, que ·queiram emvreh.:;nder 111ú.s 13iboratorios "; 

No art. 101: ·• O a!djunto, que reger a cwdeka no 1mpedlmento do 'respectivo 

lente, ooza1·á, em relw;·ão ao ensilno, ela wntoridade de lente e dM·igirá os traba

lhos ·do la'bora torio" ; 

No i!Ll't . 80: ·"Os len·tes, quando impedidos, habiJ.i:tarão os adjimtos cam es

clarecimenrtos necessarios sobre o estado do ensino das ll'eB'Pectlivas oa!d<>iras"; 

No art. 113: "Nos dias, em qué faJltar o l·en·te d ·e clWn.ica., o addunto fwrá em 
t·udo as suas vezes". 

No art. 29 : "Os adjuntos encarregaJdos •do ensi•no de qua·l·quer c3ideira to

ma.rão a•ssento na congregação ; 11'ão terão vo.to .nas deliberações concon1entes ao 

proviw.ento das cadei·ras e substituições". 

No el't. 357: '!C·ruda lente, Ot< C]1<e?n o estive?· su.bstit1<indo, será obrLgado « 
a.p1·esentar á congreg·ctção, na primeira sessão ·do a,nno .Jectivo, o programma do 

ensino da sua cadeira". 

No 2rt. 405: "No caso de impedimento d ·e al.gum -ex.amJn3idor (nos exames 

do c~rso). o dJ.rector det-ermin·ará quem o deva su]:}st:ituir, rpod•endo nomear um 
dos adjuntos n' 

No art. 456 : "A,q ofueses n:ã.o serão acoeit31s sem que tenh!am siido rpréviamente 

exa.minadas rpor uma commiS.São de um lente e dous adjtmtos, 11omeooa pela con

gregação, ,P&II'a v-erificar se estão confOTme os estatutos". 

No art. 26: "A correspond'encia -entre o ddrootor, os lentes e os adjmttos será 

feLta por meio de of-fic1os; entr.e 31Quell-e e os demais empreg3idos por meit> de 

portarias". 

No a.I't. 320: "De dous .em dous annos, cada F31Cu.ld81de iin·dicará ao Govet·no 

um lente, ou adjnnto, p&II'!L ser enc·arr ega;do de .fazer li111vestigações scierutificas, e 

observ~ções medico-topogT>aophdcas no Brasdl, ou para. estudar nos pa1zes extran

g-ei~os os me1hores methodos de ensino, fazer estudos, sobre as materias d as res

pectivas <ladeiras e examinar os estabelecimentos -e in-5tiltulções medicas daa na

~;ões ma.is a•àlia7ilta.dJas da IDuropa e da Amerlca •·. 

E no art. 560: "Cada um aos lugares ode sv,b8tit71·to, que Vüer a vagar, sàrii 

!"ubstituido pelo de ad.j·,mto". 
Diz agora o de~rcto de 10 de J·aneiro de 189'1: 

No art. 40: "Os mEm·bros do magisterio são os calthed.-3/ticos, e seus su·bstl· 

tu tos, a -titulo generico d·e ·professores da Facu-ldad-e". 

X o ant. 121: "Os cathedratlcos ou seus suibstitutos darão ta111tas prelecções 

quantas -lhes forem ma.roadas nt>s IJ)Togroamrnas". 

X o art. 122 : "O.s cathedratlco.s ou seus stl!bstlLtutos o&-ão as lições praticaB 
qu,e o ens.ino requerer". 
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No art. 124: "Nos exercícios dos •laboratorlos e clinicas, o cathedmtico ou 

qtte m suas vezes !ize>·, dividirã. os alumnos em turmas, que alternadamente se 
applicarão aos trabalhos que lhes forem especif1cados". 

No art. 127 : "Além de supprirem a" faltas dos catt.edrailicos, os substitutos 
são obriga-dos a fazer cursos comple>nemtm·es, conforme determinar a congre

gaçãO" . 

No art. 95: "O substituto em congregação não tomaorã. parte nas discussões 
e votaçt;es, que ente-nderem com o regimen das substituições". 

No art. 171, finalmente: "A Facu~dade- designarã., quando a congregação r e

:oolver de accõrdo com o Governo, um dos seus •membros (cathedraticos e S'l~bsti

tutos) P<lll'& estudar nos pa>izes extrangeiros os progressos rea:lizados na orga
nização e systema. de ensino nos institutos analogt>s". 

Fica, :pois, 'Ca'baJ e iTrefutavelmente demonstraJdo que as funcções das duas 

cla!!S8s não são da mesma natureza sómente, oomo são inteiramente iguaes. 

Em nada a,Jterar.o a natureza dessas funcções circumstancias secundarias 

taes, oomo que a prova oral, no concurs'c para adjunto, fosse de meia. !hora, e no 

concurso para subsW:u.to seja de uma hora, on que o adjwnto •ti/vesse de revaJi 

dar o seu concurso de 10 ~m 10 annos, quando basta ao substiltuto um concurso 
(o que, quando mui•to, apenas provará a vantagem, neste ponto, do d~creto de 

1884). 

Quanto ã. aJ,Jegac;:ã.o, de que cada adjunto substituta s6 uma cadeira, os substi

tutos tazem-n'o a secções de varias ca:deka,s, além de não ser de oTdem a ll!lterar 

a na-tureza da funcção, não é exacta; porquanto não só algun ll!djuntos substi

tuíam mai<> de uma cr.deir·a (exemplos: as cadeiras de dlinJca medica geral, pa

thologla .g'€ral e path<'logm medica eram substituídas ;pelo mesmo auijun-to, RIS ca

~eiras de pathologfe. cirurgica, e cUnlca cirurgica tambem o eram por um só, .. 

o mesmo se dava com as de obstetrícia e olinlca obstetTica e gynecologlca), como 

lambem ha varios substitutos que unicamente o <São de uma cll!deira (exemplo: 

os d·as cll!deiras de c!lnic.a lj}edia.trica, cldnica ophta1molog'ica, cllnica dermatholo
gica e syphiligrephlca, e clinica psychia<trica, e l('le molestias nervosas) . 

Não é igua.Jmentl' exacto que o a.djunto fosse def.Ln>itlvamente ju,Jgrudo p'Or uma 

commissão de 12 ~entõS; essa comm!ssão era Incumbida. de organizar pontos, fis

calizar as provas, e julgar do merecimento dos candiidatos, classificando-los, e 
apresentar ã. congregação, opara isso convocada, um minucioso relatorio, que era 

dlscut:ido, sendo o julrra.:men to definitivo feito após o encerramento Ido !debate, 1pe!a 

congregação, que .podia ::.Iterar, como alguma vez o fez, a c1tassificação ,proposta 

pela commiasão, apresen trundo então ao Governo tres nomes dotl habilvtados. 

Mas ainda que assim não fosse, ·não era o processo -do con•curso o que viria 

alterar .a na·t'Ureza da fu'!lcção: outro que fossa esse processo para a investidura 

nruqueHa o1asse do magisterio, a causa eerla a mesma: o dOOret.o de 1884 po•deria 

ter chamll!do 5UbStltuto o funccionarlo a quem chamou a!djunto, e vice...versa o 

decreto de 1891. 

E', 'POrém, sobre Infundada e cap<'ibsa, completamente ociosa e !óra do caso 

essa ar!l'Umenta<:ão ba..seada no diverso grã.Q de severidade e comp!ô'Ca.ção das 
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provas <de cont'urso para adjunto, ou para .substituto; porquanto se é certo que 

to·dos os <~djuntos obtiveram seus lugares madle.nte concurso, e se é tambem 

certo que os subl3tltutos cl€Vimn obtel-o ~]:>e lo mesmo meio (al't. 259 do decreto ·de 
1891 ), o que é certi5Simo é que nenhum dos actuaes substitutos foi provido IP<Jr 

COTICUJ:\SO. 

Ao executar-se aquelle de<".reto, havia tres novas cadsiras .por elle creadas, 

maios diversas vagas r•or jubilação d e lentes, e ainda 12 lugares creados de sub

stitutos: para todos esses lugares de catheodratic'os e S'ubstitt.i'tos foram .nomeados 
sem concurso, nem a.udie>n"ia de con.,oo:regação, nem attenção é. materla das ca

deiras, ou ~ecções a preencher, não sô aJdjunto3 (que afinal de contas, como sub
stitutos serviam, e !}ara isso !haviam concorrido), como ltambem prspn NJ.dores, e 

até s\mJ,ues doutm·p.s em medicina son~ concurso anterior aJlgum. 

Por effeito neo;se>s act<>s, ficaram descoJ.locados va.rios a.djunotos. ALguns d'o
ra.m transferJdos para a classe dos preparadores, cel'tamente menos qualificada: é 

o proprio decreto de 10 de Janeiro, que ex·pressamente declara (art. 40) que "os 

membTos do magisterio são os ca.thedraticos e seus substitutos, e aos preparado

r~ qualifica (a.rt. 10) d!> gim~les auxiliares do ensino !Pratico". 
Outros, com agg;ravação ds iJJjustiça, foram tpostoo á margsm, ex.pellidos do 

corpo docen•te para onde harv:lam e.ntrardo JlOr concurse, deslocados, como vimos 

por preparedOTes, e vor a-trenhos ao magisterio. 

O projec to de led votado ve1o repa.ra.r, quanto era posaivel, tão tJa.g>re.nte e 

clamorosa e~liacão. 
Examinemos agora o ultimo dos motivos de não sancção. 

E' .;nexacto, e certamente foi· i·sso ainda. outra inadvertencie., d ·izer que o 

proje.::to manda cons:lderar tambem substitutos a meros doutores em medicina, que 
tentham ec.ncorrido e sido classlfioa;dos para lugares ·de adjunto, o que o projecto 

dispõe e é de ltoda a razão, ê que se c'onsiderem taes os rar·isslmos. que 'Il!ão só 

foram aprovados em concurso para preparadores, e cujos lugares exercem, como 

ta.mbem fizeram outro co.ncurso para aodjunto, no qual conquistaram, por una

nimidade de votos, um dos tres pt,ianeiros lugares de e,pprovação, pelo que, na 

fôrma da lei, foram classificatdos. 

Relev-a fina1ment~ observar que, em todo o caso, são ao mesmo .tempo ex
pressa e cu1daJdosamenle attendidas, ao lado dos interesses rda. justiça, as altas 

conveniPncias do ensino: porquanto as palavras fina.es do a rt . 1° do tprojecto não 

sanccionado são as seguintes : "d.evendo set· d.istt·ibttid.os pelas cad.eit·as o·tt se

cções, segundo as halrilitações provadas em concut·sos anterio1·es". 

A ' vista, polB, da procedenoia inoontesta!Vel &as crazões que •acaba tde ex·pen

der este. commissão, é ella de parecer que o IJ)rojecto seja a.poprovado J)elos dous 

t-&I"ÇÇB dos senadores presentes, na fórma do art. 37 § 3• da Constituição Fe· 

der al . 

Sala nas Com.missões, 27 de Outubro de 1892. - Virgilio Da.ma.sio. - Luiz 

Del/i'"'o. - Nitt a Ribeit·o. 
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1\a ~EssÃo DI'! 16 DJ;l J ULHO é encerrada sem debate a discussã-o e é approvado 
J)6recer. 

SElSSÃO 'DE 10 DE JULHO (189 6) 

.~utoriza o Govcn•o a nomem· ef!ectivos, independente de qu-trlq><er outra p1·ova, os 
me·nbros do corpo docente das Faculdades de Medicina qtLe se achavam em 
exercicir• por occasi.ão da ttltima rejonna, p1-ecedendo, po1·ém, p1·oposta da 

r9!pectlva congregação 

O Congresso Kaclonal 1·esolve: 

Art. 1. • Fica o Governo autorizado a nomear effectivos, independente d~ 

qualquer outr a prova, os membros do corpo docente das !Fa-culdades •de Medici'la 

que tiO <tchavam em exercicio !POr occasiãb da u•ltima. reforma, !Precedendo, po
rém, propo.~ta da respectiva congregação. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi~;ões em contrario. 

Sala das .Sessões, de Julho de 1896. - Medeil·os c Albuque1·que - A' Com
mJssão .i e Jnstrucção e Saude Publica, ( •) 

SESSÃO DE 2 DE DElZEMBRO (1897) 

O ~ r . Rodr igues Llmu: - Sr . Presidente, quando aqui ha poucos dia;; foi 

discutido o orçamento do interior, tive a occasião de impugnar um artigo das d·is

posições gcraes m que S3 estabelecia a v:italiciedade para os assistentes de cli

nioa, !gua !ando-os e.os preparadores da Faculdalde de Medicina. 

Nesta occrusião declarei que a approv>açiLo deste al'bigo das disposições ge

ra<>s, vatado tão pressurosamente e sem q'~e a Camara tivesse tido tempo de 

estudar a fundo o assum.!lto tão iffi!Portante da organização do ensino medico e 
•uperior em geral, me levou então a fazer com que este artigo fosse separado 'Para 

constituir mruis tarde projPcto especial. 

Quando apresentei a minha emenda o fiz por coherencia., porque ruas antes c 

a. proposlto do mesm ... orçamento, a Camara tinha approV'ado um requerimento 

cn que todas as emE"'!das apresentadas sobre o ensino superior d'ossem destacada 

P~rs. constituir projeclo em separado. 

•rodas elJas foram approvadas e não havia motivo !para que o art!go que i:n

portare. ona maior perturbação ao ensino em gerall, fosse approvado •pela Camara 

e só para estabelecer uma discussão séria e demorada sobre o assumpto é que 

apresentei n. emen da para que o artigo fosse desta-cado. 

( •) Pende de parecer. 

Projecto 
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'l'enho a satisfação de 61))reserutax â. Camara uma representação enviruda peJa 

Faculda<:le ;:]·e Medic'na. e a...<:Signada pelQs emi•nen.tes professores de clinioa pela 

qual a Camara prestando attençã;o aos seus concairtos judiciosos, verá que não 

1'iz mais do que preS>tar um sel'V'iço ao ensino do meu paiz, e ~o a saJtisfaçãtJ 

de ver t&mbcm que as minhas pal•av.ras foram corroboradas 'Pelos d'istinctos pro
fessores da Faculdade. 

0 SR. BELISARTO DEl SOUZA: - E 'Pela impreru;a 3/tê. 

O SR . .RODRIGUES LIMA: -- Peço a attençã.o da Came..ra para a leirtum que 

vou fazer deste documento e ru:> mesmo tempo 'Peço â. Mesa que o .faça :!m'Primir 
no Diario ao Cnn.gre.,so . (L~) . 

V eL.1 ã Mesa e é enV1illlld·a á Commissã!o de Instru.cção e tSalude ,P.u blloa a tre

gu1nt9 r eprcsentaçã0: 

"Senhores membros do C~ Naciona-l. 

Os abaixo aiSSignrudos, ·lentes de dlinica da ll1aJculda.de de Medicina e Phar

macia 'Clo Rio de Janeiro, pedem venia para considerar nociva a.o ensino a . dis

posição conlstam.te da emenda apresentada ao P!t'ojooto de orça.mento dt> Mindste

rio da Justiça e Negocias Itnteriores, por eff~to da qual f\icarão equiparaJdoo aos 

preparadores, no 'POnto de vista dos respectivos direitos, os assistentes <das oll· 

nicas. 

O art. 50, do regulamento em v.igor, estatue que o assistente será funooio· 

nario da immediata con.fia·nça tdo lente e conservllldo no lug>ar eD.lquanto hem ser

v:ir. Esse vi-nculo de dependencia. que o regulamento creou entre o assisten.te e 

o cruthedratico, •e assehltou em =a condição morrul, im,plica necessida!de, .por to

dos reconhecilda, de tpo•der o Jente conta.t" com o zelo e as a,plli.dões do seu aux:i 

t!Jirur, ·1 de corresponder est·e, pelo seu esforço, em fa.vor do e:n:sino, á oollif:iançá 

de que ê d>epositaxle . 

A solidariedade funociona.q que resulta tanto do d ever que Item o ~ente de 

ev.Ldenciax o a!Oertt> da swa escolha, como dt> que oocorte ao assistente de mos 

trrur-se !Qigno da invootirdura, 1'inna. o ·prestigio de ambos, e com elle o <msino 

lucra, e a ins!Jituiç.ãlO se nobilita. . 

A e1nenóa SU'P:r:>rime a condiçã:o da cond'iança e, transformando o assistente 

em um empreg-ado indemissivel, prepara a eventt:uallitdade de conf1ictos in6t>lu'V'eis. 

Ent.enrdem os abe.ixo •assignrudos que bastam as retfdexões expostas para a 

demonstração da conveniencia de ser mantJido, no regtrlamento d.a. FatoUJ!dade, o 

ar.t. 60; que a emenda mlllnda. revogar; wssim como esperam que s0ja. -acolhida 

benig.namente pelo Cong.resso !N'acionaQ a; representação, que contra a alludida 

emende. têm a honT'a de dirig;ir-l!he. 

Ca.plif:al Federal, 1 de Dezembro de 1897. - João Carlos Te:ixflira Brandão, 

lente de cl:intc:a psyobiatrdca e de molestias nervosas. - Dr. J osé Benicio de 

Ab!"eu, lenlte da 2• cadeira •de olinica medica. - \Dr . J oão Pizatrro Gabizo, •lenta 

de cl!nlba derme.to -s:Yl)bhldgrap'hlca. - ])r. OscOtr B ulhões, Jante de dl!nica oi· 

ru:r<gjca. -Li ma Castro, ldem. - Dr . Nuno de Anãraãe, Jente d~ 1• caldeira óc 
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clinica medica . - Dr. Pe•·eira da Cunha, lente substituto em exercício de cathe

dratico na clinica op.htalmolog1ca.. • 

SESSÃO DE 2 DEl DEZElM!BRO ( 1898) 

Revoga a3 cUsposições do art. 2• § 3• da !ei n. 490, de 16 de Dezembr o de 18 97 

e re3ta.11r a as do art. 50 do regulamento approvado pelo decreto n. 1.482, de 

2! de Julho de 1893, com emenda da Cmnmissão de I nstrtwção e Sauáe Pu

blica 

A' Oomm!ssão de Instrucçl!.o Publica da. Cama.ra dos Depuba.dos foi presente Panecer da Com 

0 projecto do Senado que revoga o e.rt. 3• § 3• '<ia lei •r1. 490, de 16 de Dezembro 
de 18~3 e resta•belece o art. 50 do Regulamento e.pprovardo pelo decreto nu

mero 1. 482, de 24 de Julho de 1893. 

Teudo d e pronunciar-se sobre a importante materia do projecto, a. Commi.ssão 

apreciou-a 11.1:tentamerute e :passa e. responder âlS razões que justificam a sua 

ooncluaffo . 
To7!ando na devida consideração os fundamentos exarados JJ<> tPaT~r oa 

honrada Coii1IIllesão do Senado, julga-os .PTOcedentes e não ;p6'd.e mesmo deixar 

de accaital-os, porém com a restricção que é dmposta por força da pro1J'l'ia lei 
que se tem em vista rev'ogar . 

Evidentemente é salutarissima .a disposiçã.o '<lo art. 50 do regulamento e

tedo, que collooou os assistentes de cllnica na intclra rdependencia dos cathedra

tioos, para o effaito ode garruntir a indispensavel harmorria entre esses funcccto· 

narloo. 
Tratamdo-se de aJUx:mlares que n·ão podem, pela natureza do cargo, inoon• 

patibmzar-se com seu superior hiera.rcl1ico, tornai-os indem!Íssiveis seria anarchi· 

za.r o ensino e perturbar o sel"Viço clinico. 

Conf1ictos posslveis tornaram li'llsustentavel a posiçãoo do cathooratlico, obri

gando-o a a~itar os serviços de quem desmereceu de sua. confiança. 

Accresce ainda que e. responsabilirdaode no caso ê i!)rivath-a do leme e portant<> 
os seus preceitos não podem ser desobedecidos. 

:\Iuito bem ponderou ruinda o Senado que a reful·ida lei não devia ser -a.ppro

vada, Cllmo emenda no orçamento, !ai annua, só concernente a. receita. e despeza e 
por isso mesmo de caracter ordinariamente transitivo . 

!1-ão em. alll o lug-ar para additar-se uma dis:posição de ef!eÍitOS permanente3. 

'i.'odavla, se tU'd o isso ~ verdade, não o é menos que, u ma <vez odecretad.a, fir

mou direitos indestrucúiveis . 

Se a Camen-a qu:izesse conformar -s e oom o projecto do enado, em sua int..,.. 

gra., praticar ia o acto insu•bslstente, legislando contTa.riamente á Constituição , 
que não permitte retroactivldade Jtas leis. 

missão de lnstr 
Publica 
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A consequ<'>ncia S€ria r.>romover conflHctos maiores que aqueNes que se pro

cura aca.utelar, 'POis o Poder .Judiciario teria de acceitaT os rectlrS06 para manu 

tenir os Msiste'llles em seus cargos. 

A' vi~>ta do exposto, é a Commissão de parecer que seja appro.vwdo o proje

cto do Senado, accrescentftn>do-se as pal•avras - resalvando direitos e.dquirid.o3 

- pelo que propõe essa emenda. 

Sa la ·das Comm!issões, 2 ·de Dezembro de 1898. - Paula G-t~i,uur{ies, Presi
dente. - Be>·narào Dias, relator. - Ctmha Martins. - Bdi!Wh'ào P ime>ttel. -

Barbosa Lhna. - Ttn-quato Mo,.ci,.n. Mo,.eira ela Silva. - Ilclefonso Ma1·tins. 

O Congresso _~acionai resolve : 

Artigo undco. Ficam ravogadas as disposições do art. 2• § 3• da lei n. 490, de 

16 de DezE>-mhro de 1897 e restauradas e.s do art. 50 do R egulamento approvado 

J)illo decreto n. 1. 482, de 21 de .Julho de 1893. 

Na sEsSÃO DE 12 m1 DEZBMBRO é encerrarda, sem d~be.te, a 2• discussão. Em 14 

é rejeita do o projecto . 

SESSÃO DE 28 DE SETEMBHO (1900) 

Jraculta aos aw.m11os (llte nas Facrt!daàes ele MetUcim.a iniciaram seus estt~à<Js pe

lo .< re~nllamentos anterio>·es aos aotuaes realiza>·em, ptlll"a terminação ao ourso 

mcclice, os exames das cad.ciras eLe clínica llelo regulamento de 25 eLe 01ttubro 

cz, 1884, mantida a dispensa da, disposição do 011·t. 562, c!o àem·eto ". 9. 311 

O Congresso N'aclonal resolve: 

Art. 1. • Aos alumnos que na F aculdade de :M:edicina 1'Iliciaram seub <JStul1os 

pelos regulamentos anteriores ao actuBJlmente em vigor ê facultada, ~para a ter

minação do cuTI..oo mt>dico , a realiza~ão dos exames das cadeiras de cllnica 'Pe1o 

regulamwto de 25 de Outubro de 1884 (decreto 11. 9. 311), manti>da a dispensa 

da disposição do art. 562 do r efer<ido artigo. 

Art. ~ .• Revogam-se as disposi_ções em contrario. 

Sala das Commissõe.s, 28 de SetemlJro de 1900. - Malaqttias Gonçalves, Pre-

5i denle illterino. - B>·icio Filho. -- Ed11ardo PimenteL - Valois de Castm. -

Hcnriqne Lngden. 

SESSlí.O DE 17 DE OUTUBRO 

o Sr. Nelva: - Sr. Presidente; creio que os espiri·tos, por m'a.iS malevolo5 

que sejam, nã;o poderão achar no faeto de eu pedir e. palavra motivo de protel-
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laçã.o, porque tenho f~llado quasi em linguagem .telegrammaJtica, não podendo, en

tretanto eximh·-me de d:izer alguma cousa em relaçã.o ao !Projecto !ll. 156. 

Não venho combater o projecto com o qual, aliás, estou de accôrdo; tanto 

mais quanto •delle ~ relator o nobre Deputado, meu particular amigo, Sr. Bricio 

Filho, e vem de uma commlssã>o que é presidi·da pelo meu venerando amigo, Sr. 

Malaquias GonçalJves. 

1'-ião pos.so, Sr. President€, deixar de pedir a benefica Inter .>ençã>o de v . Éx 

junto a -esta ~ommoiss·ão que deu .parecer sobre o projeoto lll. 196 - .para que 

dê tambem andamento a um projecto que, se nã.o diz respeito .(L medicina, diz 

respeito ac dire'ilo; que tambem seja atten•dLdo, porque é um projooto que eu fun

damet\tei aqui nesta tribuna, e é relativo a um estudante ·de ·S. Pau~o, que ate 

já tave a amabi-lidade, mostrando tambem com isso a sua gratidão, de me es

crever c~ma cartinha - agradecendo o pequeno servàço qué lhe pres~ei - apre· 
sen tando aqui um projecto que o interessa, sem que, altiás, tivesse b prazer de 

conhacel·o e a;pemas procurnndo fazer mais esse acto de justiça. 

St>.t>e V. Ex. as C'onsLderações que me merecem S. Paulo e AlagOas, de on-de 

mhiram os quwtro presidentes que temos conhecido e os dous Zeaders a quem 

nesta Casa tenho obedecido, o illustre Sr. General Glicerio e o nã>o menos !illustre 
Sr. Di.no Bueno; e não se deve, portanto, a'dmdrar que eu tivesse a~presentado 

aquelle projooto que vem favorecer a um paulista. Este ~ojecto jâ. fo.i E!Jlrese.n

t&do ha mais de 15 dias e, embora nem de •leve PI'etenda suscepti>bilizM" o me 

lindre da Comrnissão pedindo que esse projecto, que della depende, entre logo, 

em discussão indepen-dente. de parecer, to·davia, an·imar-me-hei a. 'J}edir a V. Ex. 

que e1npregue os seus bons offidos junto a esta Commissão !Para que ella apress•· 

o seu p3Jrece-r em relação a esta medida, que julgo urgente, nooessaria e u tii 

(Apoiados . ) 

Nesse. Commissãb, na qual conto amigos distlnctos, como os Srs. Drs. Ma· 

laquia.~ e Bricio Fio!ho, espero que não séja esquecido o direito deste pobre estu 

dante. 

O meu ,parti·cu~ar amigo, o Sr. Bricio, é um homem bastante amigo da mo

cidade e tsm si•do constante defensor dessa mesma mocidade no Parlamentv, 

mas, certamo;nte, GJOrque tem tido outras preoccupações, como as do ensino e <la 
cll.rrlca. e oobretudo os pai'lamentares, por que tanto se interessa e •bl'ilha, nau 

tem po<i.do estudar esse projecto. Eu, enthusiasta da mocidade, como •S. Ex ., a 

quem vejo e&mpre levantar-se ufano na defesa de seus direitos, fa.ço este appeilo 

á nobre Commissfuo para que ella dê a ndame nto â. justa pretenção desse moço, que 

estâ. 'Privado d~ seus direitos por uma lei de excepção, afim de que não !iqu" 
inhibi.do de ser quanto a;ntec;; bacharel, vindo prestes advoga.r os direitos dos seu~ 

ooncida-Mos nos tribunaes, ou fazer leis, •neste Congresso, ou julgar. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES : - V, Ex. serâ. tsatisfeitto. 
O SR. NEIVA: ~ Não era de espera-r outra declaTação do meu nobre co!Qega. . 

SO me resta ver a•presentado o pe.retcer, para ser discutido e votado o respe--

ctivo projecto, t3J1 é a certeza que tenho da justiça que lhe assiste. 
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O :neu honraJdo collega, naturalmente, terâ a satisfação de receber outr-a 

ca:rti.nha •do joven pauHsta, o Sr. F. Pae.s BaTros, •PC>T'Que, grato como elle ~ 
mostra pelo prjm-eiro e pequenCJ servdço. é de suppór que novamente me escre·~a. 

>~gradacancio, e eu terei então ensejo de ,'ieclarar qu•e o a-gradecimento niio se en

bende com · o meu trabalho e sim com o favor do digno tpi'esidenote e '!J.o operoso 

relatcr desta ilQus-tre CommiBsão. 

Sr. Presidente, con.sck• deste meu direi to. >!aço este meu l])&dvdo e s!n"to-me 
mudtol satisfeito por vfor -que o illu.strc !presidente jâ me l])~ometteu - que o pro

jecto ha de ser distrlbu•i~lo aguarél.amdo que outra promessa aind-a mail! util ~ 

profícua ~eja feita por uma pessoa cuja ,palavra· eu estou acostu.fua.do "' apre

ciar e a considerar . 

O SR. BRIClo F'ILHO: -- Peç:o a tpa·la.V'ra. 

O SR. NErv~ · - Esperava jâ a palavra do meu c11stin.ctiSSÍJmo colle,-a: mal.oo 
uma v ez lh(l ' a1graJdeç.o. 

Fi-ca ·a •discussão adia~a pela hora e com a palavra o Sr. •Br!cio Fll'ho. 

SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO 

O Sr. Rrlclo Filho: - Sr. Pn'€1>dente, o rdigno representante da Bahia, o Sr 

NeLva, .:tu<', na ses..o;-lto de 17 do corrente, esteve >de 'lima fertilidade ac1m1ra.veQ, 'i 

ponto de >discutir tres projectos dados ;para. a ordem do ma e ainda •no expec1~oenttt 

ocCUI])ar a tribun:t da Cama r a com a sua l])alavra ·brilhante, o nobre Deputado, '<l 

Sr. Neiva, no r'1omento em que V . Ex. declarou em discussão o projecto nu· 

mero 156, de 1900, qua faculoo. aos alumnos que, DlliS Faou•lda,des de !Medicina 

iniciaram os seus estudos rpelos r~"Ulamentos anteriores ao aatue-lmente em vi
gor, a rea1!zac;ão, p-aTa termln·ação do curso medico, dos exames das ca.deiora~ 

de clmica 'Ptllo regulamento de 25 de Outubro de 1884, o nobre De,putruc1o, o S1. 

N•elva, repioto, ao discutir o alqudido projecto, chamou-me nomina.lmente â trl· 
buna; eiz a raz-ão por que, em breves palawlliS, acudo ao appeHo de S. Ex. o~~ 

cupando a atrt.enção d2. Casa. 

Não foss<' o appe!lo fC'ito POr S . Ex., e, com certeza, juJga1·~me-hia dlspe.ll 

saldo de tomar parte neste debate, mesmo ~)arque. S. Ex. •não atacou o projecto, 

não o impugnou, ap!'essou-·se em declarar que e!;tava ,pro!TIJlto e. dar o. seu voto 

a. idêa contl!da no referido projecto. 

S , E,_., •ha.bil como é, GJprove!tou a occasiã.<J par"' presta;r mais um sarvlco. 

aJêm -dos muitos qne constantemente presta ã.s causas que lhe são -entregues ; 

aproveit-.u o' ensejo para Rdvogar a causa de um estudante da Faculdaxie de DJ

relto de S. Paulo, estudante que estâ em identicas condições ás de.quelles eru 

favor dos quaes o projecrt.o ora em deoate cons.igna uma. medida de toda a jUb
tiça, tlevendo merecer por isso acceltação >da Camara. 

Não foi poor desconsi'dera.ç.ã.o ao iUustre representante da Bruhia, que a G'otn · 

mdssão n·s Instrucção e Saude Puhl1ca, da qual ten-ho a. honra de fazer pal\te, não 
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entregou até este momento o parecer sobr10 o projecto de S. Ex ., para soffrer 

as disctts<sões regimentaes. 

Mnílos traba~hos têm assoberbrudo a dit·a Commissão, ,princi•pe.lmeu te e~to 

armo, em que a qll.l.estão dos exames .paroollados •foi large:mente debatida, de modo 

a prender sua a'ttenção . 

Além diSso, a Commi~.são esteve por muito tempo desfalcada, achando-se, po

rém, 'hoj e em condições de funccionar •regulaJrmente, iJ()rque algun!:! collega.s já 

foMm subst)l.tuiJdos e ch'3garam outros que se acha.vam ausente!>. 

Posso agora annu-nci·a.r que o projecto do Sr. Neiva já fo.i distribu110o e eh. 

tregue a.o.s estudos do Hlustrrudo cotlege., ·digno representante do Districto .F~o 

dei'!Il, ~r. Henrique Lagden, que, com o seu patriotismo, se apressará, com cer
teza, a dar o seu !Jl<rece: ~obt t ellé. 

Ditf!JS estas palavras, em consideração ao muito que me merece v no01., 

Deputado, autor da reclamação e autor dv projecto, quasi que podia •deixar de 

cliscutlr o a.s.sumpto, •porquanto, elle n:ão fO'i absolutamenté atacado, e o nobr.. 

Deputado, o unico que faBou, foi solicito em declarar que e:;tava prompto "- sul.

fraga r o projecto com o seu voto. 

Uma vez, !lOl'ém, que me iSJCho na tribuna, a que fui nomina·lment" chama 

do, a.provei<to o ensejo 'J)a ra declarar que es<te vrojecto consulta os rna.is justos 

intere;;ses, vem da'l' reme'liio a inconvenientes, vem t.a.z.er com que estu'Clantes Q.UC 

"~ matrict:lnrrum sob >1. influenci-a de regulamentos anteriores ao <!U« act'Ualment" 

vigora naa FaCUJ!da.des d~ Medicina, não fiqut>m prejud!i~idos com as clausula~ 

do re,"l.tlrunento actuaJ. 

A medilda consignada no projecto para os exames 'de clin.ica .,,a.s Faculdall~ 
de Me-dir.ina, com rela(;ão exclusivamente aos alumnos que se ma1ricula.r.a;m sot 

o dornini<J de re:guQam>!"ntos ante l'iO<res, n:a.da ma:ls é do que a re producção de o't>

trru~ rr.edidas !lldoptrudas em outras esco-.as. Assim é que na Escola Polytechnlc&., 

por OCC'I.Sião <le decretado o presente reg ulamento, foi tnclui;da uma clausula rv 
salvando os direitos !Ck'tque lles que s e tivessem matriculado pelo regulamento ah 

terlor, de modo que esses estudantes posse.m f·i ndar os seus ~dos de dccôrctu 

ccnn as 1ils)Xlsições da lei que encont'l'aram no momento em que os iniciaram. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI: - EJ no ensino militar fez•se a mesma COUS& 

causa em 1898. 

O SR. BRrcro FILHO: - O aparte de V. Ex. vem dar mais f<Jrça. ao JILeu 

~tgu.r:-,ento e provar que o projec to não vem trazer uma. lnnovação, não vem fe· 
rl r normas estabelecidas . 

.Jé. tive occas!·ão de discutir este anno mesmo os tnconvenlentbs qu" decor· 

rem para o ensino da ma'llia reforma.dora que por ah1 anda. (.ll.7>1>iado~). Não s6 

este armo, como na leg'lsle.tura de 94 a 96, tl<ve ensejo de aJPOnta.l, ma;l.:l ·de uma 

vez, os inconvenientes qu.- vl'm para o ensino desse systerna. de reforrnar, refor

mar e ll'eforrn!t!" sempre. 

0 SR. ES:Mlilll.A.LDINO BANDEIRAS V. Ex . deve notar que jé. chega e. ser um 

lug-._.- co.m."Tlum D:J..r<. um r!'preset<tant,; d" Naçà<. trata! da~ rc:forma~ de ll'-'1:rU

cçiio. 
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O Sn. BRtcro FILHO: - Teria direito a. gratJitd5:o publ1ca. quem concorresse 

com ü seu esfor~o !lfrra a ndopção de um projecto reformando a mania de refor

mar, CO'Tl o cuidado de ma.ndar revogar as disposiçõ~s em contrario. 

Tal vropos!ção esp:11h:tria preciüsos beneficios, embor a pudesse melindrar o• 

que t~m o 'Prurido d(' ·imprimir modificações, de tudo transformrur. 

Todo o adminlstNlldor, logo que toma a seu cargo este ou aquelle ramo de 

serviço, entende que não sahirá bem da gestão dos negocias publicas que lhe 

s~o coufla!!os, e n tende quP. nã.o cumprira. seu dever, s" não assignalar a S :J'l 

passagem pela administraç~c.. a.o menos, com uma r eforma . 

U'll estudante mat:nlcula-se, pensa estudar de a.ccôrdo com um reglme n, di

rige roda a sua actividade nesse sentido, e dentro em .pouco lá vem e- reforma

dor com a transformação que pen a melhor c<>nsuitar os •nteresses do ensino 

cerro de que, se não reformar, póde periclitar a fama de seu nome. 

Ora, Sr. Pr.esiclente, zou muito co urra isso e entendo <1ue terá fot·mulado 

um bom programmn. o administrador que, quando consultJado sobre o modo por 

que pretendE; administrar, responder: - pretendo cumprir as leis, observar fiel

mente suas di po~içi'lcs e não reformar. 

Realmen te, quem formular um tal programma, quem cumprir as leis ex!s

tentes, póde ter certeza que farã boa administração. 

A propooito de um apa1-te com que me honrou o illustre Deputado pelo Pa

raná, quando se refPrio á reforma do ensino militar, devo decla-rar que o ensino 

militar é ·' lm dos que tE-m sido atacados pela man<ia reformadora. O regulamento 
de 18H, da El;cola Militar, foi reformado em 1889, e ainda o regulamento de 

1889 não tinha mostrado ao que vinha, ainda não tinha sido possivel aqudlata" 

se elie era capaz de trazer vantagens ou prejuizos, e jã em 1890, pouco depois 

d:t proclamação da Repuhl ica, surgia um novo regulamento. 

Se não E.-Stou .e..,ganado, em 1898, out1·o regulamento veio aba.lar o ensino nn 

Escola :Militar, e :tgora creio que estão projectadas novas reformas. Se, porém, 

a mania de refor,-nnr não póde ser sopdtadn, se não ha meios de obstar tal sys

tema. se os a•ilministradores entendem que não aidministram bem desde q u e a suu 
pass agem pela atlminlstt•ação não seja a.ssignalada ao menos por uma reforma, 

procure-se, tantO quanto pos.si;·el, acautelru:_ os •interesses daquelles que se ma

tricularam ob o re~men de uma outra lei. 

F'oi por open~nr assim, foi >!Jjante da sorte dos estuda:ntes que se m·atrlcularam 

sob a. intJue!lcia ele regulamentos outros, que a Commissão de Instrucçã.o Pu

blica !oJnHtlou o prezente projecto, .para o qual pede todo o a.poJo da camara. 
( .1fuito Õ'!rn; muito lfern. ) 

O lõJr . N.dva - diz que jll ag>radeceu a gentileza da rapidez com que o nobre 

Deputado por •Per:!arr:buco o Sr. MalaqU'la.s Gonçalves, digno Presidente da 

Comnti.-são de Instrucção e Saude •Publica, deu andamento ao projecto que o 

orador apNsentou, s~tisfazendo uma. justa pretenção de alumnos da Faculdade 

de D ireito õe S. Paulo e que se ach'a nas mesmas condições dos das Escolas de 

Medicina favorecidos .pelo projecto em debare. 
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S'abe qu<> esse projecto não foi distribuído !\,o illustre Sr. Bricio F'ilho, qu~ 
t'i.o justa:r1ente ."oi es~olhido !Para membro daquella Commissão, e que tão brilh a.n

temente tcm-.se dedicado á causa do ensino, por motivo de já estar s. Ex. as;l\s 

a tarefado como relator d•e outras questões sujeitas ao estudo da Commissão; m as 

sabe tambem que o projecto fO'i, após a sua recente reclamaçãi>, distribuído ao 

nobre D9J:t•l tado pe'o Districto Federal, Sr. Lagden, que, sO'licito, 'Prometteu tra

zer o seu pal'eCer favoravel na •proxima segunda-feira. Homem pratico, porém, 

vendo os exemplos citados pelo illu.stre Sr. Esmeralddno Ba:ndeira e sabendo que 

o fac to de se·r apre3entado parecer sobr·e um'''p.rojeoto não garante 0 seu ra·pido 

andamen to, tanto que cinco projectos daquelle dlstincto oollega, apezar de te.rem 

parecer, ainda não foram submet1l:dos a debate, o orador lembrou-se de um al

Yitre qu.e vai sujcltar aos seus honrados collegas - o de apresentar a medida 

constante ão seu projecto como emenda additiva ao que se acha em debate, que 

trata do meruno assumpto, que tem os mesmos intuitos, embora trate-se de e~

colas dJiV'ersa•s, m<>dicina <! direito . (Apoiaclos.) 

A..«Sim, em vista. i!os afl)plausos dos nobres Deputados, relator e membros c1<t 

Commlssão e demai·S Deputrudos presentes, o orador atten·dendo á justiça da 

causa e desejando quoc a medi'da t~mha mais rapLdo andamento, envia á liiesa. e 

sua emenda, s~;m ter nece.ssidade de justi:Ncal-a, tanto mais qu.anto já teve occa

sião de extern ar .2eu juizo a respeito, quando fundamoentou o .projecto, e quando 

todos os iii!ustres collegas, como o ora•dor, Nceberam o folheto em que vem cJoara 

e precisamente <>XJposta a. questão, que certo calará no animo de quam tos o le
ram, 

Com o alvitre que vai tomar, se a isso não se oppõem os !·Ilustres relator e 

mats membros da Commissão, seguirá seu projecto de rr.odo mais presto a ser 

ob jectivo g<>ral e fa r-se-ha mais depressa um acto de justiça.. (M1,ito bem; 

»mito bem.) 

'\em â Mesa, é 'lida. apoiada e posta oonjunctannente em discussão a se

gwinte emenda: 

AccrE.scente-se o seguinte artigo: - O Governo fica autorizado a consentir 

que os alumnoA elas Faculda:loes de Direito matricu·lados antes da lei ·n. 311, de 

30 de Outubro de 1895, concluam os seus cursos de scienci·as juri•dlcas e sociaes, 

conforme ~lei vigente ao tempo de suae matriculas. 

Sala o.a.s Sessões, 20 de Outubro de 1900. - Neiva. 

O Sr. Henrique J,ngden - declara que accaita a emenda que acaba de ser 

apresentada pelo Sr. N-eiva. Esta emenda encerra· uma medid'a: de iu·stiça e não 

destõa. a.bsolu tam·ente da essencia do projecto; é de equldade que se dêem aos 
alumnos da Faculdade de Direito de S. Paulo as mesmas vantagens que vão 

ter a lguns alumnos da Faculoaode de Medicina. 

&sslm, pois, como relator da Commissáo de Instrucção, declara que accei ta 

a emenda que ac11ba de S<lr apresentada. 
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Ninguem ~l·!! ·pedllndo a pa.law,a é encerrruda em 2• <dlecuseâo o art. 1• e 

sem debate o art. 2•, f ican,do ®di,ooa a votação . 

NA SESSÃO DEl 9 DE NOVEMBRO é a,:ppcOVBJdo O 'Projet to. 

SESSÃO DE 12 DE NOViEM•BRO 

Redaoção para 3• d1scuss'ão elo p?'ojecto n. 156 deste anno, que dá pr·ovifL1111cias 

com relação a ahllnlnos rnatriculaàos em e.ipolas ele ensino su.per·i\6r 

O Congresso Nacional resolve : 

A1·t. 1. o AOIS a,lumnos que, nas FaiCuldasd,es de Medici~1a, inJ.oiar·asm SeUJS estu

dos pelos regulamentos anteriores ao actua-lmente em vigOor, ê facultaaa, para a 

Vernl!inaçã·o ·do C/ll!I'SO mecli'Co, a a·ea,Hzação dr 's exames das ca.dtei'l'a.s de olin'Lca pelo 

r-egulamento de 25 de Outubro d•e 1884 (decreto n. 9.311), mantida, a dispen

sa, da disposição do art. 562 ao referido decreto. 

Ar·t. 2. o O Governo fica autorizado a consenbi·r que os alumnos da Facul

dade de 'Dil'elto matriculados antes da lei n. 311, de 30 de Outub•·o de 18 95, 

concluam os seus cursos de sciencias juO'idicas ·e sociaes, confol'me a lei ao tempo 

ue .suas rrnatnioulass. 

Art. 3. 0 Revogam-~e as aisposições em contrario. 

Sa'la da.s CommJssões, 12 de NOlVembro de 1900. - Malaq~vias, Presidente 

interino. - Br·ic·io Filho. - Landulpho de Magalhães. - Valois de Oastr·o. -

Henr·irJ?Ce Laoden. 

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO 

E' a.nnun{!liada a 3• discuissão ..:Lo projecto. 

Vem á Mese,, é lida, apoiada ·e .posta conjuntamente 9 m discussão a .seguintA 

emenda: 

RediJa-se o art. 2°: - Aos alumnos aas faculdades de Direito, matriculados 

a-nt-e.s da lei n. 341, de 30 de Outubro de 1895, é faculta.da a conclusão de seus 

cursOos de scilmclas juridicas e 'Sociaes, oon'forme a lei vjgente ao tempo de suas 
matriculas . 

·Sa~a das sessões, 14 de Novembro de 1900 . - Neiva. 

Ninguem <pedindo a palavra, ê encerrada a aiscussão e adiada a votação. 

até gue a respectiva Commi·ssão dê pasrecer sobre a emenda offerecida. 

I ..- _,_ ' o.l , ... ~ 
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SESSÃO DE 3 DE DEZEMBP.O 

Parecer sob1·e a emenda otte,·ecida na 3• discussão do p1·ojectc n. 156 deste anno, 
que cLá providencias com rt'laç;>ão a alwmnos ntatrim~lCLàos em escol.as de en
smo superio1· 

A emenda apresentaa.a !Pelo Deputado ;r. A. Nelva, ao art. 2• do projecto 

n. 156 A, de 1900, ê uma simples emenda de oodacção. 

A modl·ficação proposta pelo d-igno Deputado co !loca o B.l't. 2• nas m~mas 

cond1ções do a;rt. 1 o. 

A Commi.ss!l.o de Instrucção e Saude Puolica não tem motivos •para recusar 

a emenda ; ê, po·is, de parecer que seja a m·esma aP'J)rovada pela Cnmara. 

Sala das Commwsões, 1 oe Dezembro de 1900.- Henrique Sa!les, Presidente. 

- Henrique Lagden, R!elator. - Vaoloi.s de Cast1·o. - Bricio Filho. - Ma

le~quias . 

EM!EJNDA A QUE SE RlllFERE O PARECER SUPRA 

P.edlja~se o a rt. 2•: - Aos alumnos das Faculdades de Direito, mà.tr.i

culados antes da lei n . '311, de 30 de Outubro de 1865, é tacu.lJtada a oonclusilio 

dos ~us c ul\SOs de S"cie ncias jurioJcas e sociaes, confol'lme a lei vlg·ente ao tempo 

de suas matriculas . 

Sa·la das Sessões, 14 de Novembro de 1900. - Newa. 

NA SESSÃO DE 7 DE DlllZEMBR<() ê a•pproVRldO O pmjeo!Jo com emenda. 

E' em seguida apprOIVada a redacção <final e o 'Projecto envjado ao Senado 

que não deu and·amento. 

SESSA:O DE 8 DE QUTUBP.O (1898) 

o &r . Motta Maclmdo: - Sr, Proota.e nte, pedi a palavra, pa.rs. remettoer A 

::vreea um projecto de refocma da Escola de Medicina. 

V. Ex. sabe que no anno passado o Congresso Fed.era:l votou um e.dd1.tivo 

ao orçamento, pelo q ual são considerados vitallclo.s os ailsistente.s nomeados para 

as diversBB cadeiras de clin1ca naquel!a Faculd8Jde. 

Ora, este acto do Congresso, que eu nã.o quero dii!Cut1r neste momento pro

vucou cel'ta pel"turbação nas l"elaçõe.s offlclaes entre esses ·funcclonar!os e os 

lentes cathedraticos, ·Perturbação esta que jil. Tefiectiu este armo em uma. das 

casais do Congrelsso, IPOII" t tma. rej)<rleB•en>taçã!o <dirl,g~ida a o Senaldo, ped!!Ildo a.ltere,ção 

ou tnJOdd.tica ções nessa lei vo.tada. 

Realmente a situaçã.o actual dos• assistentea e p.ro!essores ê d1!flcil; as su• s 
•·elaçõe.s parece-me que não são de inteica cordialidade e o Congresso ha de for-
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ço.sa.mente interv·ir pwra que a normalidade se estabeleça nesse importante insd

úu•to <le em.s-im!(l pubLico. 

Não desejo, Sr. Presidente, dJscutir o assumpto; falta-me mesmo compe

tencia (não apoiacLos) para apresentar um ·projecto de tanta mo11ta que joga 

com lan tos interesses prop.riamente teclmicos, mas eu pedi a ·palavra •Para ofie

reccr á Commissão de Instrucção Publica, e faço-o por in termedio de V. E x ., 

um projecto organizado por pessoas muito competentes, aliás interessa,das na 

questão, mas que me parece deve merecer a wttenção desta Casa . 

·Não ··me alongarei na sua justificação; apenas cemetto o projecto a V. Ex. , 

pedindo que o faça chega,r á honrada Commissão de Instrucção Pul:>Hca, para 

que ema tenha occa.sião de estudar tão importante assumpto e de nos SJpres.entar 

os •·esultados ae seu.s estudos e de seus esforços. 
Fica sobre il Mesa até ulterior dellibera.ção o seguinte projecto: 

o pr.oj·ecto de le i que suj eHamos á apneciação do Congresso Nacional é just!fí

.caKl'O 11ela uTg.ente necessida de de modificar certos pon·tos do regula,mento da> 

Fa,culd•rude.s de Medicina da R epublica, d-e modo a sa:Lisfazer as cr.,scentes exlge-n

cia:s id'O ensino medico. 

O .p~·oj•ecto actende a regularização das funcções do pessoal lectivo, nobi!i t.1 

o professora-do, é vantajoso ao .ensino -e ben eficia os cof·res publicos, porque: 

1• uniformiza as funcçõc~ dos substitutos, pr.eparrudiOres c assistentes, tornan do 

suas attribuições p erfeitamente dlefinidas <e mais de accordo com as n e·ceoolda!lc:o 

do ~r~s1no : 

2•, simplifica a dis tribuição das disciplinas, aggregando-as ·em sessõe.s ma i& 

r.orrnogeneas, de modo a f wcilitar o conhecimento mais cOmJ?l>eto ,e per Jleito de cad~ 

materi a !dia secção ; 

3•, torna r eaes .e provei tosas as funcções .aos substitutos, incumbindo-os de 

leccio:tar ef:llectiva e i!'egularmen.te a parte pratica das cadeiras •e .i!llvestindo-o .> 

c!as altribui ções que competiam aos prepa1·adOI'Cs e assi·sten•tes, que ·lhes for<!m 

designadas pela congr..egação. 

Não é ,pnec.iso assignalar as vantagens que di.sso <resulta para o ensmo e para 

o proprio •Substituto que dessa fôrm a , al'ém de poder patentea:r o w u 1nerito, tem 

sempre ao seu dispor ele·mentos de estudo. 

Entr<etanto, JimitanÇLo-se a funcção principal do substituto a substitui•r v 

cath.edratloo e:m seus imlpedün.entos, muitos ha que até agora nunca tive>·am oppo>'

tunidade de exercel~a, sendo por •conseguinte um f~nccionrurio inutilmente d!spe~> 

dioso; 

4•, a negularlda.de e a obi·igatori·edade od'Os cprso praticas perrnittem apurwr o 

apJ)Tov-ei•tamento qos a. umno~. nessa partR. essencial do ensino medico,; 

5•. existin.dq actualmente dive rsas vagas que focçadamJe'11te .teem de .seT pre

enchiãas por funccionar ios no vos, do que resultarA augrnJe'llto d e despeza com 

ordenaoos, g r wtificações, mol\tepios e jubilações, o projecto aproveita funocionarios 

existentes já v italic!os, q~m reunem as condições precisas dle habilitação e idonei-
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àade paxa pr.eencher esstts vaga,s sem prej·uizo ou offensa de di·reitos d1! Cjueltl 

çuer que seja, obrigando-os além di-sso a •concuTso. 

:) .approv-eitwm>ento desses funcionarios p0rmitte desde já a reducção de Jo

gares vitalícios e CQnseguinteml>nLe a re<ã'Ucção da verba solicitada para o exerci

cio de 1899; 

G. 0 , não abt-e preceldent<O>s, não constitue rnateria nova e não offende direito al

gum o '3J!lproveitamento desses funccionarios, que já são vitalicios, para os logaxes 

de substituto de que cogi.ta o pr.ojecto : quanto ao.s V't'eparadores, porque desta 

classe e da de adjuntos foi tira:da .a quas! totaDidade dos actuaes substituto~ por 

occasião do de.cr.eto n . 1. 270 de 10 d·c J a neiro de 1890, e quanto aos ass!stenw, 

porque o deoreto n. 1 . 482, de 24 de Junho de 1893, .no axt·. 235, consigna a dou

trina da substituição c'Le assistentes vor substitutos; 

7o, ,reduz de noventa (90) a sessenta e qua.tr'o (64) o numero de funccionario! 

que seriam vi·lilicios, sem pr-ejuízo pessoa l algum, resultailldo dessa extinção de 

yintle ~ seis (26) Joga res vitalicios sómente benef.icio para os cotnes publicos, pela 

economia qlte desd•e já .se faz senUr e que, sempre em aug1mento, attlngirá, orgt!Jt•

zado c quaaru, á ianpoTtancia de serenta e quatro 'COntos e quatrocentos mil rêl" 

(74 :40 0$), unicamJente na verba de substitutos, preparadores e aS:!\stentes (Vide 

tabell.a explicativa) ; 

8o, sãJo respe-itados os direitos adquiridos; 

go esta!Yelece o concur>so pat·a cathed'raticos, o que nobilita o professorado t. 

influe ·notavelmente para o .progTesso do ensino medico no Brazil. 

o Cong>~SO Naclona,l ueCI1(-ta: 

ATt. 1 .• As disciplinas actua'lmente professadas nas Faculdades de Medicin" 

Ecrão classifica;das 1e111 16 sessões, assim discriminadas, a •cargo de 29 co.thedra 

t icos e ·de 32 substitutos P.m cada Faculdade: 

1.• secção: 

Physlca medica ; 

Botanlca e zoologia medicas. 

'De.rá dous substitutos. 

2.• secção: 

Chlnúca lin.organlca medica; 

OhiTillÍca or>ganica e biologlca. 

C!úmica a-nalytica e toxicologlca. 

'l'erá tres •substitutos . 

3.• secção: 

Anwtomia. de<>criptiva (dous annos); 

Anatomia medico-.cirurgica. 

'J:Ierá tres substitutos. 



4.• secção: 

Pathologü.a geral ; 

Phy.siologi·a (dOIUs annos). 

'l'erâ dous substitutos. 

5.• secção: 

Hi•stologia ; 
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AnatOIIllia e ,physiologia pathologiea., . 

Terâ doOus substitutos. 

6.• secção: 

Matei-ia medica e therap!lutlca; 

Phannacologia e arte de formular. 

Terâ deus substitutos. 

7.• secçãiO: 

Pd.thologia cirurgica; 

Operagões e ap.parelhos. 

Terá idiOus substitutos. 

8.• ·secção: 

Hygie.ne; 

Medicina; 

Terâ do>lliS substitutos. 

9.• secção: 

P03.thologia .m·edica; 

Clin1'0a propedeutica. 

'l'erâ dous subsli ~utos. 

10.• sec~ão: 

C11nica medica. 

'l'erâ doua substLtutos. 

1J.• secção: 

C11lnica cirurgica. 

T<Tâ quatro substitutos . 

12.• sec~o: 

Obstetrlcia ; 

Clinlca obstletrlca e gynee<Jiogica. 

Tt·rá. dous sub,;titJuto~. 



13.• secção: 

Clinica ,pediatrictL. 

Terâ. um su bs·titu to . 

14. • secção : 

ClinJ.ca ophtalmologica . 

Te rã. um substituto . 

Hí. • secção : 
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Cl!nica. der.mato logica e syphillgraphica. 

Terá. um substi tuto . 

16.• secção: 

Cllnica lJ'SYChiatrica e de m olestla<5 nervosas. 

Terá. um s ubstituto . 

Art. 2.° Ficam e:x.'i:i nctos os Jogares de p!'lepara·G.ores, assistentes e chefes do~ 

tla.balhos anatomicos. 

Os actuaes assi-stentes " preparflJdores effectivos, exceptuando .os pharmaceu

ticos e os de odontologia, passarão desdJe já exerce r os Jogares de substitu tos, obri

gado~ a concur so pal'a cathedratico. 

Co preparado:r>es phrurmaceuUcos, os de odontologia e chefes dos trabalho!. 

nnatomicos .. qu<:o fol'em effectivo.s, continuarão a ex-ercer rus funcções dt~ seus car go!, 

que strão <:oxtinctos Jogo que vagarem. 

Parographo unico. O Gov,;;rno, ouvida a directoria, dis tribuirá os substitutos 

pelas respectivas secções por ord€an de antiguidade, resp~tados os direitos adqui

ridos pelos substitutos existent<:os. 

Al't. 3.0 As vagas <1e subs titutos e de cathedratico, que occorrerem ld'Bpois destJe 

decre to. serão providas por concurso livre a qualquer candidato nas condi<;ões re· 

gulamentares, rcspeLtados os direitos adquiridos pelos substitutos existente.s runte

rior.o c:; ao ilecrP.to . 

Art. 4.° CompetEmb aos substitutos, além dos enca.rgos estabelecidos nos arts. 

105 a 109 do decr.etto 1. 482, rle 24 de Julho de 1893, a.s attribuições '('los <:ox-prepa

radore;; e as.sistentes que Jh e2 forem indicadas pela congregação, e mais a obriga

ção iie leccionar a parte pratica das cadleira! da secçã.o observando o programma 

ão cathedratico, sob cuja direcção geral continuará. o Jaboratorio. 

Art. 5. • E ' obrigrutoria a fr eql\lencia dos curnos praticas ,; das clinicas med1ca, 

pro,pedeutica. cirurgica, ob stet rica , e gynecologka. 

P.ara~apho u nlco. Só poder ão ser dispensados da frequencia das clinicas 

referiL'as os a lumnos q ue prova·r.em com attesba.do do dil'ector de hospita.es e est"-

beiecimentos cong~ene1"6s ser em in ternos dessé:!! est aoolecimentos . 
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Ar.t. 6. o SeTãio prestados exames de todas as cMleiras ld'e cada seri6, e:x;ceptu

a.ndo--.s<o o que se retere .á.s clinicas especiaes, cujas disposiçõeS continuam em 

vigor . 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em contrario. ( • ) 

QUADRO DO PESSOAL VITALICIO D AJS FACULDADJDS DE MEDICINA 

QUE PEL O PROJ ECTO E' APROVEITADO 

/ Faculdacle I Facuidacie 

1 do I da 
1 Rio de Janei?·o Bahia 

CATEGORIAS 

I I 

Substitu tos. 

PreparMlores. 

~:;~s:::::·es· ph~~~~~~~i~~~::::::::::: 1/ 

Preparadores de odontologia ...... . ... . 

Chefes de trabalhos de anatomia ....... / 

I 
I 

Loga.res vi t-llllicios extinctos desde j á pelo 1 

aproveitamento das vagas .......... 1 

I 
Pessoal] da proposta do Governo . .. . .. 1 

I 

12 

14 

10 

2 

1 

I 
I 
I 
I .......... . I 

39 
I 
I 

....... .... I 
I ... .. ...... I 
I 

12 

14 

10 

2 

1 

1 

I 
I 
I 
I ---1 

40 I 
I 

. ·I 

l . . . . . . I 
I 

TOTAL 

24 

28 

~o 

4 

1 

79 

11 

90 

COllfPLETO O QUADRO DOS S1113STI'I'UTOS O P.ESSOAL FICARA' REDU

ZIDO AO SEGUI::\'TE : 

CATEGORIAS 

Substitutos. . . . ... . . . . . ....... . ..... . 

Lugares vital i cios extinctos .... . ...... . 

Pessoa I da proposta do Governo ...... . 

( • ) P-ende de parecer . 

I 
Faculclade I 

do 1 

Rio ele Janeh·o 1 

Faculdade 

da 

Bahia 

I I 

32 
I 

I 32 I 
I · · · ·.·.· ·· · ·1 
I · I 
I ··· · · ···· · I 
I I 

TOTAL 

64 

26: 

90 
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'.CABEI,LA EXPLICA'l'IV A 

TOTAL CATEGORIAS 

-~- I 

I 
Fam~ldacLe 1 Faculdade 

eLo I ela 
I Rio ae Janei1·o Bc~hia 

I I 

I O"'""''" do """'"'' I I ! 

" " I""""""'"'::·, ,:::; -· I " '""""I " '''" "'"" I 
13 131AssrsbentJes a 3 :600$ a.ILDJUa.e<.> 46 :800$000 I 46:800$000 J 

17 17 p.,:::.d~["~S .. -~ .. ~ ~~~~~ .. ~~ 61 :200$000 I 61 :200$000 I' 

1 1 1 1 Chcl'e •de trra.ba1hos a.:na.oomlicos 4 :800$000 1 4 : 800~000 

-1-1 ----~----1 
46 1 44 1 'l'o>baíl.................. . 175 :8oo4:ooo 1167 :4oo$ooo 134·3 :2oo$ooo 

---1 I I 
90 

li 01·çame?1to I 1

1 eLo p?·ojecto para 

1 1899 1 1 
·32 1 32 1 Substútuoos a 4 :200$ amnua.es 1<34 :400$000 1 1H :400$000 1 

4 1 4 1 Diltoo aJdd!i.•dos •a 4 :200$ = · J 1 
I' I lllllla!ElS .. . ... . .....•....... I 16 :800$000 I 16 :800$000 I 

2 1 2 1 ftepa.-:vdo["e•s 'J.)h.axlnaoeu.ti•coo 1 1 I 

1 1 a 3 :600$ •rumnu·a.es .. .. .... . I 7 :200$000 1 7 :200$000 1 

1 1 1 1 Dito rd•e odorn.fulol5'h a 3 :600_$1 1 1 
I I a.nruuruJs .................. 1 3 :600$000 1 3 :600$000 1 

1 1 I Chefe c1e trabalhos ana.tomicos 1 . . ........... 1 4:800$000 1 

-J-1 1----J----1 . 
39 1 40 1 Total .. . ...... ,, .... ... . I 162 :000$000 1166 :800$0001328:800$00 0 

---1 I I I 
79 I I I I I Differença IPaJra m~nos . ...... 

1

1 ....... ... ... 

1

1 ........... 114.:400$000 

JürçaaillenOO ·do Gov&!Ilro . . .... . 1 ... ... ...... ·I .. ........ · 1343 :·200$000 

1 Orçamento definitivo 1 I 1 

3·2 1 3·2 IS'L!il:>stitutos ll 4:200$ anmrr.toaJoo. 1 134:400$000 134:400$0001 

1 1 ToJbal ................... I· ......... .. ·I . . . . . . · 1268 :8oo$ooo 

-6-4 -~ I I f 

11 

90 

26 1 Dift'ea·•emça pa.ra. mernos .. ..... 1 ..... ... .. . .. 1 .. . ...•. .. ·I 74 :400$000 

I I I r---
1 Orrçrumento do Gov;enno ...... . I· ........... ·I ........... · 13 43 :200$0 00 

I I I I 
90 

Sala d:vs sessões, 8 d<> outubro d<> 1898 . - Matta Macnad.o. 





SENA DO FEDER AL 

SIDSSÃO D:É 20 DE JULHO (1900) 

o Sr. Barata Ribeiro tendo lido no Diario Official de hoje um edital! de con

cun·encia para o provimento de um Jogar de assistente na Faculdade de Medi

cina e Pharmacia da Bahia, vem apresentar ao Senado um vrojecto de lei sobre 

o assunrpto . 
Esses concursos para assistentes procedem de um aviso do Governo, em 

virtude de aisposição inC'Iuida na lei do orçamento, concedendo tambem vitalicie
da:dle a esses fumooioQnarios, .apezar das dlisposições da Consl:!ituiçãJO. 

Essa lei, entretanto, é inca-paz de ,produzir os effeitos nella '()rocurados, além 

de ser mais um assum•pto das más •praticas ·de se inserir no orçamento, á ultima 
hora, sem grande exame dos membros do Congresso, ai.s,posições permanentes. 

Contra essa-s .praticas protesta c protesf)at·á o orador, que não perde a espe

rança de vel-as corrigidas. 

Não é, entretanto, este o momento aza-do para estudar o va.lor que tem para 

o ensino a vitaliciedade dos assistentes nas faculda-des de medicina e nem a 

uliliaade dos concursos para o 'Preenchimento desses Jogares. Entende, !POrém, 

que se pôde suspend€C esses concursos até que o Poder Legislativo regule a ma
teria . 

Já nesse sentido teve occasião 'de representar ao Congresso, e, na occasião 

em que, por um conflicto de um substituto '·da Faculda-de de MeiLicina com o lente 

eathedratico, o Gove!'no teve de intervir para resolvei-o. Justifica .hoje essa 

rePt·esen,taçlio mostrando a si~uação em que se acham os substitutos e as assis
tencias no ensino. A Faculda-de ae Medicina, aliás, clama por uma refot"ma . 

que cada dia se torna m·ais necessarla. Em certas secções dos cur.oos o serviço 

dos assistentes é nuiJo. 

A conservação desses lugares sem melhorar o ensino é prejudicial aos in

t&re&es economlcos do pwiz, que não estã. em condições de ter 'llensionarios para 
ser no futwro homens de scilencia. O coiiiCUrso a que <3e rei!Ell'e d!eve 'Ser sU;Spen·SO, 

e, n<~s.te sentido, manda um projecto ã. Mesa;, 
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O Congresso Nacionwl re.solve: 

.\,rt. 1. o Ficam desd'e já suspensos os concursos .paa·a · 'S lugrures de as;io;;. 

tentes das Faculdade.;; de Medicina, até que seja feita a •·Qforma do ensino r.as 
mesmas faculdades. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

S. R. Sala das sessões, 20 de Julho de 1900 . - C. Bm·Ma Ribei?·o . 

O pl'ojeclto é, .sem debate, approvaxl.o em 1• discussão EM 28 DE J ULHO. 

SESSÃO DE 1° DE AGOSTO (1900) 

Parecer da Com- A Commissão de Instrucção Pub1ica está oe accôrdo com o pr ojecto do Se-

m is são de lnstr. na.dor Barata Ribeiro, em que os concursos para o provimento dos Jogares de 
Publi ca 

assistentes das Faculdades de Medicina devem ficao· suspensos desde já. 

Razões de soi:>ra justificam a medida. 

Os lentes de clinica aa Faculdade de Medicina desta Capital em 1898 reno· 

varam a representação, que no anno anterior di!'igiram ao Congresso Nacional 

contra a emenda, depois convertida na disposição da lei n. 490, de 16 de De

zembro de 1897, art. 2° § 3°, pela qual ficaram igualad.os os di?·eLtos dos a8si~· 

tentes de clinLca aos dos p?·eparado?·es, e 1·espeitados os di?·eitos dos cwtuaes as
sistentes, devendo ser m·ovidas 1101' conau?"So as vauas que se de?·ern, revogaclo 

o art. 50 elo Reg11lamento n. 1482, de 24 de Julho de 1893, e ;pedem a r evogação 

desta disposição e a restauração da ao art. 50. assim revogado. 

DiSpunha o art. 50 do citado Regulamento que: - Os asS'istentes de clinú;a 
se'tão nomeados pelo directo1·. precedendo p'toposta cl.o cathec/JI·atico, e na quali· 
dade de cwxi!iares. eLa confiança immedLata deste 1Lltimo, se1·ã.o c01r.servados emr 
qtumto be1n se1·vireom . 

Assim equiparados os direitos, passaram os assisten tes a ser corno são os 

preparadores. nomeados por decreto do Governo, mediante concurso, vitalicios e 

com direito á aposentação (cit. Reg. arts. 38, 39 e 40). 

Têm razão os reclamantes: semelhante situação é inSIUsten ta vel. 

As funcções attribuidas ao assistente de clinica pelo art. 51 do citado re

gularne:noo constituern-n'o mero auXiliar do cathedratioo, ILglinào sielmpre 50b a 

immectiata. ~ção deste, que é o chere, o unico responsaval ;pelo serviço clinico, 

o qual para ser efficaz para o doente e proYeitoso para os a.lumnos exige que e11ire 

o chefe e o seu auxiliar reine a mais completa har monia . Ora, essa harmonia 

só pôde existir emquanto o assistente gozar da plena e inteira confiança do ca-
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thedTatico, devendo, portanto, S<!r demittido sempre que essa confiança venha a 

falta.r e este o exija. 

O Dr. Erico Coelho, no opusculo Refo?"1na da Fac1bldade de Medicina do Rio 

ele Janeiro, que escr<>veu em 1890, em desempenho da Commissão. que lhe foi 

dada pelo Minlsterio do Interior, justificando a disposição <l.e seu proJeoto de re

v:nna, que no rurt. 12 atJtri'bwe a 'l10m€açãlo do assi:sten'te a'O a.ti'el:lto!T l)O!T pro

posta ao cathed•ratico respectivo, diz: o exercício· elo Cll8s1stente que l:ida. com os 

cZoentes, que secunda o professor 1vas exvlorações e ope1·ações, e?VVolve '11'1<1ót8YW 

da maior responsabilidade pa,·a o cathedratico. 

S&ria para ·mim, con<tl:nua, motivo de continuas sobresaltos nã'O te1·, como pr0 -

jesll0r de clinic<L, auxilia1· em cuja probidade p1bdesse com.fi<Lr. 

Por sua vez, muito bem :ponderaram os reclamantes : 

"A e!llJ,enda (hoje disposição de lei) 1ntpp1·iJmAo a condição de conf~Cl/ltça, e, 

transto1·mando o assistmtte em empregado indemissivel, prepara a event'I./,(J,lidad.e 

rle confltictos insoltweis. " 

Alêm de sua manifesta inconveniencia, semelhante reforma, d-e caracter per<

manente e g-rave, foi feita tem lei annua, qual a d-e orçam'Emrto, q'lVe o Selna.do 

não teve tempo de emendar. 

Mas. a Co:rnl!:rLi.ssão, em vez de acceiar o projecto do Selbaldor Baír>ata Ri

beiro por ser de caracter proviso.rio e só atacar uma das consequencias do mal!. 

entende ma•is acertado cortar o mal pela ra·lz, revogando-se a disposição legal que 

o cr eou - o <J.Ue é tanto mais urgente que os contMctos i?>Siomveis emiio a. re

;petir-se na Faculdad·e desta Capital. 

Jà em 1898 o Senado approvou um projecto desta Commissão, nesse sentido, 

o qual, porém, foi r ejeitado pela outra Camara. 

Con'Vimdo i'l!IS'i~, a. CoiDJIDJissão pT'opõe o seguinte P!TOjecto su·bstiltutivo : 

N. 5 - 1900: 

O Congresso Naciona.l reso'lve : 

Arhigo unico. Ficam revogadas as aisposições do art. 2•, § 3• da lei n. 410, 

de 16 de Dezembro de 1897 e r estaura das as do art. 50 do regulamento a.ppro

vado pelo decreto n. 1. 482. de 24 ele Julho de 1893. 

Sala das Commissões, 1 de Agost o de 1900. - Moraes Ba1-ros . - A. Aze

redo. - Virgilio DCl/lnasio. 

· NA SESSÃo DE 16 DE AGOSTo ê encerrad'a a 2• dtiscussão sem debrute. El' arlo 

ptado o su'betitutivo . 

NA SESSÃO DE 17 é approvado sem debate em 3• discussão. 
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SESS.iO DE 21 DE AGOSTO 

Reita.oção final do projecto do Senado n. 5, de 1900, S!tbstitutivo do ele n. 4 

do mesmo anno 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Ficam revogadas as disposições do art. 2•, § 3•, da lei nu

mero 410, ae 16 de Dezembro de 1897, e restauradas as do art. 50 do regulamento 

·a~ovarlo pelo a.ecreto n. 1. 482, de 24 d•e J:ullro de 1893. 

Sala das Commissões, 20 de Agosto de 1900. - Joaq1tim .l:ik:wmento. - B. 

de Mendonça Sobt·inho. (*) 

SESSÃO DE 6 DE NOVlllMBRIO (1906) 

"Reuni <las as Commti<õ"Ões Permanentes tde Sa.ude, Estatistica. e Colonização 

e de lnst!"llcção Publioa, incumbidas e-specialmente do exame de. •pro.Posiç.ão nu· 

mero 74, (*)de 1906, oemittlram o pa~ecer que &e tra:duz em concbusão do presente 

rel<a.torio: 

O d-esígnio da Ca.mara é de in6tiotuir uma nova oroem c:1e ensino techonico nas 

'1-nbi.gas PaC"Uide;des de M"'dicina denomilnadas d<a. Bahia e do Rio d'e Ja.neiro, 

visando o aperfeiçqamento da instrucção dos aiu.mnos aqui ou alll matriculados 

no s<;xto anno escolar. Para tal mistér é delineada. uma cadeira, encarecida como 

oomplementar á OTganização de cada .um desses institutos of.fiiciaes, novo orgiio 

cuja funcção abrangerá as doutrinas e d•isciplânas e. respeito 'das molestias tro· 

picac<S . Os exercícios esc.olares de. nova cadeira se revesard.o, ora na,s en•fer

marias a ·pro,posoito dos rosos morbidos occtlTI'entes, ora no Jaboratordo annexo 

em investigações .physlo-patJlologicas attiTientes ao &ia.,"lllstico. E em virtude do 

melho!·amento ·da inst!"'ucção medi~o-cirlll'gica., assim esboçado em linh·as geraes. 

L'tltel'de a Came.ra ser de necessidade crear nas Faculdades do Rio e da Bahia 

uma secção do corpo docente e aux>illiar, preenchi•da com pessoal novo e a capri

cho do Go''Erno, sem perda dtl tempo . 

"' cte o Sen·ado que lllão é J)ensamento da Camara autorizar o Poder Executivo 

o. construir dous bospitaes. um na Capdtal da Republioa e outro na. da Be.hia. 

ambos com destino aos casos das molest:ias tropicaes que concorrerem, onde oe 

doentes sejam discrhr.inados, poc es])ecies pa,rasitarl18!S ou infectuosas •. em alaA! 

do edoificio senão em pavilhões isolados como é de rigor prophylactico no tocante 

ao g.rupo das .pe.sttlenciaes. A proposi~ão legi·slativa fo·i lamçada, a e&mo, no pre-

(*) Este projecto que, na Camara, tomou o n. 120, fioou sem amda.mento . 

( • l A proposiçã<> creava uma cadeira de rr\olastias tropicaes nas Facttl<la

tles de Medicina. 
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suppoato de que a Santa C::u;a, nas <>Ua.s relaçõQs orficiosa.s com a l<la.culdad<~ J~ 

:\iedlcina, aqui no Rio de Jrun<=iro, prestará enfermarias co.m .Jaboratorio a.nne:x:o 

ao novo org1(io de en·sino a'J)erfe!çoa.do. . . da mesma sorte que a.llli na ·Bahia se 

harmoniz.a.rão a !Faculdad.e com a Misericordia, no mesmo 'J)roposito. Deprehen

de-ae da proposiçã.o n. 74, de 1906, que continuará em vigor o art. ao (elas dis

pos-içocs trwtsituria.~) ilo R!eg;ulamento prom1ügado pelo •decreto n. 3.902, de u 
de Je.neiro de 1901, medi·da de accomJ1lodação que V'em •&e outr'ora fuisa.ndo com 

a dos peccados, gr"-ças á qual a nova cadeira •de ensino será accomm()da.da ao 

hOSJ)ital commum, !<!to f< praia de Sante. Luzia, no coração da cid111de. Subenten

de-se, por oonseg:wi•nte, Qu<' a Sánta Casa, que ê a serva da Fa.cuJdalde de Medl

d na, nesta mer.ropole, por devoção á arte de curar, será •talvez a a:>resa da po

licia se.nitaria ,peJo sru amor ã humanidade. 'Dravados como estão os Instituto:; 

oWoiaes do ensino medico com as assoolações hospit:e..larias de caracter relig1osu, 

prevê--'3e {lue n·a cidaode de S. Sa.lvaidor d.a Bahia se achará a Santa Casa de.hi na 

mesma ~ntalrudu.ra. Tem de memorde. o Senado os preceitos dra.corueamo.s do re

g-ulamento que baixou com o decreto n. 5 .156, de 8 de Mrurço de 1904, pelo qual 

n Directoria de Saude se rege. Pois figure a nova cadeira das trQIPicaes instal

lu.da de J}Ortõe.s a dentro do hospH,al 'da Misericordia, no coração desta clüad e 

c·osmopolita, com um milhão de habitantes, grassando a peste, a f ebre amrurell a 

ou o cholera, por ·hypollies~ . Suppotl1ha-se que a Dlrectoria de Saude, 7JG!osa como 

é, executa -iitteraqmente o seu regulamento, titulas II e III, como reze.m os ca

~ltuliJs - Desinfecção - Isolamento - VigilaJJC>ia Medi.ca, a.f!m de eV'itar a pro

pagação d!IJS tro'PiC>les in.fectuo.sas, começando opor dnti.mar a Santa Casa a se 

dngl~ ·fls exigencLIGS do art. 160 et coetera do :refel'ido co <ligo samitario, sob pena 

ue tran~wmento dws suas enfermarias votrudas ao ensino official por philantropia. 

:\[as a despeito de todas as pre cauções que a sciencia medica aconselha, ima!l'i

ne-se que a epidemia conflagre. o hospital da :VIiserdcoréüa (q1wd Deus avertat) 

e a Directoria de Saude 1m'J)õe a sua ir1t<!'r-<:1icção como r ecurso extremo de segu

rança medica. Que calamiwde ! 

Dir-se-'ha que a C!IIIIla.re. não teve em mente adaptar ao hospital da :M:iseri

cordia a nova crudeira das tropicaes ; mas, longe disso, no vago d.as disposições 

em cont•·m·io, que o art. 2• da proposição n. 74 , de 1906, revoga, e. Camara con

idera :mplicitamente revogada a d·ispos•ição t?·ansitO?'ia do regulrumento de 1~ 

de Janeol ro de 1901, a ta-l medida de a-ccommodaçãJo que frize. com a dos pecca

dos. A phrase - i?tstitui r enfermarias a1n·op?·iaclas, § 1° do art. 1° da propo

sição legislativa, deverá ser interpretada como e.utoriza cão da,da ao G<lverno a 

adeq\J'ar em algum edli1licio do aominio federal a a salas para en!erma.:r!as e la

bora torio annexo, e.s i-m na Bahia como no Rio de Ja111eiro, plantando aqui e a.IJ1 

o no•'o gall10 do ensino officia.l, na primavera da vida e já com !lõres e fru

ctos . . Dada esta inte!ligencia á proposição n. 74, de 1906, r e1ilicta o Senadv, 

antea de ee conformar ao desígnio de. Camara, que, embora priv.atàvo da nova 

cadeira de ensino, ve-nba u. ser o casarão tram.sf!gu'I'aldo em hospital com des

tino ex~luslvo aos c~so.• troplcaes, a argumentação por hy,pothese de ce.lamhlade 

publica ainda tem cabim ento . Reflicta em que o h oeJ)ital tropicli!Jissimo serâ 
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franqueado aos aJumnos no sexto anno oo cur·SO med,!co-cirtn'gico, ~sto é, á ce11 

Lurla. dos ·doutorandos que. sob o regimen da obrigatoriedrude de frequen.cia, so 

entregarão de cor'PO e alma aos exercicios escoJares, nas .enfoermarias e laborato .. 

rio annexo, em risco de con.Lrahir no ex-aminar os doentes ou no JidaT com o ! 
microbios morbigeno,~ a·Jgum dos maJes da trilogia sinistra. Imagine o Senado 

que a pesle atacava a turma dos doutorandos e desta se transm!ittkl. ao corpo de 

alumPos da Faculdooe e dahl infestava a população desta metropole milliona

ria . Debalde os inspectores sanitarios se multiplica.rirum de vigilanci'a a.o l ent~ 

e oauxiJ.iares da cadeira tropical e eos estudantes asslduos ás enfermarias e la 

boratorio annexo. DebaJI·de a policia medica lançaria suas rêdes para colher Od 

eontraventores das JlOstura.s na fôrma do codigo e com ell~ · &S victimas ill'nbelle.s 

da applica;;ão a.o estudo das tropicrues. Debal•de os delegados da Saude, á testa da 

brigada oe segnra."lça, correriam ao encalço dos pestiferos, vareja.ndo todas us 

repub!Jcn.s de estuda·ntes constHuidas em fócos urbamos e su•burbanos da .pande

mia. Em mé!io dessa labutação insane., talvez o ·Senado se visse na contingen

cia de vobar o sitio--sanitario, mal maior que antes evitar do que decretai-o! 

i\'estc ponto é d.:J esperar que surja a .seguinte objecção: se a ·installa~ão dil 

nova ca:deira das mo!estias tropicaes, em hospital prlvwllivo do ensino, ofoss~ essa 

uto•Pi•a com o coefficier,t~ da calamidade, segundo a. argumentação por hypo

these, não ·haveria em 'jlaizes modJelos de civilização inst!iotutos congeneres, por 

exemplo na Inglaterra, na França, na Allemanha, .na, Italia, no Poa-t:ugal, etc. 

Arguirlo neste sentido o conselheiro Accaoio responderia COilll o seu aophorismo : 

- Uns têm uma idéa e outros idéa ·d:ifferente ! 

Laborou a Came.ra. em boa fé e na melhor das inten~ões, assim como a sua 

Commissão, a titular da Instrucção Publica, no IP'&recer da qual se i·nspirou cel

rando ouvi•dos aos brilhanles contradictores que da tribuna o criticaram. A 

Commlssão da C8Jtnara c1·rou 3JO invocar- a enorme autoridade dos Congressos 

Medicas Jnternrucionaes, celei.JraC:.os em P.ariz e em Bruxellas (1900 e 1903), cujos 

votos una11imes, em vez de abona.rem a et·eação de uma só crudeira de ensino 

das molestias tropicaes, como a proposição n. 74 defdne, ao contrario aconse

lhariam ::t. ftwda~ão de um :instituto de medicina i·ndi,gena, com varias cadeiras 

de theoria e pratica, se e. RepubJ.ica estilvesse no rol das colonias euro,pêas. De

mais errou a Commissão da Camara, prescindindo de exoaminar as epístolas em 

V'al'ias Ji,nguas, que lhe foram presentes, por cópia, exped~de;s -por sabias de no

meada uni...-ersal, em resposta á consulta feiba, em nome do Governo Fede:Nlll, a 

proposito <la tal cli'lica trop!c-aJissima, visto que e. o.pinião em maioria dos pro

fesoo;-es emin entes é desfavoravel á idéa d.; conf•iar a =a só cadeira doutrinas 

e discipJinas que devem ser distribuidas m ethodicamente, por muitas outre.s do 

curso de sciencias med.icas e cirurgjcas. De maf.s a mais errou a. Commissão da 

Ca.rrtara tomailldo para no.~ craveira de ensino da medicina tro.pical a escola 

deste nom~ sita á marg-em do Tamisa, espelho da moda qu~ se ·defronta ás Fa

culda<ies do Rio de Janeiro e da Bahia., moseras matronas d'e fruce enrug>aJc1a pela 

rotin>~. ... Mas o autor d~te reJoatorio deslh1dará., du trlb.una do ·Sen!Udo, esse 

novello de erros. com eçando por demonstrar que pelas cad'eiras do curso inte-
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gi-al de medicina <" cirurgia nas FacuJodades das tradições ·bras1leiras, os -assulit

ptos e exercícios escolares no tocante ás mol'es!lia.s oriunJdas dias zonas tor·rdd·"' <= 

quente, estão comprelHmdidos no Pil'Ogl'amma, de modo que os nossos 'institutos 

offiC'iaes pod!em servir de modelo ãs nações da Europa qll'e têm c•Jionias no ul

tramar . Sobretudo o relator tomará a defesa dos COl'POS •docentes que se té!:rl 

succe<:!ido nas Faculdades de Medicina e tambem das .gerações ·dn vrofi·ssionaes 

gra<luatlos na Bahia e no R'io de J•aneiro, pois, estão sendo achilncalha.dos co•mo 

se fosse m a récua de rotJineiros, comparativamente aos quaes os nossos sa:bios 

da ton]a-viagem na ronda d·e i·nteresse pruvrudo vêm a .ser. . . a oe!;perança de re

generação do ensino publlco ! 

A <'onclusão deste relatorio é contraria ao desígnio da Oarna.J·a, ,por ser dcs

necrosario o novo org-ão de .ensino senão .prejudicirul ã nova ovdeJn de instrucção 

techn icFt, que deriva da proposição n. 74, •de 1906, suffre.gando assim o obscuro 

relator v parecer da Congre@ftção d·a Faculdad·e do R!io doe Janeh'O, lavrado em 

fOrma de protesto contra a cadeira extre.vagante. 

Em summa, a•s Commissões Reunidas de Saude, Esta.tistica, Oolo.niz-ação e 

dg Insa·ucçãx:. Publica aconselham o Senado a não dar seu e.ssentimento á pro

posição leg·is·lativa, e se quer fa:.er obra merJtorJa, por outras 1 '&lavras, se ten

ciona desenvolver o .es tudo da.s molestias pecu•l'iares á zc>na do Orupricol'nio as 

sim como a do Ca~<-cer, de que o nosso .paiz é tributaria, mas d,J ,ponto d·e vista 

da medicina hodierna, no seu descortino do.s mal•e.s communs ao hom~m e aos 

nnimaes don:e~tilcos . ide<all CJ!U€ a Camara não soube eXlJ)rimir 'll:L rpro1JOSição nu

mero 74, de 1906, agua1~e o Senrudo o ·projecto de organização do Instituto Fe

derrul de Manguinll1os, em andamento, para levantar esta escol? de altas inves

ti~a,ções .scientifi-ca.s, a1nda em inioio e já credora da estima publ'ica, .pols e.hl 

sim tem cabimento o estudo das molestias tropicaes dndigenas <' exoticas com o 

caracter exi:>erimental que se almeja. 

P.io, 3 do KoV'embro de 1006. - Eri.ço Coelho, relator . - Manoel José D•~

arte, com n:stricçõt>s. - AU•·eào Ellis. - VVI·gilio Damasio, co n voto em seva

rado. -- La•wo Soàré, de accôndo com o voto em separrudo . · - Lou?·enço Ba

J!tisto, de accõrdo com o voto em sepa!l'e.do." 

VOTO EM SElPARADO 

F<'! presente âs Commissões Reun'Ldas de Instrucção Publica e de Saude Pu

~licn a proposição da C!l!ma•ra .dos Deputados, n. 74, de 1906, JIElla qual é crea 

da, nas Faculdrudoo de Medicilna do Rio de J aneiro e ·da Balhia, ·uma cadeira de 

Clínica àe molestias t1·opicaes, com as competentes enferma.ri: rs e laboratorio~ 

necessarios para o seu cabal desem,penho. 

Par.ece â;s Commissões que a proposição só ·poderá ser 'imül'U•gnade. por un. 

fumdamento, isto é, 'POr ser d·ef.iciente, ou antes, incompleta. 

Com ~ffeito, quando vemos que em quasi todos os IJ)aizes ' •la culta Europa 

cstao fundados e pro'Veitosarnen te .fun:ccionando :DniStitutos Docentes <ioe Me dicill1" 

'l'rolli<:al, •dota:dos não de uma., mas de muoitas cadeiras, en.f-ermwia.s, labora;to-
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rios, consagrado.~ e.specificada mente, nãt> sómente aos estudos cl!nicos, quer de me
dicina, quer d cirurgia tropical, mas tambem aos de hyg:iene da emensa zona 

teiTestre incluida na fa.ixe. intertropicaJI e, par1llcula.rmente, <aos das i.nnwnera.s, 

varia.dlssimas e ainda, em sua maior p-al'te, desoonheciJd•as especies que contri

buem a flora e :t'au·na dos infinitamente pequenos, cause.s fatwes, •i ndispensavel; 
e caracteristlcas das. molestlas tropicaes, só !POdemos 31dmittlr que a.L,ouem se 

ad!mil·e de q_ue entr-e nós, qu·e na vasti-dão do nosso <territorio temos comprehen

d1•do Ul)la le.l"ga parte da costa intentropoical, que vaJi do Rio de J a'll.elro até muito 

além dos dil'atados limites septentrionaes do Parã e do Amazonas não haja ainda 
cread:,, não uma cad,eira, mas multe.s cadeiras, em verdadeiros institutns rno
del•ares de medicina e cirurgia tropolcal. 

Dentre os muitos que acoHí na zona teffiil>erada existem sob diversa« deno

rninaç;ões, passemos pelos admiravelmente ricos e completos de Londres e Liver
pool, e paios de orga'l'!lzaçàt> e serviços mais mod~tos, mas ainda admlravels, 

da Belgi.ca, Ho.Jland•a, A:llemanha, França e Ite.11a, e detenhamo-nos, em fa

milla, em face do ve'lho e nO'bre Portugal. 

Além das Escolas Medicas de IAsboa e do Porto e de. Faculdade Medica da 

Unlversidaàe de Co.imbra, Lis·boa otem a sua Escola •de 'Medicina Tropleal , com 

uma ca cteira de pathologia e clinica, uma de hyglene e climrutologia e uma de 

bacteriologia e p arasitologia, o que não impede que ainda tenha , além do seu hos

pltaJI colonial, mais um instituto bacteriologico e um instltutn de hY'giene onde se 
enSoinam: administraçào, legislaçã'o e policia sanitaria, àemogra;phia e estatistica, 

~m.g.enharia sanitaria, epiàemiologia, bacteriologia applicada á hygie•>e, Jn-r>pllula

:cia anti-infEcciosa, meteorologia, te!lurogia applicada á hygien e, m i~'1·oscopia e 

clinicCJ sanitaria. 

E deixamos de m·enclonar os cursos •livres, em varlos estabelecimentos do
centes àe Lisboa, como só, IPOr exemplo, o curso de hygiene geral e colonial e 

prophylao:ia internacional, frequentados opor estudiosos extranhos aos cm·so.s re

g;ulwres de sciencias medico-clrurgicas. 

Não ê verdade seja, por simples amor pelos progressos da sciencla e pela 

expansão e desenvO'lvimento dos conhecimentos hulii'lliilos, que aSS'im Jll'Ocedero 
aquelles paizes de. zona temopera.da.. Mas por serem mais !pTaticos e utllitarios 

n.em por is~o sãtJ menos razo-avei·s, alb:'uisticos e di•gnos de louvor os motivos 

em que se Inspiraram e inspiram. São paizes colonizadores em ZO'Ilas tropicaes 

da Asia, da Afrioa e da Oceanl.a, em dominios que lhes ~ertencem . 

Buscam defender e premunir contra os perl•gos temerosos, não só lndl

gena~ dle suas oolo:ma.e, sujeitos ás influ encias meliOloglcas mor.blgenas, a,pezB.l 

de mais a ff1?ltos ao clima, como tamlx>m aos seus nadonaes, forçados na Juta 

pela vida a emigrarem do torrão natal, donde levwm guardados no corari'ío os 

mil sentimentos e e.offectos que resumem o culto dos penates e a iwa gem da pa· 

trla.. Entre o~ paizoo que, mde<p'lmdentes do domin!o coloni!Ll das nações da Eu

Topa, r'lC'ebem, ·entretanto, os beneficios, e, gratos, desejrum vel-o• ampl!a :lo~ d~

$QS recu.ndas coNem.tes doe lmmo!~ão e colonização de eui!'Q'Peus, estã o Brasll, de 
cujo territorlo a pal'tc que vai do tr·cpioo elo Cwprlcornio até além do Equador, 
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comprehend•e, rclem i.J ramol-o, os r:staclos c.entraes e sepbeutrionaes da l~epu . 

ulica, ch:.~·d o Rio tl.:l .hmeJ:·o, pa.rte de S. Paulo, J:.,sp1r1to Santo, :\{i:. a;:,, Goyaz, 

.l!atl.:> Grosso e to·dos o~ do Norte, da ..,a;n ia até a ex trema do Amazona•s e do 

l'arâ . 
úbvio é, nestes tern t ... , nem ha Jnis·tér d~errtons.tral-o, que igual , senão maio.,·. 

'.•llOL'elose tP>rr,os nós, •tue, collocados no protJrio terreno d<: natural cultura e pro· 

j 1 [era~jàO dooz g-.ertnens pat:hogenicos, temos a. 1ni1o e ~L f ar t..ll.., digamos assim, 

a.1ui!lo qu<' a muito custo e minguaJClamente consegu'!lm os institutos docenrt.es <la 

Buro))a, i E to é, ·.JS elementos p11· in1ari'Os e essenciacs ·Ptlra observar, ~Ln vestiga1·, ex

Jleri mentar e applic:tr 001n vantag·en1, pt~ecisão e segurança, em proveito nosso 

c da E tu opa e da h mnanidade. o resultado de noss"" estudos e oonquisce.s em !}rói 

Un deiencia ern geral, .Jas S':!i~ncias n1e::dicas em particular, e dentre estas, sobre

Ludo das cJ·:n ice.s e dn hy;;iene 

De aK:côrdo com este modo dP. pensar e , cornquanto na J)roposição referida 

upe 11u be tra.te ela creaçf~.,.o de uma cad .ka e não <le um instituto, como fôra 

)Jara dpseja 1·, e attendendo a que a causa desta parcimo.n.iosa. restricção é, sem 

duv ida , a eonsideraçiio elo estado não folgado, e longe está de sel-o, das finançati 

da. Reptiblicn; rnc.s "<.ndc certo qu<: um primeiro passo dado em bom sentiodo serú 

seguido mrui cedo ou mais taréLe de outros endE>reçaJil os sob a mesma orientaç~ 

uompiPmentares dacJut>lle, tiào as Commissões de parecer que a d ita proposição da 

Camara deve ser a.pprov.&!õa. 

" ala das Com missões, 3 ele Sovembro ele 1906. - Vil'gi/io Dama::: ia. - A' 

t 'onunis::;ão d1e Finanças. t *) 

' • ! \. PJ'OPQ. ic::~o n ii.o tc.\'ê Rnclamento. 





CA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 4 DE XOVE:\mRO (1903) 

,t ulo>·i:c• o Govento a applica1· ao Jll'C1JaracDor de the>·a11eutica da Fac-ulclacle de 

Jfeclicina da r:ahic• D>·. José Julio c1e Oalazans c1 clisposiçüo ela lei ele J11nllo 

ele 1893, oonside7·a1ulo-o lente ilubstit uto de<quella faculcte<<le e designando-lhe 

a secçüo que competi-r segunclo as convenicncios do eno·ino 

Foi r·•-esente á Commissão de Saude e Instcucção Publica, pa.ra esta dar o Pa-ecer da Com-
missão de lnstr. 

seu parecer, a petição do Sr. Dr. José Julio de Calazans, medico e pllarma- Publica 
e<Ju tico, preparador aa Faculdade de :Medicina d:.. Bahia, que requer ao Con-

g-resso :\'aciona! mandar considerai-o lente substituto da me.sma Faculdade, de -

rendo ter exercicio na secção, a que pertencem as mate;ias, em que foi appro-

""lo unanimemente 'J)ela Congregação em 1 de ::1-Iaio de 1893, no concurso !1. 

que se submetteu para lente substituto da 2• secção da mesma Faculdade na 

rieencia tlo Coaigo Fernando Lobo (lei n. 1 . 159, de 3 de Dezembro de 1892) . 

ú Sr. Dr. José Julio de Calazans fundamenta a .wa ·petição no seguinte: 

Pela d,isposição da lei n. 138, de 21 de Junho de 1893, terceira part-e - o 

preparador que houver feito concur·so para o cargo de adjunto passaria a subs

tituto, derendo ser distribuido pelas cadeiras ou secção segunao as habilitações 

·Jrovada..s en1 concursos anteriores e as conveniencias do ensino 1 e e a lei pro
tege e &·worece o preparadOT que houvesse f\eHo concurso prura adjunto c ~ido 

awrovado, com muito maior just.iça e razão deve favorecer o preparador que tiver 

feito concurso e sido approvado para sub&tituto, concurso mais difficil e mais 

1asto ·Pt>r comprehenoer muito maior numero de mat€rias, condição especialissima 

em (]Ue se acha o Sr. Dr . .José Julio de Calazam; . 

O Sr. Dr . J osé Julio de Calazans, tendo feito concurso para substi tuto e 

stdo unanimemente a:pprovado, entend~ de justiça e equidade que se deve appli

car a elle a disposição da lei que favo•·ece aos preparadot·es que houvessem feito 

conrurso para ad juntos e sido appro1·ados. 
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Consideranao que a<;; rep tidas .reformas feitas no ensino .,uperiot·, pttrticular

m nt" em relação ao •provimentiJ daquelles que exercem os differentes cargos de 

magisterio, favm·ecencto a uns, prejudicando a out1~ IS e pe<r.tu•·ban<io em suas tl"JJ

tativa e ten<iencia·s a todos aquelles q•ue se destinam ao magisterio, ])€la não 

fixidez das leis que regulam a investidura nos cargos do rnagisterio superior, 

ora exigindo concurso rigoroso sobre um rna!or ou menor numero ae materias, 

o•·a dispensando toda e qualquer prova; 

Considerando que a lei n. 1. 270, de 10 ele Janeiro ele 1891, lei Benjam in 

Constant, encont.rou o ~upplicanle já p!·eparador· da Faculdade cl :Medicina da 

Bahia; 

Consiaerando que a lei n. 138, ele 21 de Junho el e 1893, que dispõe: Serão 

<Xmsild~·a.dos !-entes ubst!•tutos das Facu~daaes d>e Moo!ci!na os a.clju111tos 

que passaram a preiJ)arad<J<J'êS, os adjuntos actuaes, que não forem con

templad: ·s na ultima r·eforma, e os pr.epar·aüo.res que, te·ndo fento concurso 

para adjuntos, foram classificados, ev>endo >er d!stribuiao;s pela.s cadleiras 

ou secções segundo as habilitações provadas em concursos anteriores e con

veniencias elo ensino, fa\-orece ~m seu csp.ilri to a pretençã.o do ~>'liPPlicrunte, que 

roi app1:ovado em concurso, em que se exigirum muHo maJis elevadas habilitaçü.>s 

e prova~ mais rigorosas elo que as exigida·s pa:rn. adjuntos, que foram favo•:eci dos 

pela lei citaaa, que veiu satisfazer a justa reclamação dos interessados, que Yi· 

ram seus direitos prejudicados pela nomeação de lentes substitutos e cathedra

ticos sem concurso, feitas após a decretação ela lei n. 1. 270; 

Considerando que a lei n. 1. 270 dispõe em seu art. 259, que para. o pt·i

meiro provimento elos lagares de .-ubstitutos só poderiam concorrer os adjuntos e 

pre!)a(·adores, que existi&m naquella occasião e que o Governo suspendeu o r,;

fericlo art. 259 pelo decreto n. 1. 341, de 27 ele Fevereiro de 1891, que deter

minou que as cadeira•s novan11ente creadas, asshn como os logar~s vagos tossem 

provido~ independentemente das clausulas estabelecidas nos respectivos regula

merutos, peejuclicamno os interesses claquelles que, se dedicando ao magistenio, 

empregaram os seus esforços, confiados na lei, para concorrerem aos lagares de 

lentes, e nestas condições se achará o su.pplicante, que foi evidentemente pr&

juclicado pelo decreto n. 1. 3 41, de Fevereiro de 1891, em seus direitos garnntidOl! 

pelo art. 259 da lei n. 1. 270, que garantia aos adjuntos e prepnradO<·es. emilo 

existentes, o exclusivo aireito ele concorret·em t>arlé\ o primeiro pJ·ovimento doe 

lagares de substitutos; 

Considerando que o.s prejudicados pela suspensão elo concurso r ecorreram •o 

Coagresso Xacional, que votou a lei n. 138, lei d·e re-paração que aqJroveitou a 

todos os prepat·adot·es, que tinham sido approvaclos, que foram el vados á cate

goria ele lentes E'tlbsti>tu tos, ficando não obstante, excluôodo o supplica>DJte, que 

t!uha sino npprovaclo unanimemente em concurso para o lugar ele ubstituto, con

curso d pro\'as mais difficeis e de maior extensão, do que as exigidas •m 

concurso para os adjuntos favorecidos pela lei ele reparação, julga de justiça e 

de equiclade que o Stl'ppliicante, que se acha em condição especiali.s.sima. s<>J! 

attencliào, scnno deferida a sua petição com o seguinte projecto de l ei: 
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O L'ong~esso :\aciona! I't'Solv : 

Art. 1. o Fica o Governo autorizado a applicar ao preparador de thera.

J!eutica da Faculdade de :'.1 dicina da Bahia. Dr. José Julio de Calazans a dis

posição dü lei rle .Tunho ae 1893, considerando-() lente substituto da me.sma fa

culdade, designando-lhe a secção que lhe compe te pelas provas dadas em con

curso, e segundo as conveniencias do ensino . 
Art . 2. o Ficam revogadas as dis po ições em contrario. 

Sala das Commissões, 14 de Outub•·o de 1903. - H e>wiqt<e Sal!e3, Presidente. 

Jia!aquias Gonçalves. Relator. - Snty?·o Dia.s. - Gel'ma!lc HOssloclle>·. -

João Gados Teixei•·a Brandcio. - Jo é Boni[acio. - Sá Frei•·e. - Bricic 

!·';lho. 

O projecto foi apJ)l"()nlJClo na Camaz·a e no nado. sem debate. 

ESSÃO DE 20 DE DEZE:'.IBRO (1912) 

E<li[icic 7JCt?"CI a Fa.ctdclOcle eLe Ji ecUcina do 11-io ele Jan~i,·o 

Projecto 

Parecer offerecido á Comm is.<ão de Instntcção Publica sobt·e o substitutivo Parecer da Com

ao projecto n. 62, de 1912, apresentado pelo Deputado Nabuco de Gouvêa, e que ~~~~~oa de lnstr. 

autoriza o Sr. Presidente da R epublica a mandar ab!'lr concurrencia. publica, 

por eaJta s publicados, aqui e na. Eur<>pa, para apresen taçãc de um projecto de 

cdi flcio para a nova Escola de Medicina, nesta Capital, -autorizando a abertura coa 
"ecessarios creditos , e d:í outras providencias e sobre o annexo offerecido ao ar-

tigo 6• do mesmo .pa.r cer pelo D epu tado F et-reira 'Braga, que estende a auto-

rização supra mencionada e sobre as mesmas ·bases. para a construcção de um 

erlificio destinado a Escola Poly-technica desta Capital. 

Convencido, e cada vez mais, de que não determina, só po.r si, a eclosão, 

em o desenvolvimento das sciencias em paiz nenhum a sumptuosida.de dos edi

ficios que se jam a séde do seu ensino, não o sou menos de que venha. a con

correr para a con ução destes àesiderata o va!Ot· das insta)lações que consultem. 

cle.,de o conforto dos seus ministradores e aiumnos, até os l<>caes inllispensaveis 

para a guarda e preservação convenientes de todos os objectos prepostos áqueiles 
fins. 

Xão esquece jámais a nenhum cultor das sciencias medic causando-lhc.5 

mesmo certa magua interior, a contemplação melancolica do local e aos appa

rel hos simples, quasi elemen truces, que ser viram para que aquelie, a quem 

Ruxley -cognominou a ipOI"O]lria physiologia amimada, o egregio Claude IBernard, 

!'<!!freasse todo esse mara.vil)hoso monumento aa physiolog·ia contemporamea_, ra.-
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zendo-o surgir <las acanhadas salas do seu modeno laiJoratorio do Col.egio de 

França, . . . 

Nesse se deslumbram o< seus cultores de que na carencia ae local c ma

te•·ial surgiram. para a luz do seculo, os trabalh.:>s immortaes do grande Pas

leur. que bem poderia dar nome a todo aquelle que o viu nascer . 

E' notorio o que se conhece tambem do cabedal scientifico que se diss"

mina. por sobre todo o mundo culto. dos Jaboratorios das pequenas unnversida~e~ 

allcmãs. belgas e ·italianas. 

Si o genio do homem póde, !l.s vezes. supprir tudo quanto lhe fallece nat 

condições do meio em que elle impera e domina. não é menos certo que e••as 

mesmas condições, si lJ.enefica<, hajam por bem facilitar o clesenvol•vimento 

do gosto pela pesquiza scientifica na média aos estudiosos. que é a gt'ande m aio

ria, e que se não afinem pelo mesmo diapasão elos esphritos excepcionae.< . 

Já a genero•idade dos passados Goveo·nos. que assim o entenderam. qua~<ln 

por uma inversão chronologica e de valores que só o momento historico explicará. 

~ com·enicmtemente elucidará, ao-tou o nosso paiz dessa installação admh'avel que é 

o Instituto Oswaldo Ct·uz, seminario magnífico que ha de r ecompensar larga

m ente o Drasil d e quanto- sacrifícios lh e haja custado . 

'IIardava, porém. que os poder.es publicas attentassem para a cond i··ão 

mais que f1ificiente cla.s i·nst.~.Jaçõe.. d:ct nossa Faculdade de Medicina. que, nem 

SPqu e.r, pôde entrar ecm parallelo com afluallas de que dispõe a Faculdade rh 

Bahia, fructo do invejavel patriotismo de alg-uns do.< seus filhos. 

Em boa hora foi inspirado o Depu t.noo Nabuco ele Gouvêa, que sobr·e ••r 

um dos mais beiJos ornamentaR da Camara Federal é um elos mais illu~tres 

rli~cipuios desta mesma Faculdade que vai beneficiar d& .<ua feliz iniC'iati.va,. c<>m 

o apoio dos representante~ da Nação e do honrado Sr . Presiaente da 'R~>publi ca. 

uiscordancias le minncia que o.ca"o tiveese, e que. em leahlarle c franqu~?.a. 

agsi~nalei ao ben<'merito autor do projecto- não poderiam cletenninar rn~no; 

r;~; • 'l')plauso e o meu voto para o proj~ a aue me v"'flho de referir. 

E ' o intuito patriotico. a presupposição de qu~ uma confortaveJ e digna iP"

t a !laçilo cl>l nossa Fa-culdad~. possa concorrer, como factor peclagogico. podr r o'r 

l"d'a o levantamento elo geu nível intellectua.! e sobretudo moral hoje desgraça'Cia

ment<> tão «ltecadente, qur me com)>ellc ao apoio que. aqui. pregto ao proj rto 

Xabuco de G<Juvêa. o qual consulta <> espi•rito scientifico da época. e as mais pr'

mentes n cessiclades d a no<sa primeira Escol á de ::liedicina. 

Anceio, portanto, qu•e o futudo me venha a negar razão naquillo que ftcim> 

affirmci. df- qu e :1$ mRior ·s descorbertas pod•Pm ser r <>alizadas sem o concurso 

obrig-ado das sumptuosns installaçõ<'s quan~lo, para as animar, faltem o gcnio elos 

cultores da scioencia, a moralidade e o patriotismo. 

Quanto ao ann~xo do Deputado Ferreira Braga. a Commissão entende, n '11 

.;6 que o edifício da Escola Poly.technica scja transformado em secrelar'ia do :'<Ii

nisteno da Justiça e Xegocios IntcriOI'es por egtar concluindo aqu<"lle em que 

ac.tualmente funcciona t>SSf: d:!'partamento administ·rativo, como venha aquell e docu

m • ntr a constituir voto a se· discutido sepa•·adamente do que se refere á E scolA 

ele :VIedicina. 
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,Sala das Commisoiks, 14 de Julho de 1912. -A. Dias de HmTos, Relator. 

_ Setto Cnmz)ello . - Co8t<L RibCi!·o. -José Eonifacio. - nwmaz Dclfino. -

.1/ rm r icio ele Lc~cenla . - Nab1cco rle Go11vêa. 

A Commissão <le Finanças d a Camara dos Deputad-Js já t ev e ensojo de mani · 

f•·,tar se , o anno passado, na discussão do orçamento cio Interior, sobre a idée. 

con tida no projecto, que agora lhe volta ás mãos c '"'latada de modo favoravel na 

commlssão elo: Instrucção Publica, pelo i! lustre Deputado Dr. Dias de Barros. 

auto ri~ando o Governo a d r-spencler até 4. 000 :000$ com a construcç;ão ·· 'e edlficios 

, 11ro?riados para o funccionamento regular elas diversas se<eções em que se subdi 

ride e reparte o ensino na Faculdad e de Medicina do Rio de Janeiro. 

O primeiro dever da Commissão de Fina:1ças é examinar, em face da li' i nova, 

a situação do Estado em r elação aos grand<:s estabel.ecimentos de instrucção por 

elle fundados no tempo do antigo r~gimen. Essa situ ação é francamente de•abona

rlora para os c•·editos administra.tivos da Kação. Ella procurou empre legi·slar 

para o ensino, attenclo-o preso a uma curiosa e pittoresca tutella, que se !'(>Sumia 

na interferencia continu~ :d a c r eincidente nas causas de economia intima das fa 

culdades, escolas e academia. Acont€Ce, porém, que. d-e pois da lns tallações ini 

riMs, nunca mais se lembrou ele que o = primeiro, talv<?z o seu unico dever, no 

roacernentc a taes <Jstabelecimentos. rra o da assistenoia material condigna, para 

CJl!<' todos elle pudessem marchar num constante e ininterrupto progresoo, 

tesligado agora o ensino ~uperior do assessorado negligente que o opprimla 

,, !' rlu rbava. o Estad o. ao cabo de mais d-e vm seculo de solicitud~ platonica e 

throri ca pela causa do m esmo ramo ele itÍ<rtru·cção, encontra-se no vexame de con 

fes,ar que ha faculda<l ~s onde as mat>erias technicas e prart:icas n·ão podem ser P 

•l• facto não são r elugaT'mente professadas por falta e improprie.dadi' de installa

cões. 

F oó •'x actam entc isso que impediu até hoje o appai'<'Cimento dos grandes nu

l'i<'os universitarios, que pud esse-m gyrar em orbitas independentes, com patrimonio 

propr io. na livre expansão de suas f<•rças cO'lTio el ementos creadores ou organismos 

acti vo~ e vivos. formando a cultura e honrando a civilização do palz . 

• \ anar~hia pedagogica, provr>niente da intr-omissão funesta do Governo no 

~~·Ftrma esco1ar, ficou assim ag·grava<da consi.i~ravelmente pela pobreza material 

€m que os est abelecimentos foram deixados no correr dos annos. 

A R epublica •·ecebeu do Imperio esse legado de penuria e não teve pejo 

de COri·erval-o, Nem rue men: 15 lhe acurlÍu ao esprl'i-to a obl•igação eloenmnte:r 

de J)un da•· novos stabeloecime<n•to<.• ~mele elles fossem precizos e conveni'antes . 

As instituições de en sino supeni'Or provtiJda.s pelo Goveorno são hoje aiS que, 

eram ha um &ecu1., ou ~a muitJa's deoa.d·rus atmaz: duaiS faculdades de medi 

cina, mmbas do tempo de D. João VI, nuas de di<rcito, e uma polytechnica. 

ao 1-odo cinco ou !Seis estabreoimell'tOIS uma verdrud'ei'<'a trrisã'O paro um paJiz 

de \inile e cinco mihões dle habitantes e em fmn<Jo P61'iodo de -~:riclade 

e<> nom<ioo. Não fôro a iilliOI•ativa parrtiiou•an- re-a.g,l.ndo coT!Jtra a in'e!'Cia officiR! 

Pa recer da Com
missão de Finan
ças 
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e não ·sabemos que .ser·'la h<Jje da sorte e do•s desLitHll>, ao emsano ti.upei!.-Ior no 

Brru:Jil, ouj. Govel'no não P<J'UOO soube olhrur pan:a o se<msd>aTio e menos a>indll. 

})ara o ,primtario . 

A11e21aJr d>as equi•panações e do advenllo do met'CM~ti'llilsmo no regfumen dos 

prep:rnatorioo, que serila da in:strucção secunclru-ia Jli '!laiiz si houves·•e fiicado 

1imllitadla ao ty.po cl<'lilSico e unioo do V'€1lho ,Gyrrunasi>o? Não ~all>amo·B ou ~n 

simo pa<itmno1i.o, -po.rque, qu-anto a este, n resp:.m.sabi!li'lloole se · di•st1'ibue po·r õguaJI, 

entre o Centa-o, que d.eJlle nunca ctrh'Lou , e alS an'l!igrus Provinoia>s aci:'uGJes Esta.dos, 

que apn-a.s ag01na começam a emoanw· ao sêt'io o g'r>a.n'llc pro b!.ema. 

F1ama supl'ir oorn.e1h-anbeis defi<C!iencias, surgill"anl e estão •Prospet'Rllld, fa

cu~d>rudles li'Vres, imstâi:'udções ['lespeita.vei•s oTganire.d>as, que em vão os PaJrtidarios 

ao offioialdJsmo a lloà'o o tl'lalnse qtl.ell'e:rn nivalatr oom as agtelTIOitaJs doe <il·p•Iomas 

appa.reoioos ultimam&nte e que não repre<•en<t.am Sinà;o um expoen-te e um S)'ID!lc ~ 

ma de d,e]JII'essão geral dot;~ C'istumes e do a!l:J\rustardamenll.o moral elTI1 qu-e o•s ·fl<!les 

colliSe'lltem que os lliilb'Os se afund~n ou em qtre as 'homens já fffitr\"l não se pe

ja.m d·e mel'gulhar. 

No tocante á med.!icina só o .fogo bem.fazejo quando queimou a Facu•ldatle da 

Bablila teV!El a :virtud·e e o poclier a e rur.l'a:nca.r o G: verno de sua inercia e obrigai-o 

u :tJaZ'e.- aflUi um novo ed.!ifio'io . 

AilndJa 'lllSS'im e!!sa faJCuld'aJde não tem serviço Jl'l"O>Pt·io de clinicas. hospâtrues, po

dendo di~-~ que ensina de erniJ)!r.estimo e vor l'avor na;s enfe>l'm>ani.a:s ela Santa 

Oa.sa d>e S . Salvador. 

N:J Rio. a;;'llda n~nlmm incencl•io quaz apiearur-<Se da sorte d'O oosino "'"· 

c1ilc<o ... O e'c.babf'\14>C"lmenw. ao cabo ch um ~·ectüo, pen-ml3Jneoe o·nid•e ocxrneçou, num 

,· f'i~ho ·p ar .cltlei<ro coloruhafi alugado aocc.vescido de pavi•lhõet.~ provdSOli.:O'S Cl'írlstr'llidos 

á la clia•b.le e de labora.torios onde não cabe siquer o pouco nm.t.eria.l que ultima

mente >tem sido adquirido, Deus sa<he com que esforço e co•m que sacrli'icios ! 

Qu.a.·nto â.s cl<inica.s nem flal•lemas. Tuno é defiotenoo, ·incoilliJl'lett>, ltrnpro

pmo. Os ·professores ex·tll"allgJeiJros qu.e ul1Jim,amen>te m•01o tem visitado, Piebro Ca.s

ta1lllin!i. Bo2z·i, Emen', BemiSande, todo1s sahinam camp'l.llTigido·s pelo asta·a21o do Rio de 

Jtam'E!lir.o no que concerne ao ensino me·ddoo, servido a11Jiáts por ·P.rofiessoc-es de alta 

•e l:'eoortJ1ecid·a capacid.a.d•e, en•to·e os qurues se conbam nome;; q~1e o.s ci!'culos scle'll.ti 

f!icos •eUt10peus ailmliram e acatam como sabedDres de seu officio e a.:rname.ntos 

dle •S u.a. dlia1SSe . 

Foi a um esta.blelecimemto assim . Elem casa. sem dlnS'ta.llaçõcs. e sem ol1nica. 

e sem meif!S, que d:eiierimos. como aos d•emais, a a'l.lt()lllom<ia, didatica que nouiras 

oondlições, poderia fa:?Jer a su;a glo•rm c o seu orgu.JhQ. 

Evildentem. .. nte. 8Jpew.rr dia nov.a. .lei. anbes a;tê por causa della n~ma, seme

lhan-te .~i•tuaçã•o nãr• pód~ ne'lll deve contim1ru- . A obnigaçàlo da a.ssistelTic!•a roa-

' teri·aq d'O ElsLado sulJsdJste. ElLe e-stá no (lJe,,er iJlll'))nescin.d•ivoel de Itibe.ra.lizac re

cur.sos a.m·plos e frurtos J:>ant que o e>nSLno medfioo no Rio de JaneJiro, em hoa 

hlora •entnegue á J.ivr·e d·i.,ecçàlo e comp.l•eta nesp:"msabiJMdad'e de seus loo!tes e pro

fe$0res. cDm<O aeont oe c<Jm N9 outros cinco ou s-ei•s estabelecimentos fum<Iados 

pà]·a Nlaçãio, 1seja uma neaLi'd'ad•e e nàlo um m;"•~ivo de ven·g'Onha par.a. esta grande 

e vrogressista met·ropole. 
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~Unas. apezar dos nwdLIS runnoo de sua Cait>~la.l, emt>rehcnde alli a funuação 

de um~a esoolla. rnedico-oLt'u rgtica . 

O Ilio Grande etl.Ce!Ja a consLrucçã•o c1e um edifioio para a sua. S. Paulo 

pt'C !Xll"R~se dignamente para entrat· em compet ncia com ., Rio, fundando na 

Rua l>ella Oapitrul, ·P<>t· inici•rutiva d'O Governo do EJ;,IlaJdo, um,'l. faculdade des<ó 

gcnero. 
A UnJiâX> não tem o a•ire1IJO d-e cruzar os braços, d·eixoando que a Facul

dade de 1\Tedicinn do Ri,. conbi•nue na c'Leplotravel situação em que actualmente 

se ·encontra . 

A monalização da.s profissàes libenaes no Brasil não pod:erá nunca pro.-!r 

~xcl•uSiv.arnente de IJ)rivii!Jegios que a Constituição peniSOu clana.mente al>oli,. poo· 

inoompativejLo com ,, t•egimen repul:Jlie~ano, cuja esbructun·a repou~ nla exaoüt 

Rr·paroção entre <IJS cou98.JS tem,pOO'aleS, e o domd111io espi!l'utuail . Esse leva.ntamento 

de niVIel, só o obteremos pe!lo IQlperfeiçClaJmeillto do e<nsino, ruoreditand· os alllbigos 

:ursos hoje, cllewff,;ciJalnza.clos. 

aJ)eo'iiE"içoam.enJfu não bast!a •a ·acção aid·actica elo m!eS'Lres. nem 

a ~d-eza de E>eu saber e de seu esforço. De QLPe vale o ensino das scile;ncias 

meclica'l!' sem a pratica hosu:>itlall>tn·, a f11equenelia dos k'l.bO!l'atoniO'S, o ad' xtra

ml'tlcto profissron al oon1li11•Ua:àlo. que t:n·eswppõem um.a appa.rell1age111 material e 

tt'<'hnica de 1.1!!11a v3JI'tioaidla e gnande com.plexri>da!cl'E'? 

O i·llustre Relatnr da Co.mmi·ssão ae Ill'strucção Publica, t<rnamento do en· 

sino mled.lco no Br<asi•I, <a:pezar dia eloquenaHa =m que se mamifesta a f•avor elo 

projecto de seu nãQ menos i.Ilustre e cligno co11ega de Camara <le mag'listerio, 

S". Xabuoo cl'e Gi>uvêa. paT"CCe, no fullldo, um pouco E'Ce!J)tico no to=Le ao va

lo.- elas <insrablações ma,tenta:es mrdern•at•, como COII1ddçã'O de progres..."' dQs !nsti

tutições supel'iores d<e enslino. NãJo se póa.e, peJo menos, ti r a.- ou !Ira conal.uaão ele 

.•uns consid'€t'ações a r espei'l!o das gorandes obras de Claucre Betmrurd e Pas

teull'. E' uma affirm11c:)â<. t>egaotiV'iStla, cujo conceito impor.ta!l'a em ruivela.<r o ge

nio orooclor com a n'Ormalida.de 'PO il!iva da cul•tura humruna. 

PondQ de la.do esse aspecto rubstmacto da questâQ. achamos ele nos•o dever 

Rccentu•ar que a Untião tem compromiFtsos M1tler'iores, que não pód-e esquece.-, 

em o·eação á construcção d ediflioio pan·a a Facué1acl·e d Me&ioina elo Rio. 

O vasto paflacio da Prai•a Vermell1a, 0111de hoje funcciQna o Mi111ister.io da 

A ~n,icul•ttN-a. foi ÊOiemnemenrt:e •P<·omettldo pelos &s. Presidrabe Penna e Ministro 

'navaa-es dJe Lyra. para n:elle ser instablao<'La a ,-ef!"T'i•dla Facu~dad'e. O Cong!fes$ 

)fl'd~oo Druti•no-Ame:nioano aU.i funciiOmou como uma oon11ltrmaçi00 d>eiSsa. promes'A. 

Che.gou ~att' a hruver· UiJl'lla pla.ca rle brom'le para Sei!" collocada. desiglll3.ndb o de.•· 

t.i n.n que na ·ser dado ao edifiicio. 

A creação daquelle mnnisterio. porém, !levou o Gove1n1o Nilo ~ça111ha a dar 

oniJra occupa~ão ao palaclo. 1\fa.s esse mesmo Gi>verno comprehendeu a neoessidaoe 

ur~ente de um edifício para a Faculdade e nesse sentl1do dirigiu mensagem ao 

Co n!rt"i?'Rf:lO, 

O a""urmpto foi sendo adli·aclo. até que agolla d-e novo se a.pt·esenta ao nos.«o 

·xnme e es•rudo . 

• .\JJ>ezar da avultada do9<31PP.7..a, 11. Comm!lssão de Fina.nças nã.o sabe como o.p-
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pC>r-sc ao projecto do Sr. Xabuoo de Gouvêa, já acceito pela Com missão de Instru

cção Publica . Elle •'oopomde -a uma '!1eloeV>B•nbe necessidad-e. 

Já não póde dizer ,_, mesmo com N>loaçàlu á emenda do illustr>e S:r. Fe:nrel r ;, 

Braga, sob\l'le o novo edifliC'iiO paTa a Polyotechndoo. :IDsta ;nj,o ~·tá dJe todo mal 

in.stalruda, tem uan grrunde pr.edio prOiJ)rio, e naoda impeooe que, por me:o de outra" 

edificações se.pa.ra,d.a.s, oom.o já se fez um in•sti<tuto Electro-Technico. sejam ~UJ>

prl•dtts quae.scJ'lleor outras deficiencilas. 

Se o r~ !,ator tive~te de pond1arar oalguttua cour.sa a respeito dlo }>roj ecboJ a .>Ua 

obserwição se Hm1itaria •a daP corpo e fónma á naott11·a1 e:\."ÚÚ'>Lnheza causalda no cs

pkilo de <todas pe.lo drr>emovivel ca.pr.i-cho dos eenl1oces medicos a•l·l•opaoth!ll5•, r c-

cusrunclo n-as fa.culaaod>e$ em que prollessa.m, um loga•·zinho para a m·edicina ho

mceopabhica. tão rcspeitawl como a outra e servid:a em nosso paiz por eminen tes 

.mestres de cursos , ,f!lioiaoes superiores, oonoo o forann Jo-aqwinn Murtinho e Sa

tul'l1lin•o de :.vJ:eirelles e como ad·nda hoje o são liicilnio Crurd'OI·o e X rnal de Gou

vêa. para não citar sinão quatro culmina·ncias de incont~•taYel , . . levo e el es

taque. 

O pr>ojecto e~ooleoe tanta.s enfermar.;ru> de cli•nica.s qll.(\ não se•ria de

ma is rese~mar uma dt.>Jla,. ou acor'escel--as d·e novo para o enSiino da doutrina ha

hnemannia.na. Estal>eleceria.mos a"sian a resalva moral do legi'slrudoo·, 1ndicamdo a 

qwflm d ·e ·direito n. necessioade ela creação da cadeíra. que é uma evidente lacuna 

das nossas Faculdades Medicas. 

Porque hom..eopathia nãu é cha.rlatad'loismo, nem incompeJtencia. Blla 1·epou s-~ 

sobre ba.ses scienti!lica.s e é p rofessada p·n· hmnens senios e oon venci elos, quA 

perlmstram toua.s as Eél'ilt.>s do C\.l!l'SO. Os homceopatha.s são tão bo11JS med1oos como 

os seus outros collegas da escola contraria . 

Ainda ha poucos dllas. o oilhiiStre DeptLtado l'io-gr.a.ndense, St·. Gum rcindo 

Ribas. em uma carta a O Paiz, sobre a liberal•: dade profissional, accentuava isto 

mesmo com grande <ipportun1d!a.de . (*) 

(*) "Sr. r eda.ctor d'O Pai1. . - Apresento - lhe meu<S col'diaes cumprimeu1 los. 
Allucl'indo hon·tem ao act·• da Cong·regação o.a. Facuoldaoàle de 1\Iedicina destn 

Oa.pital , que se rel•aciona com a iflltff!Jl'etaçàlo dada pelo Dr . Brasiolio :II,.cha'Clo á 
noYa e vigente lei do ensino. houve por bem a illustre redacção d'O Pab trazer 
'' baila . com \' isiveis i ntuitos de censura. o apoio que dei a um parecer do Sr. 
FeHsbeHo Freire. faV'Oif'ao\"el a'O proj€cto que colloca o Instioturt.o Hahnema nniano 
do Brasil, no "mesmo plano em que se acham os demais estabelecimentos de 
ensrno lib'ertos a.a pertw·ba.dora in'tEn'V'enção off!ici'8.1. " 

Por mais que o rebuscasse. não logrei a fortuna de encontrar o motivo deter
minamtoe do doesagra.do. que a nvinha fi,nne .a>ttitude em face elo pa<reeer m encio
nado cau..·ou á digna u :dacção do vibrante org-fu repubLicano. 

Diante da Constilhliçã.o que nos ree;e. euja feic:ão liberal é tantas ,-ezL'IS in
voca•doa. >e praclamada, pOiàeremos nós, porventura, prohibi'l' 'u conoe1111nar o I."Tl

sino desta o-u daqueilila àou'tri'Da medica? 
E' f'\ident<' que não. 
l"omo. pois, neg>a.r ao Instihlto Ha.hne-rna.nn.ian·' · ·cJiJreitos i'Cle-nticos aoos qu6 

clesíructam os outros estabelecimentos de ensino privado ? 
Si a doubrina hmnooopathica é fa,J.sa. deixemol -a succumbir LiV"r'em~nt~ na 

concurrencia com as demais dou tr>:nas que se lhe oPPonham. maos não Pstejamo< 
a sustentar descabida<; preferencias, que a lição inilludivel dos factos. dia a rlio 
meno-s ju'St.ifica. 

X o Bt'ê.sil não tem!Os uma doutrina medi-ca offiicial. 
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E ha na Cama.t•a, com a.ndamento, um JJl'Ojeoto que coru•ldera como inve • 

lido de autoria•ade mol'al e scientifica o Institwto Hahn•eman'lliano. 

A refonnra Riva&avia tem um g>ra.ve defeito. O em.~nente :IIlnistco' . que a 

elniJOI'OU sobt'e tão alevan'tadas balSas, não oomprehe.ndE:'u, ao deorettal-a. que 0 

momento em o melhor e o mais azado para a reparação da tremenda Injustiça. 

:\'iio queriam'os qll'e a l-ei nr!l'ami.ca eq1I•Í'Pall'a9Se as duas escolas m-edicas. que dll"

putam a confiança do publico e entre as qua.es 0 Estado não deve ter prefe

rPncias dP especie a1guma, pois isso seria um~a invasão indebita ao Governo no 

rlomin~o espirutua.J, em que lhe é ved'adlo inle<"Vir; ma1s dlesejava.mos que o Exe

ruti vo. •n o uso da autorização li•berwlissima que o Congresso lhe outo1·~ou, ao 

nwnos conferisse á homceopathia o dire'to de ser tambem leccionada nos an 

t'oos cursos officiaes tornados autonomos. 

Agora é facil pc·ever"se que o sootlrurismo J>rofissionrul estN'Ii't ' imped•irá para 

tono rempne que a l:iÓmceopathi<a suba aos cursos d<as Facundllde< llf€1dicas; e 

i~lo cloll1oorr erá paa·a n'as distamcla.r ali.ncla l'l'11Wis da libe11dade profi•s""onan e para 

ot -rn izar e a~1"l'avar no nosso meio o espírito da velha corporação de officlo, que 

"' a.rroga o priYilegio de CUI'aT. esquecida de que a diffleroenca da" dua<> escol:.-s 

~strt só na therapeut:ioa. J;<endll a mesma a lalnatomia, a mesma a physrlca, a cha

mica, ctc .. e E."Squedda, ma.i"' ainda. ae que Pasteur. que •·eno.vou a med-icina. não 

:.nrlou muito longe, antes se.2:uiu ele perto o conselho do si1nilia shnilibus cw·antur. 

Que mal haveria qu,e · ,. futu<ras .al•lopaJtha.s estuclaJSsem homceo•patlüa, s<e 

todos os homreopathas estudia•ram. nas Flacu•Ldad<es de '-"'ed1cina em que ::'E for

maram, a doutrti•na que não em1)regam e que combatem? 

Ha ahi outra circumstancia relevante a accentuar. Não será uma vlolencla 

ro 1demnavcl e lmmCN'al , no ponto de vista jurídico, im:põr-se ao doente que pro

curar agazalho nas -enfermarias ele clinicas. que vamos construir, corno nos 

rlronat;. •hospieaes su.bsid'lados pelo Elsta.clo, um systema de tratamJen<to, rtuand:<> 

alie prel1emi<r a ou!J;'a med~oillla? 

Ainda hont m. ã cahoceira rln h!ito em que ng-oniznya a vlt·fu6c;;i~CJirr!'\ '"'" 
""""" d< Sr. Preside ll'be da J"._p.rmolicn. ti\·e,·am pi-es.."mlte-" doutor"'' allo.oathas e 
l10meceopathas. procurando todos. á porfia, disputar á morte a.<tuella nobre vida. 
qne dolorosam ente se extinguia. 

Enltretamto. illUJstre Sr. redtact01". - e isto P nn.e ~- ..,,,!lo nfie:ur.a ".pc::.tan~

·urdio" - ao passo que, na res'dencia do honra do Ch ef e da 'ac::ão . hombroiam 
"" dua• doutrinas antagonicas. no supremo esforço de salvar uma existencia, 
ror todbs os motivos. pneciosa o d•i•·ootor do Saudp Publica aoa,tehlaa.' IIlO podlftt' 
~ue lh-e advem do ca...go ctue· e>:eToo . ..-eausa'1Se tet-min,.nt':"ment-e a accelitall' os 
~·te•ta dos de obilos firm ~ dos por me-dicas holl'>ll!opathas. 

De modo que estes clinico~. para ou e- po~s;:tm ser enterrarias o~ C.1 Ientf'\B nuc 
lh(•g moumem nas m.ãos. hão mi..ster cl•~ ·tr so1icirta.r. 'POr fiavor. a um ~o1Pg:t Pl''l)
;>atha a sua assignatura pnra o attestado r e.zularmentar. P llTece isto in-a<'rPclit .,. 
\'«1 . m as. lloaavia. é a verdade. em toda R su!l nudez. n qn-..<la çm pol~n:. ,_.;w 
ela Commissão de Consb'tuição e Justi<:a da C'amar<l. pPlo Sr. Felisbello Freire. 
~ue. sobn.- ser politico mH!Jtamte, é medico mu >to conh e-.cid. nesta rapit.nl. 

E ahi <"stá como, no ca•o do Instituto Hahnemanniano '* justifica o >ato 
rln m?.i~ ob"r11ro dos mE-mbros da bancada do Rio Grande do Sul. que. com 

··r-t·eo. se subscreve, etc. n 
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Foi-se o tem[l'O da Rleal .Jnrnl-a PrvLo-:ii'Lelcliicato, d·ictrutol'lal e in (allihrel co rno 

um dog1111a . H-"j e, como a li fLs em todos os Lempos, lct •·obe ne ta i.t !J Cts le ?llé· 

à1cin. 

O 1!JS'tado é incongr,·uen'te, d•ei:xando o curno m~'<llioo d·e~EQJrovi clo rdra aaJd eir& 

dle alirnii•oa hbmceopruthica ·e man tendo n! e•·mr!uiiras d testa especie nos hoopl taes 

d.o Ex>erdirto e era :M.alromha. 

Sár> ·pornrderaçõoo que o Relato~. ~.ro leigo, .está a fiazer por oonta pro

Pt''a e .por ·desencar go de consci.erJCi a, para ob edecer a rprinoipios philosophlcos 

e rpol1Lticos que ocmtirnua a'daptando cada "\lleZ com maf<OU" convicção . Nã, , tem in

t u ilto nen•hum de provoca•· dli-scussão sobne a •111/rut.eria, nem se sente cJam auto

l'idaJde •Jl'!lr>t qu erEn" qUie os .seus ocUrlegrus concordem cam stra op inaãb, que só 

posst.Ee o rmeri to cl'e ser silnoer1!1 . 

Sã.ro simples comml€!!1rtamlos rpresooa.a• á. mJrurgem q~~e talvez não ent0n

da1Tll propriaanen te OOITI1 o ].)1110jeoto. 

A Commissão d F:inanç-as consider a que este r esponde a uma necessidade 

po r aJSsLm d•l zer n•a•clon'a1, deverud!o, parbamto, ser arpm·ovrudlo ·pela CaJllWJJ'a. 

Sal a d ars Commrüssões, cl>e De?lentbt·o d·e 1912. - R'ibei1'o Jtmqneinb, Pre-

sid.-nbe, V1encido. - Felix Pacheco, Relator. - Pe,·ei;·ct Nnnes, pela~ conolu.sllee. 

- Octavi.o Mctngabeh·ct, peil.als con~Jrursões. - G(tleão Cct•·vctllw l . - Caetctno tle 

Allmqne?·qne . - Jocio Simplicio, de ~l'lno accoo•do. - Homero Bc1pt-ista. 

Art. 1.• F'ica o Governo autorizado a abl'ir concurrencia publica para a apre 

sentaç"'alo rde pr'ojeoto prura a oon~.bnu-cçã.o c1e um ou maôrs edliriolos prura a F acul

d'!lldJe c1e Mieddcirla, com a c'rupaoid·ade neoossada para s m nel•le ou nell<lS ins

tall U'd'o.s : 

a) a portaria, a sala do director, o salão da honra (da congregação), a se

CJ·etaria, a thesourarira, o almoxarHado, a blbliotheca, o archivo e sal a para re

unô•ão dos pro:f'es.s.nres; 

b) os 'inst!l.tu•tos de histol~gia, de medicina legUJl, de therapeutica e patho

logia g'el'a·l e e.xperlmenbaJI e •phyrsme~!IOg'ira, com e~s re!~mectlvos labru·UJtO'o:i~•s 1e bio

tet>:os; de physica ger al e suas a;pplicações á medicina, da-s ohimicas m rineral, or· 

g.UJnica, biologica re ana.ly•t'ca, d· mioriObiolowro., de rhlilstoria naturrul c<:an os r espe

ctivos lahora'torl:o>s e museus. 

c) um instituto odontol ogico com os respectivos ambula•torios de clinica, 

dentar'ia, 'laborMori:O'S e offiicina de pt•othese clierntari.a, de uma offioillla dle phru·

m·acia, d!e um 111's1Jitut:o de h"ygiene •a dre um. d·e physi athema,p~a. annexoo âls cli 

n•}oa.s; 

à) ooda instituto terá, a.lém da"S cll€l!>en.d:encias ex•i giclias pe!l~ progTresso do 

ensnno ,tJe.clmico, o:s a.m.phlitheartJros desbinUJdiO'S aos cm·sos gN·are< ce>m proj<XX;Õ€3 

e desren'lw; 

e) rinstituto anatomico com amphitheatros de aulas ele dissecção. sala• 

de auto.J)(>illals, sa.l'as prura estudais de h!istologtia J>atho•lrogirca, =ra•-a.s frigoriticas. 
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,alas p:tra laboralorio~. museus anatomo-pathologico e m •edico-legal e todas as 

d~>pendencias nece.ssarias a uma moderna e conven<'ente installação das cadeiras 

de a.na{on1 ia descr'iJ?tiva, anatomia patholop;ica, anatomia rnedico~ciJ·urgica com 

op<'rac;ões c apparelh<JI;; e meCLioina Legal; 

f) a entrar em aJCCÔt'd" com a prov donia da Santa Cru&a de M<i·s&ricordla 

~~u·a. llJUg'm&ntar e meJhoraw as instU~LLações destinaJda•s !I!Ctuflllimente a oada uma 

daH clinicas que Cunccionam no hospi·bal gerrul, de maneira que ca·da clinO:ca dis

ponha. de •m.3.âor nurm~Bro d1e liffitos, d1e a:m,bulla,tonios, la.vatorios e outras aepen

df..1Il.Cia~ neoessaria aJO e~ino; 

g) a m ·and•at· c<m'Stl'uir seLs pavi1l•hões pa.r a as clinicas, stlml:J. : dous· para 

clinicas Ciii'UO'glica.> •e um pa'!'a cH'l1Jioa obsbetrica, um pa.t·a cl·i.n.ica gynecoJogica, 

um .para clínica otologica e laryngoJooica, um para clínica de crianças ; cada 

p:tvi::hão com capacidade para 100 doentes, dispondo de amphi-theatr0 para a l as. 

:unbu~atm·Dc.s, \S'Uia de estewi<~izaçào , ourruüvos e OiPet'açõas. 

Art. 2. o O Governo n.omerurá, oesde já, uma comi11'Í!ssão de profi ssianaes, 

de r econhecida competenci a, para esco lh er , dentroil os projectos apresentados, o 

ma i~ conv n!en te. 

§ 1. o JDsta com.missãlo, sob a .presid'encia do Mill1listro do Inte'!'iOt', acom

panhrurá rt.oda a concm-r nela, cabendo~l·he a r &d:acção elos edwtacs com os deta

lhes e esolaor~ime.nlols n~cessaei: s a que se ·l 'Elf'e•·em os artigos ,precedentes, sem 

dbcrepancia do olspotsto. 

A autor ·do projecto classificado em Pl'i meiro Jogar pela commissão e ado

plado, slerá conoed•i.do um premio de 10 :000$000 . 

A•nt. 3. o Uma vez <Vpprovacl:o o poojecto. o Go,nerno -prov.i•cl:€1Ilci-an·á pat·a 

que se >nide logo a OotniSúruoeçã.o, 'podlerudo pawa i s&.> se u'l\il'i-za•r· do·s terr enO'& oc

cnpad!>s •pelo an~igo A"'senaJI d!e Guerra. 

A!l't . 4. o Fica o Governo ruutJOt·izaoo, para exl'cução d·esta lei, a desPen

der 4. 000 :000$000, paa'IU. o que fica, cJJe;sélJe i r'l, ~})'eu't;.> o re<'.pectivo credi1to. 

Srula d'as sessões, 9 de Ju·lho de 1912. - Nabnco c~e Gotwêa. 

Ao arl .> Go do prcjecto n . 62, de J 912, accrescente-se: 

FICa igualmente o Governo !tll'tOTizado a abri·r o c r edito de 4. 000 :000$000. 

Jl~t·a a construoção, median-te concurrencia publica, de um edifício destinado fl 

E~cola Poiy l echn.ica desta Capital. 

Sala <las •Sessões, 8 de Ju!•ho de 1912. -- Fe?Tci?·a B•aga. 

O Congresso Nadon>.tl resolve: 

<\rt. 1. o Fica o Governo e.uto•rizado a mandar abri·r concurren<:i a J)'ublica, 

par editaes pu·bi'icaodos aqui e na Europa, para a apresentação de um p!'ojecto 

de ediflc!o pa.ra a ncv·a hlscola de Me-dicina desta CEUPital, dentro do prazo de 

quatro n1ezes, ten-do ~por base o seguinte: 
a) um ooi~icio central dPstina,do á residencia do director e séde da admi

ni.tração ;;.e ra1, com uma S<'\la destlna•d•a fts reuniões da congregação, salas de<>ti-
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nada8 á bib•liotheca, aos museus d€ historia naturnl e anatomia pathologica, l <> n· 

do dous ·amphitheatros, comportando um 5UO pessoas e outro 200; 

bJ nm edificio destinado ao •instituto de anatomia, comprehendendo salas dt: 

dissecçãn, n.utop.;ias meclico-legaes, operações em cada\'eres, laboratorios J.,t ra 

historia norm:l:, camaras frigorifica~ e um amphitlleatro comportan-do ;;ou pes

soas; 

CJ ~m edif.ioio destinado ao instituto ana.tomo-pathologico, .;om sala par:t 

autop.sias, hi~stologi:1 pathologi-ca, 1'3.boratorio para 'Pesquizas bio-chimicn..') e ga

binetes para os .professor~s e principaes auxiliares e um amph•ithootro para 300 

alumnos; 

ti) ecJ.ificio destinad<' ac instituto de physiologia theorica, pratica e ther:t· 

peutica e:xperim·ental, clotadr. de um bioterio, de ;;abinete., destinados aos pro

fes...c;ores e auxiliarfis, com um an,phil11eatro para conferencias COlnporlando 300 

ouvintes; 

6) um Edificio destina.do ao instituto de hygiene, comp,rehendendo duas alus 

para trabalhos de bacteriologia, biote:do, laboratorio de chimica biologica, l a!Jo

rator·w p::t.ra lentes e auxi!otares e :•m.phitheatros comportando 300 pes.~oas; 

f 1 um edificio destinado aos estudos de chimica, physica medica e phnr

macolo;::ia <·om os respectivos le:b<natorios e o[ficLnas ue ensino .prabico, gabine

tes para os professores e :wxiliare,; ~ amphitheatro para 300 pessoas; 

y) um e<lificio de!.'tinado a0 instituto d~ botanica. e zoologlla, com os ;·espe

ctivo;:, iahQra torios, ~e.lus destlnad::ts :tos mostruarios elo engqno pratico e um 

<tm!)'hitheatro para. anlas, comportando 300 alumno:s; 

h! um ed•:,fi~io d<'lstim;do ao instituto odontologico, comprehend<mdo dous am

bulatorios, gabinetes de exames e trabalhos, ofliciJ•a ele prothese d<'lntarla e am

ph!thoeatl·o ,para 300 oalumno~ . 

.Art. 2. • F1ca o Governo i.,;-ualmente autorizado a mandar abrir concurren

cia, ela f\l!'ffi:l 1nenciona·Ca no a.rt. 1°, para um proj.e-:.:to de un1 grupo de edificioH 

destinados ao ho!:!.pital de ~l·Iuica da Escola Je :Medicina, observando o ·egu inte 

criterio: 

aj pavilhão c'lc cli~>i<:a medrlca e d<: )Jropedelltica correspondente I 200 do

entesj ; 

b) pavilhão de clinica. cirurgica e propcdeuliC>l correspondente (l 00 do-

entes) ; 

c 1 pavilhão de dhnica de cria'llça.f' " propedeutica correspondPnte (100 do· 

entes) ; 

cl) lK,vilhão ele clin.ica. obstetrica e propedeutica correspondente (100 uo

ant.ob) ; 

<') pa\'illtüo de cli11ka gynecolo;:ica e propedeutica corr-espondente l ]0 <lo

tinte~J ; 

fl pavi!Hio de: clínica oJ.e VIas urinari a-S e propecleutica correspondente (50 ,Jo· 

<7ntes); 

!Jl pavilhão de ophtalmologia, otologia. laryngolyogia (150 doenteR) 

11 1 pavirhã(, ct" mo!.;st!hs dermatologicas e SY.P'llilis (100 doentes) ; 
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I) pavilhão centr'll, comorehendendo des:nfecção, ca.s:~. de agua, cozinha 

central e casa de machir.as; 

jJ !nstiteto de !'hysiot2rapia com as respecbiYas installações; 

7; ) ca<lrL pnvilhào con.stará das enfermarias, salas de operações, isolamento !' 

f"Stl·ri li~açile.s, lnhoratorios, de:pendencias :.anHariü:-., resi<lencia elo .pessoal ch~ ca

d'' pavilhão; 
I ) os pav·ilhôes 1 ~ 

, .. ~~o um sõ p0r pavilhüo: 

terão. cada um, dons amphithentros; o.• restantPs te-

o• J pavilhão cl'e J}!larmacin . 

. \ n. ~. '' O l}ovcrno nomeará desde já uma commissão de profissionnes de 

r··COI' hecida ~ompptenci:t. ]1<trn escolher dentre os projeclos ap·resentndos o mn'.c 

cnn,·en .en le. 
Paragrapho unico. F~sa comm,i.ssão, C!UoC sempre runccionará sob a prc.J

'Iencin do :V1ioi,;:ro <lo IntP.rior, acompanhará toda a concurrencin, cabendo-lhe 

d .... .,u, Jogo a rC'ô ·ac~ão doR e di t~ es a que se ref.eretn os artigos .precedentes, sen1 

di,crepancia do diopo~to . 

Art .. ·1 . o E:-.tS:t comm!ssão fará àuas classirficaçõcs dos planos de constru · 

l'çào, uma para. os que se rt>estinem ao grupo de etlificios mencioml.dos no art. 1• 

,. outra :ç.'lra os mf'noiona~os no art. 2° da presente lei. 

Paragrapho unlco. A cada um dos autores dos plílnos que obtiver o pri· 

mcirv luga1· em roda uma. elas classificações sel'á dado o .premio de 15 :000$, em 
moNa papel, no dia em que se publ•i(!ar~m as classificações. cabendo aos qu<> 

forc·m cla.ssificHdos "m segundo lugar, vor igual fôrma, o premio de 5 :000$000 . 

. \rt. ;; . o O Go'lerno manda.rá orçar todas as obras de que cogita o proje

cto, ole modo :t terem o-; concurren t!'s a base necessania á apre!rentação oe suas 

propostas . 

Are. 6. 0 .B'i~a o Governo autorizaéio a abrir, desde já, o credito de 4.000:000$ 

['·"'·' a execução dest~. lei . de.-endo as obras projectadas ser inicirudas pela con
;trucção i!a parte d~tinada ao hosp'ta.l de clinicas, <1e accõroo com as base.s 

... tabeleciclas. 

_\.rt. 7 .o Revogam-< e as disposições em contrario. 

Saln tlas Commtissõe.~. ~S de Junho de 1912. - Nctbt<co ele Gouvêa, Presi

olenle . - J1Ia;u·icio âe Lacenla. - Netto CC!lii]Jello. - Crosta Ribt>h·o . - 1'ho

!o!IIO n ei/1110, -José Bonif c:cio. (•) 

3F.SSÃ0 DE 15 DE ::\'OVE;~>IBRO (1917) 

ron.,, fi r > a ele •ttiltdaclr pt!'blicrt o Instituto Ffflhnemcmniamo elo Bmsil e 1'CC011hece 

q~ tifulos tle hnbilitaç.io ont• rgarlos pelo mesmo btstittLto, com 7JU!'ece1· fa 

r<·wv el da COI•. misscio rir ll•sh·t~cçiio Publica e substittdivo da ele Justiça 

O projccto n. 3111, d<~ corrente anno, sobre o qual já se manif.estou favora - Parecer da Com
n·lmente a Commi"-~lio de Constituição <" Justiça, conside-ra <le utilidade publica o missão de instr. 

Publica 

(• ) Ficou sem :lndamento. 
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Instit1.1to ll:thnemünniano e reconhece: os títulos outorg-ados por esse m esmo 

lnstituto. 

P1~mu ;ac~c, c.:ur.poTLarla o proj ecto a mais viva .polen1ica, se h11p1icas.:;e ,, 

&ua acceiot:~c,ilo quaiquer !l'r€fer -ncia 'J)el.a escola, que, de hu muito, vem con1Jl t· 

tindo com (t a·llopathia na complexa e diCfici'lime. arte ele cumr. A Com missão, ,, 

c(ual não rabe d-ec idir sobre a l>l'ioridade de tJUalquer dos clous systemtLS ther;~

peutico.s, ã-eb.:a de se 1PT0!1Unciar :.1 respeito. 

B~t;.:. conYencido o •relator, e convenohdo cada vez con1 n1tds força, ele (!tiL', 

por inocua, não J)i'rtnrba n meclidna de HahnemauJ1 a marcha das mole.-;tias; Cli

be.nclo-lhe por i-sso, P<'lo conhecicUssimo it/.1/wn de Bacon, as glorias de todas (loS 

cur·as que .se proo~!=lQ.ll1 uni('aocnente graças á vis 1nedicat1 .. ix dos organisn1os cu

vazes de r<..,.'stir a dc•terl'!1inarlas manifestações morbidas. ~o J}(tssivo da alio· 

J.lOlthia, ao con ·ario, l-ançam-se os etTO.S que podem provir d uma medicaç:.ão In· 
opporllll.a ou contraindJcada. 

Prra dv domínio sl.'l:ictan'ente sciE>ntiJico, porém, uma convicção só é ver tia· 

úcira po 1 a qu m a :~doJ)lh. Por isso, não pretenderia estultamen te o relator quo 

se Sclg·uis.:;:\!n1 '1.S SUPIS opiniões, .~ obretudo quando se eontntn ho1n.ens de real v~· 

lor, iu.li~cutivel so.h~r e ab~oluta honontbili{lade entre os adeptos do celebt'e thc

rapeuta de ~'leissen. ;, o.~ .:ioentes e aos que lhe são rc.spansa v eis pela existenc"' .; 

que exclusi,·amrn-te compete a escolha. do medico. O Estado deve limitur-se, ape

nas, a ex:~ir provas de real competeJ1cia de quantos se proponham a exercer " 

medicina, ele modo a 1mpedi.- o charlatanismo e, o t1ue bem mais é, !L punir os 

crime., õe imperi<"!a .profissional. 

Todavia, Pt'rque niio caiba ú Commis;;ão manHestaa· preferencias doutrina

rias, L1diffcrent-c lhe não pôde ser mais este ca.so de offic.ialização do ensino su· 

perior. Aqui, se não Cosscm os innumeros a ttentados a que se enlreg·am todos 

os que ex~rcem criminosamente a hornceopathia, sem n. minom.a. in-iciação cienll· 

fioo, sem oualqu·er p1•eparo tcchnico, sem de leve conhece<r a acção e a posolo;;Jn 

dos ruerlicamen.tos, a,qui 3eria o relator inohabalavelmen.te intra,nsigente. Entre· 

tanto J>or ser um esplrito esforçadamente rclaLiv-ista, obedece elle agora <~o sablo 

cri ter to do m;niwa. ele maUs. 

Se se ]J!'.'l.tica. a homceop!ltf:hia, ha quem lhe recorra á prometlida eCCicu-

cla, ~e lei a•l;;uma 1.rohibe ou póde prohibir a quem quer qu.e seja de escolh t'I' 

o facultativo que bem quizer, mais a•inda, se, eo.."'rbt.ta.ndo ele sua. competencin e 

intervindo no dominio espiritual, mantêm o Estado uma li acuidade a.llopaU1a, a 

esse me-smo Estado incumb-e o strlcto dev r de se mostrar coherente comsigo mes· 

mo, exercen-do sobre o. medicina halutemru111iaJ1a a mesma fiscal<izaçã,o com quu 

sem;>re acompanhou a oma inconciliarvel ailversaria. . 

A .iberd~de, em medicina como em tudo mais, nã'O tPóde ir a.té a llcenl;.a, sob 

1>ena de faltar o E ·t:tdo a0 seu dever, prbneino de zelar pela defesa d-a collect.

-vl•dade, de cxerc:er a su a fu n cçã.o emi-nentemente repressiva contra os abusos e 

os crimes . E não nos ha maiores do que saoriCich.r uma vida humana pela ab· 

solu ta i;;norancia d·~ arte de cur ar. 

Se po~;;ivel roso.e, dever-se-hia desofflciaNzar todo o ensino seoundario e 
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~upcrior. :)ados, <po~ém, os 11ossos costumes e o nosso feitio social, essa trans

formaç:io não só n5o e«tá feita, como seria J)T'ejudicial, se se fil,esse de gol·pe. O 

que nãJO póne continuar é a pratica, .seja .qual •lhe fõr o credo, de uma. medicina 

que toda a g-ente a julga apta a exercer, sómen.te Jl<)rque ninguem lhe reprimio 

os enros. os <l effiJlandos, a ignor·anoia e a tonpissima e:x.p1ocação e wté o. pro

rwlos crimtCS. 
No dia em que s6 possa receitar quem seja effectivam•ente resp<l'lliSavel pe

r;1 nte o Estado e só possa e.\'iar quem tenha ·de • er •itrnpiedoSil>m'ffilte purudo pelos 

erros profi&~iomues, a saude odo.s nossos concidadãos estaJTá bem mais garantida 

<lo que o está •hoje, quando a prett>xto de curarem -pela homreopathia, !Por ume. 

medicina que d-esronhreem os poderes publicos - exploram a credulidade das 

classes m enos instTuicas os rniios santa e os <Jurandeiros <le todas as espeoles e 

todos os f~it'oo.•. 

A Commissão é, portanto, •de pnrecer que seja transformado em lei o projecto 

ll . 216. St;j~ilo á su::t cie!iberaçi'io. 

Sala da• CommissõP.s, de Dezembro de 1917. - .Ante1·o Botelho, Pt·esi-

d n.te. - l"IO!'itHro rlu Britto, 1'elator. - Cm·los Gm·cia·. - Caldas Filho. -

Nphigc11ro rlc Salles. - Rarni1·o B1·aga. 

O S•·. Denutado •Felix Pac]1eco .apr-esentou ao estudo da Camar•a, vr·ece-

d tlo de lenga exposiqão de moti\'os, o seguJnte projecto <le lei: 

1.• Fica o lnstittrto ITahnemanninno do Bra il reconhecido como associação Parecer da Com
missão de Consti
tuição d, <Jtllidace putH~:l. 

2 " N<>nhum mf''.lico poiler:"t exer,•Pr a clinica homreopa.thica. sem um titulo 

di' habilita.,1i.o outo~gr,rlo pelo lnsui~u1o Hahnemannia.no do Brasil. 

3 . • ::O·'enhuma pclarmacin ho-mo;>opatica pod;er[L existir sem a direcção te

chnica de um ph!lrmaceurico habUita·do pelo I nstituto. 

: ." Niio darã'o r1i<reito a nenhum •exercicio prof•isslonal os titulos ou1orga

dos poelo Instihrto que não tenham sido amresentados ao ~·isto da Directoria de 

!'ande Pu))licn. 
;; o F:cam sujeito~ As penalidades lcgaes, nos casos de €'M"O pt·ofission,ll, os 

titulados jleio Instituto Hnhnemanniano do Brasil. 

~l0 tlvernmo;,; rl ,-.~Intar o projecto do digno Deputado, orlent.ados ~tni<Jamente 

11elas di;;posiç&es da CQ.nslituição escripta em -vigor, DJ)in:J.JTiamos, é claro, pele. 

sna rejeição integr'\.1, conhecido, como é, o nosso modo de ver radical, no tocante 

;, qnestão de ·Eberrlnde profissio11al e consequente abolição dos privilegiils a inda 

hoje inherentes aos cli·plomas e.,cola.sticos ou e.cademicos. 

:1-Cns, é ahi>clo, que ao Indo ela ConsNtuição escripta de 21 de Fe\'ereiro, existe 

,·n tr·a nô> um?. outra nã<> esoripta, cOJlsLituida 11e!a inverpretação, que a deter

minados textos da nossa ld fundamental, hão nwrestado a maioria dos legisla

dores e os arestos irrecorriYels do S11premo Tribunal. 

L'm d"s texto.~ ronstitucionaes mod·'fica!lo3 pela intl'pretação a que alludi 

mos é 0 flUe consa~·a n ampla llb·<>rd>ade profissiona.], sem <lependencia de cliplo-
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mas academicos, taJ qtt:ll se pratica, ha oionga data, sem prejuízo para a ot·dem 

e bem-estar &>cial no Bstflldo do Rio <h-ande do Sul. 

Contra vindo, abertamente, ao Jioberalismo de que faz praça a Constitu•:ção 

n'public-• .tn!!., os legisJ.a.Cores, na s ua maioria, ampan·ados velas decisões do Su

premo I'ribunal, restalll'aTam, nestes u.Jtimos tempos, o ensino offi·cial e todo 0 

cortejo de privil-eg•!os que favorecem os üiplomas esoolasücos. 

Esta (;, IPOis, a situação em que presentemenrt:e nos ~mcontTamos: ensino su
perior officializGJdo e exerdcio de certas >pr()fissões subordinado á exhi•biçã.o dos 

salvo-conducto fornecido pelos esb&belecim·entos officiaes ou equi•parados. 

Ora, em face de;os.:~ s;tuação de facto, momentaneamente victoriosa, não h11. 

como negar a ·proeeder.da e razoe.bHidade do tprOj<:<:to do Sr. Felix Pacheco. 

O t-ystema d·e curar conhecLdo •pelo nome de - homceOJ'ath!a. - está hoje 

divulga.d.i!;'Simo rw Brasil, mesmo no seio das classes sociaes, que se presumem 

as mais cultas e elevadas. 

Aquc na Jl'1'oprio. Capital da Republlica a medicina ihomCl'Opa.thica é a rneudo 

usada com gorande confiança pela população . 

. Existem medicu.s e pharmacias consagrados exolusimmente aoe IJ)rocessos de 

cura e á divulg;á.çi'ío dos me dicamemtos aconselha.d.os !por Ha'hnemann e seus 

conti'nu:tdores. 

Não é a~!m razoavel, e muito menos logico, que o Governo que se desmancha 

a;pparenlemente em z·eloo na fi.scal!zação dos pnofi.s.sLon'lli\>S que IJH·ocl·&mam curar 

pelo systçme. al·lopatha, deixe odoe proced·er do mesmo modo em relação aos outros 

q'lte so.J 'nculcam eomba1er as molestlas '<ie accõrdo com os ensinos de outra QS• 

cola, a,Hás já bastantx> vulgarizada . 

.Sala das Commissões, 22 de Novembro de 1917. - C1tnha Machado, Pre

sidente. - G1mtm·cindo Ribas, Relator. - Max-imiano de Figuc!1·edo. - ~fello 

A vigi.!ancia pela saucle publica, que é o fundamento em que SI> estriba a su· 
perintendeJ;tcia official da medicina allopathica, deve tambem logicamente e~

tender-se aos profissionaes da escola áque!la OPPQ,Sta. 

/Nem ha como o poder publico, lisa mente, esquivar-se a esta conclusão . 

. pr,los motivos, pois, que ficam succintamente acima expostos, parece que a 

Camara, coherente com a orientação com que se tem ultimamente conduzido 

em materia de ensino, e no tocante ás condições exigidas para o exercício de 

certas profissões, deve acceitar o projecto apresentado pelo digno Deputado 

Dr. Felix Pacheco, cujas referencias á idoneidade do Instituto Halwemannia

no podem ser, sem reservas, subscriptas, com as modificações constantes do 

seguinte substitutivo : 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J.• Fica o Instituto Hahnemanniano do Brasil reconhecido como as

sociação de utilidade publica . 

Art . 2.'< ~ clinlca hiJmceopathica sô serâ. exercida. por· profissionaes habl-
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lit>tdos peio Jnsli tu lo 1-lahncmaniano e por medicas formados ])elas <'SColas of

ficltH\S ou equiparadas. 

Art. 3.• Xenhuma pharmacia homceopathica poderá f1.mccionar sem a di

reeção technica de pharmaceulico especialmente habilitado . 

Art. 4.0 O Instituto Hahnemaniano fica sujeito ao regimen cstatuido pela 

reforma do ensino vigente. 

Fta11co, pela conclusão. - Gonçalves Jiaia. - AntOlpho Azweclo, com restri

c~ões , por entender que a esta Commissão só cabia dizer sobre a constitucio

nalidade d'J projecto, fjcando á de lnstrucção rublica o manifestar-se sobre a 

eonvenienc'a do r econhecimento officia I dos diplomas expadidos pelo Instituto. 

- Pnaletttc de Jforocs, de accõi·clo com o voto do Sr . Deputado Arnolpho Aze

vedo: - JoMé Grmçnlves, de accõrdo com o voto anterior. 

J!'rojeoto 11. 316, de 1917, a que se 1"8/et·e o pm·ecer 

1.• Fica o Instituto I-Iahnemanniano do Brasil reconhecido como aqsociac,:ão 

d•• utilidade publica . 

2.• Nenhum medico poderá exercer a clinica homceopathica sem um titulo 

<le habili tação outorgr.do pelo Institutc. Hahnemanniano do Brasil. 

3.• Nenhuma pharmacia homceopathlca poderá existir sem a dlrecção te

chnica de um pharmaceutico habilitado pelo Instituto. 

4.• Não darão direito a nenhum exerclcio profissional os titulas outorgado• 

pelo Institúto que não tenham sido apresentados ao "visto" ela Directoria ele 

."aude Publica . 

;;.• Ficam suj-eitos ás penalidades legaes, nos casos de erro profissional, os 

titulados pelo Instituto Hahnemann!ano do Brasil. 

Sala das sessões, 30 de Outubro de 1917. - Felix Pacheco . 

• 'A SES ·.lo DE 18 DE NoVE:-.mno é encerrada, sem debate, a 1• discussão. :\'a 

db 26 é approvado o projecto. 

XA SESS ÃO oo 27 DE NoVEMBRO é encerrada, sem debate. a 2• discussão. 

Bm 31 é approYaclo o projecto. 

Projecto 
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SI!l~SÃO DEl 17 DE JUT',TI-IO DE 1918 

O Cong-resso X acionai decreta; 

Art. 1.° Fica o Instituto Hahnemanniano do Brasil reconhecido como as

sociação de utilidade publica. 
Art. 2. 0 A clinica homceopathica s6 será exercida por profissionaes habi

lilrudos pelo Insti,tut0 Hruhnemanni!ano e por m!e'clicos fomna.dos p·el'as esoola.s of
ficiaes ou equiparadas. 

Art. 3.• 'enhuma pharmacia homceopathica poderá funccionar sem a di

recção technica de pharmaceutico especialmente habilitado. 

Art. 4. 0 O Instituto Halmemanniano fica su jeito ao regimen estatuído peJA 

reforma do ensino vigente. 

Sala das Commissões, 13 de Junho de 1918. - C1<nha .!I! achado, Presiden .. 

te . Afran;o de Jiello F?·anco. - Ratt~ Soa?·es. - Te?"issüno de Mello . -

Ingle~~: ele S!m~~:ct. - José Ba,-,·eto. 

SESSÃO DE 20 DE JUNHO 

3• discussão do projecto n. 8. de 1918 (redacção do substl<t:utlvo ao pru

jecto n. 316, de 1917), considerando de utilidade publica o Instituto Hahne

manniano do Brasil. 

O Sr. Andrade Bezerra : - Venho occupar por alguns minutos, Sr. Presidente, 

a attenção da Camara, sobre uma questão de pura theorla, de pura duutrina. 

O projecto n. 8 deste anuo, agora em discussão, contêm, entre outras me

didas, uma considerando de utilidade publica_ certa associação civil desta 

Capital. 

Desde logo, devo declarar que ha innumeros precedentes na Casa nesse 

sentido. A muitas outras associações o Congresso tem concedido esse favor, de 

serem consideradas de utilidade publica. 

Occorre, porém, Sr. Presidente, uma pergunta: quaes são os effeitos qu• 

decorrem das a declaração em beneficio de qualqur sociedade ou associação 

civil? 

Porque, na realidade, em face do nosso direito. nenhum effcit() advem ·desso. 

medida. 

E não é natural, parece, que nõs, legisladores, contravimlo áquelle prin· 

cipio que é basico em hermeneutica, de que na lei não ha regra, rião ha prin

cipio excusado, sem fim. sem utilidade, sem effeitc, estejamos, aqui, adstricto~ 

a legislar no vacuo, a estabelecer medidas sem qualquer effeito juridico. 

No estado actual da nossa legi~lação, Sr. Presidente, ~ certo que o Co· 
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digo CiYll, no seu artigu 16, lnclu~ na enumt:ra<:;il.o das pessoas juridicas a 

chamadas associações ou instituições de utilidade publica; esse facto, entre

t<tn to, tem uma pequena historia que ê preciso recordar . 

1\o dominio anterior ao do Codigo Civil, o nosso reglrnen e1·a, como neste 

particular ainda o ê hoje, de plena liberdade . 

• 'õs estivemos o estamos no .-egimen constitucional de plena liberdade de 

associação. Na vlgenc!a do decreto n. 173, de 10 de S etembro de 1893, qual

quer associação ele fins não econom!cos adquiria a personalidade jurid!ca siwt· 

plesmente pelo registro. O projecto primitivo do Co digo Civil, do eminente 

jurista Dr. Clovis Bevilacqua, em seu artigo 16, em uma concisão ·lapidar, em 

uma synthese perfeita, enumerando as pessoas juridicas em nosso dh·e!to, dizia: 

"São pessoas jurldicas: I. as sociedades civis e as fundações quando devi• 

do mente 1nscr!ptas. II, as sociedades commerclaes." 

Posteriormente, na discussão do projecto jâ. revisto, o saudoso jurista Con

s lheiro Andrade Figueira .apresentou emenda que ficou a$slm redlgidtt• 

"São pessoas juridlcas de direito privado as sociedades civis ou comm!'r

claes, as corporações ou fundações religiosas ou pias, scientificas ou !iteraria~ 

P as associações de utilidade publica, comtanto que tenham patrimonlo. '' 

Isto consta da pagina 270 do volume 7• dos trabalhos da Commissão B~

pecial do Codigo. 

Percebe-se logo, â. primeira vista, que a enumeração acceita, afinal, pela 

Commissão Especial redundava em pura teutologia; mas o que é certo é que a 

redacção final do Codigo acceitou o :artigo 16, redigido da seguinte maneira: 

" São pessoas juridicas de direito privado: 1•, as sociedades civis. religio

sas, pias, moraes, scientificas ou litterarias (e aqui veem), "as associacões de 

uti lida de publica e as fundações". 

Por ah! se vê que haverâ. necessidade de que urna lei especial interpretando 

o Codigo, nesta parte, determine o que se deve entender em nosso direito po1 

"associação de utilidade publica". 'E o reg!men ·até agora adoptado pelo Con

gresso tem sido d1scricionari:amente, attendendo a pedidos, na maioria dos ca

sos, justos, o de reconhecer como de utilidade publica, instituições de ensino, 
associações commerciaes, sportivas c varias outras. 

Devo lembrar â. Camara que, attendendo ou procurando attender a essa 

necessidade, o operoso e i !lustre Deputado Sr. Joaquim Osorio apresentou aQui 

o projecto n . 261, de 1916, estabelecendo as condições geracs dentro das quaes 

d•·vem ser consider:adas de utilidade publica as associações que se venham t• 

fu ndar em nosso paiz. 

Anteriormente a esse proj<X:to, jâ. desde 1911 , viera â. Camara um outro 

projecto que tivera origem no Senado, sob n. 316, e que procuraYa .tambcm 
rc·gula r o imPOrtante assumpto. 

:Elsquecido este projecto do Senado, tendo andamento o do nob1·e Deputa do 

Rr. Joaquim Oso1·io, emittiu sobre e !I e a Com missão de Constituição e Justiça 

da Camara luminoso parecer relatado pelo digno Deputado Sr, Prudente 11~ 
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Moraes. Esse trabalho consubstancla, e ê com justiça que deYo dec!arar, a 

Yerdadeira doutrina sobre tão relevante materla. 

Salienta o parecer que as associações de utilidade publica nunca em no~sn 

direito civil existic·am . como entidades especlaes, isto ê, como pessoas juricllcas 

com caracteristicos proprios. 

A utilidade publica app:areceu quanto â.s associações que no Direito no
mano se chamavam de 71ire ca1tsre. Essa.s corporações possulam patrimonios des

tinados â applicação a determinados fins sociaes. Depois, em direito, vieram 

a chamar-se esses patrimonios ch fundações . A utilidade puolica que se e'
boçára na ·doutrina do Direito Romano ve iu encontrar guarida no dlt'Cito fr an

cez, no qual a longa tradição creâ.ra os chamados estabelecimentos de publica 

utilidade, exigindo a interferencia dos poderes publicos, afim de que ellee ti

vessem uma certa capacidade juridica·. Existe, ainda, em outros Codigos, 

e.<sa especialidade de pessoas moracs. Ha, por exemp!o, no Codigo do Chll~. 

Re bem me recordo, e no Codigo do Uruguay. uma disposição pela qual a s n~

~ociações de fins não economicos, as de fins ideaes, pac·a que adquic-.am pPr

sonalidade jurldica, teem necessidade de que o chefe do Poder Executivo Rs 

lleclare como de publica utilidade. 

Como quer que seja, . o que ê exacto, ê que em nosso Direito CivD não 

existe essa especialidade. não existe essa figura de pessoas juridicas ()(J cl' 

pessoas moraes. 

Dest'artí' , si nós legisladores Ylermos a declarar que uma associação, um 

estabelecimento qua.iquer é de utilidade publica, apenas teremos dito que es"' 

associação é uma associação civil. que essa pessoa moral é uma pessoa moml. 

Xã.o lhe ampl!aremos de modo algum a capacidade. nenhum direito noYo 1111' 

d>tremos. 

No direito francez, r epito, houv-e necessidade, de accordo com a lei d~ 

1901, dessas declarações porque essa lei restringe a capacidade economica d·•~ 

PeMoas juridicas de fins não economicos, de fins ideaes. 

Entc·e nós, por uma tradição immemorial e em face do regimen estabcl<'

cldo pelo decreto de 1893, e agora continuado, na vigenc!a do Codigo Civil, nS.o 

ha restricção a lguma "â capacidade de tod3S as pessoas jurldicas, quer ·as c!t· 

tini! economico~. quer a:oJ de fins ideaes . 

Não poderia dar o meu voto em boa conscie ncia ao art. 1• do refcrirlo 

rrojecto n. 8, qne ê .assim redigido: 

"Fica o Instituto Hahnemanniano do Brasil reconhecido como assoc~çilo 

de utilidade publica." 

Mas negarei o meu voto. devo declaQ·a.r, não porque pense que essa a~so

ciação esteja em condições clifferentes das de outras que obtiYeram igual con
CC'S.são. 

O SR. Nrc.u;:oa no NAscnr~ro: - tJá e-stá officialm nte reconhecida . ft'm 

patc·imonio. presta serYiços a esta cidade. V . Ex. nem pó de imaginar. 

Q Sn. ANDRADE BEZERilJI. : - Imagino C se! , 
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O SR. :-<'ICA.'<OR ~ ASCIMENTO: - ~o\Jlresentarel as estatisticas. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - O que desajo, porém, frizar é que o que me 

faz expender estas considerações perante a Camara não é a idéa de quo 

esse Instituto Hahnemanniano não seja umt~ associação que preste relevantis· 

simos serviços ao nosso melo social. 

Estou bem certo de que os presta. Apenas por uma questão de doutrina, 

divirjo. 

Entendo que não devo approvar um artigo de lei. encerrando medida que 

pe! não ter effeito de direito . 

Estando este projecto em 3• discussão, eu poderia requerer o respecliv~ 

adlamentc, at{ que 2 CamaN: adaptasse un:. projecto regulando de modo geral 

as associações de utilidade publ!ca. 

•Para provar, porém. que não me anima o menor desejo de retardar u 

r• al lzação da justlssima aspiração desse estabelecimento, llmito~me, Sr. Pre~ 

,,ldente, a remetter a V. Ex. uma emenda simplesmente suppressiva do art. 

1·• do projecto em discussão. 

O SR. JULIO DE l\lELLO: - iSu'Pprimido o art. 1° do projecto, ipso Jacto estâ. 
este rejeitado. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO: - 0 orador não imagina O mal que faz 
a uma grande parte da população soccorrida pelo Instituto. 

UM SR. DEPUTADO: - A concessão não dá nem tira direitos. 

O SR. ="ICANOR ::\ASCIMENTO: - ;\1as q'tlal é o mal que ba em declarar 

de utilidade publica uma aasociação que, de facto, I! de utilidade publica? 

(H a out1·os c~pcvrtes) . 

o SR. A:<DRADE BEZERRA: Era o que tlnha a dizer. 
(Jlnito bem! ,1útito bem! O oraelor é cur.t)JJ'imentaclo.) 

Vem â. l\Iesa, é lida, apoiada e •posta conjunct:amente em discu,.são, a se

guinte emenda: 

Ao ar t. 1.0 - Supprima~se. 

Sala das Sessões, 20 de Junho de 1918. - A.nclmàe Bezcn·ra. 

Encerrada a 3• discussão do projecto n. 8, de 1918, é adiada a votaçãc 

nt~ que a respectiYa Commissão dê parecer sobr& a emenda offerecida. 

SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

Cousic!CJ·a ele utiliclaàe ]Jublica o I nstituto Hahnemanniano elo B?·asiZ; com pa. 

rccer ela Goutntissiic de Justiçcl, contrario á e>nencla cnt 3• discl!ssão. 

Ao projeclo n. S, deste anno, que foi á terceira discussão como redacção Parecer da Com
rio •:~bstitutiv( ao iJrojecto n. 316, d,; 1917, considerando de utilidade publica missão de lnstr. 
o Instituto Hahncmanniano do )3rasil, foi offerccida 'Uma emenda mandando PubliCO\ 
H>1lprimir o art. 1 •, 



- 202 -

Sobre esta têm a Com missão de Constituição e Justiça ae dar parecer. 

Jústlflcando -a em brilhante discurso, disse o seu autor que nenhum effei· 

to advem para o Instituto da medida contida. no referido art. 1•, em face du 

nosso direito, não sendo natural estabelecer a lei medidas sem utilidade, sem 

qua.lquer effeito juridico. 

Como bem recorda o autor da emenda, esta Commls.õão, estudando um 

projecto do Deputado Joaquim Osorio, deu seu parecer contendo a doutrina, 

que se lhe afigurou verdad ira. sobre a materia; e não tem ella. motivos para 

renegar -agora a opinião expandida, lamentando apenas que não tivesse ainda 
tido occasi!Lo de ser o refe rido projecto submettido a estudo da Camara do:; 

Deputados. 

·Mas, ao mesmo tempo que a Commis.são estudava a necessidade de SI' 

definir em lei o que se deveria entender por "associação de utilidade publica·· 

e quaes os effeitos que deveriam decorrer do reconhecimento de tal utilidad 

opinou pela acceiração de diversos projectos e emenãas, contendo a med Wa 

que a emenda rejeita, e a Camara as approYou. Por isso não é muito que a 

Commissão mantenha a mesma nor'ma de proceder, que teve durante os seus 

trabalhos no fim do armo passado, maximé quando, no caso em discussão, " 

trata de um instituto reconhecidamente de utilidade social, de uma assoc ia

çllo que presta relevantissimos serviços ao nosso melo social, como não conte<;

ta o proprio autor da emenda. A lei virã. constatar, homologar uma situaçãu 

de facto por melo de uma medida, que até certo ponto é complementar dos d ·
mais dispositivos do projecto. 

Assim é a Commissão de Constituição e Justiça de parecer que não seja a 
emenda accelta pel:a. Camara. 

Sala das Corrunlssões, 26 de Junho de 1918. - Ctmha .li achado, Presid~n

te e Relator. - Goqmtwwcütc~o Riba~. - Antol11ho Azevedo. - Jcsé Barreto . -

Ã1'lindo Lconi. - Vcriss-i11~o de Mcllc;. 

flli.!Eil\"DA AO l'ROJECTO N. 8, Dl'l 1918, A QUE SE REFERE O PARECE:R 

( 3 a d iSCU83ft.O) 

Ao art. 1• - Supprima-se. 

Sala. da< Sessões, 20 je Junho de 1918. - Andrade Be.:erra. 

PROJECTO N . 8 DE 1~18, ~ QUJ!: SE REFERE O PARECER 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Fica o Instituto Hahnemanniano do Brasil reconhecido como as· 
soeiação de utilidade publica. 

Art. 2.• A clínica homceopathica. s6 será exercida por vrofissionaes ha· 
bllitados pelo Instituto Habnemanniano e por medicos formados pelas esce .a• 
l)!ficiaes ou equiparadas , 
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Art. 3.• 1\enhuma pharmaoia homceopathica poderã. funccionar . sl!Jn a dl

recção tcchnica de pharmaceutico especia.lmen te habilitado. 
:Art. 4.• O Instituto Hahnemanniano fie:;. sujeito ao r eglmor. estMuido pela 

reforma do ensino vigente. 

Sala das Commissões, H de Junho de 191S . - Ounha Jlaohado, Presiden
te . - Af?·a11io de Mello F1'1141co. - Ratd Soare~ - Verlasimq de Mello, -

In clez ele So·n.-.:a . - José Barreto. 

NA SESSÃO DE 12 DE JULHO é approvado o projecto e rejeitada a ernsnda. 

SESSÃO DE 13 DE JULHO 

Redacção jiual do {Jl'Ojecto Jt. 8, de 1918. S!tbstitutivo ao de n. 316, de 1917, 

considerando de utiU.clade pnblica o Institttto Halmcmanniano do Brasil 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l. • Fica o Instituto Hahneman.niano do BrEL3ii reconhecido como as

sociação de utilidade publica. 

A.rt. 2.• A. clínica homceopathica só será exe rcida por profissiinaes habili
tados pelo Instituto H a hnernanniano e por medicos formdos, pelas escola~ 

offlciaes ou equiparadas. 

Art. 3.• Nenhuma pharmacia homceopathica poderá funccionar sem a di

recçflo tecbnica de pharrnaceutico especialmente habilitado. 

Art. 4.• O Institut:- Hahnernanniano !ica sujeito ao regim cn estatuido pela 

rc!orma 'do ensino vigente. 

Sala el as Commissões, 13 de Julho de 1918 . - Jlonteil'O de So 1t.~C1 . - V(

ccnte Piragibe. - Pedll'o Co1·reia. 

SESSÃO DE 16 DE JULHO 

Vou submetter á discu são a redacção final do projecto n. 8 A . 

de 1918. 

Acha-se sobre a mesa uma emenda que vae ser lid . 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

EMF.ND, Á REI>.\CÇÃO FINAL DO PROJECTO N. 8 A, DE 1918 

Redija-se assim : 

Art. 2.• Além dos medicos formados pelas escolas officiaes ou equipara

das, a clínica homceopathica será exe rcida pelos profissionacs habilitados pelo 
Jn~U tuto Hahnej11anniano , 
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Sala. da~ Sessões, 16 de Ju.lho de 1918. ~ dtmha lliaclwdo. 

Encerrada a discussã-o e approvada com a referida emenda do Sr. Cm1ha 

Machado a redacção final do projccto n. 8 B, de 1918, sendo e>wiado ao s ~

nado. · 

Rcel.acç/J,o f!nal elo 1n·oject·o n. 8 B, de 1918, s-ttbst ittttivo ao ele n. 316, <Le 1917, 

consid~;>·ando de n~il'idade 7ntblica o Instituto HM•nemanniano do Bntsil 

O Congresso Nacional dccret:< : 

Art. 1.• Fiea o Instituto Hahnemanniano do · Brasil reconhecido como as

sociação de utilidade publica. 

Art. 2.• Além dos mcdicos formados pelas escolas officiaes ou equipara

da~. a clinica homceopat)1ica será exercida pelos profissionaes habilitados pelo 

I nstituto Hahncmanniano. 

A.1·t. 3.° Kenhuma pharmacia homreopathica poderá funccionar sem a di

recção tcchnica ele pharmaceutico especialmente habilitado. 

Art. 4.• O Instituto H:ahnemanniano fica suj.eito ao regimen eslatuido pela . 

reforma do ensino vigente. 

Sala elas Commissõcs, 13 ele Junho ele 1918. - Ctmha Ma.chaelo, Presiden-

te. Aj1·anio ele lllcllo F1'Ctnao . - Rmtl Soa1·es. - Ve1·issimo ele Mello. -
fli[JIC> ele Son.,a. - José Ba1·reto. 



SE NADO FEDERA L 

S.7JSSÃO DE 13 DE .\.GOSTO (1DlSJ 

~\ Ccmm.bsi'lo d·c Justiça e Leglsla~ão ê de parecer que o ·Senado a,pprove o 

projecto <"a Camara q1ie rf'conll'ece o I nstituto Hahnema·nnla110 do Brasil como Pa!'ecer ddae 
missão 

uma aocociação de u1!lidade l])ublica, e d~ outras pr.ovi<Lenclas tendentes á fls~ !ação 

cnllzuc;ã.o •do exerc'eio da medicina homceopathica entre nós. Na. •sua primeira 

pa r te, o 1projecto ~ urr.a consequencie. de au tros a.ctos •dos r:oderes federaes, qu<' 

concederar.~ j{L ao ·dito Inatltuto uma subvenção •de 30 contos opara a fundação 

da Faculdade de Me<dl cil!R que mantêm uma ex tensa área de terreno para a 

construcção do ho~pitRl qne custeio., e o -registro dos odlp1omas i!Xlledldos pela 

sua Facukladp até a de•ta do dec-reto que r eformou o ensino. 

Xo. segunda pru·te ''isa sujeitar 11. ::!~rtas cautelas e á fiscalização das au

tor!dades ccm pe ten tes o exercício da me dicina hanemanniana, como se faz com a 

medicin.i •ali opa thlc-a, -<> é otl!ó' evidente va.ntagem ·para a ·aude publica • . 
U rna emenda, -porém, s.e impõe ao art. 3•. 

f:m dgor a clinka homceopa.thica. .só devia ~Ser exerci-da por medicos forma

dos em in,;titutos horr.reopa thlcos. do m:csmo modo que as p barmac!as dessa eF

pccialiclade nJ.o dedam s€11- dirigid'as senão por pharmaceuUcos nella habilitados . 

E ne~tes t·~rmos foi a<prM.mle.do o r:rojecto á Cam'ara. 

Daclf<, porém, a ·fal-ta <la med:lcos naq.ueJ.Ias condições, forçoso foi trans~gir. ~ 

uma emen'C'.n ao art. 2• e.stendeu aos medicos di•plomados pelas escolas off' . 
ciaes ou <:>quiparex:la~ a facul'<l:llde de exercer a clinica. homreopathica . Era lo, 

gtco qn!! :o:e conc~deso;e ·ta·:nbem aos I>harmacettticos formado.s ·vor essas escoht' 

o ·dir1gir 11harmac!as •homceopa1h.icaJS, como aliás se pra tica actualmentc . 

Assim, porém, nã(l se fez: o proj€Cto contionúe. a exigir que nenhuma !)bar

macia homceopa'hica possa funccionar sem a dlrecção technic~t ele pbarmaceutlco 

cspeci.rtlmente •hatbii·itado. 

E' para sanar e10ta incQI\erencia c desigualda de que a Commi>são 11ropõe a 
seguinte 

Err.enda o.o arl. 3• : 

Em ver. d<:> especial111P.l'/e hallili.t<tclo, ·diga~se habil i tado pelo I H t i t 11 to Hahnc~ 

ll<''lliw: 110 r.u I" ' ''S c·sco la.• o!/irriaes ou eqHipcn·aclas, 

Co 
Legi 
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Sall da.s Commissõcs, 7 de Agosto de 191 . - Epitaeio P essoa, Pre; !dente e 

r"Glator. - GBIWI'O~·o J:Ia1·ques. - Gon::aoa Ja yll~e. - Rayntwrdo de Miwanlla, 

Prr.posit;CÍ!) dn CaiiH<>'CI llos Deputc.,los 11. 20, de 1918, a que se refci'CIIt u 

CI'IOIIdCI O O jJ(I1'0Cer 81!1JI'U 

O Congresso N'a.cionR.l decreta : 

Art. l. o Fica o T)l'Stiluto HahnE,manniano do Brasil reconhecido como as

•ociaçào éiP utilidade publica. 

Arr . 2. o .\.ll!m dos :ncriicos formados pelas escola-s officiaes ou equipara

das, a C'linica homceopa.th.!ca será exercida pelos ip.roflssionaes ha·bilitardos pelo 

lnsliLUt.o Ha1hnemanr.ia.no. 

Ar L. !! . o :1\(,nlmmtt pilar macia ltomoco,pathica poderá funccionwr s m a clire

cçào teclmica de pllal'ma ceutico ~pecialmentc habilitado. 

Art. 4. 0 O Instituto Hahnemannia'llo fica sujeito ao regim.en esta tu ido p~la 

refonT•a do ensino vigente. 

Camara dos Deputados, 17 de Julho de J ns . - João l"esptwio elo Ab1·eu t 

Silnt, l're:;id·ellle em ex releio . - ,1, V .• -l ucl?'CUle Bezcrm, 1° Secretario. - J~<· 

venal L:tlllCL?'tiue de Fahct, 2o Secretario. -A impri'IIlir. 

11I~SSÃO DE 16 DE AGOSTO 

2• (/i~CIU<-Çào rla p?•oposrcoo da Camara dos Deputados n. 20, eLe 1918, ?'Ceu

llhecelldo associaç,ío eTc 1'tilidacle publica o Instit11to Hahnenwn11iano dn 

Brasil 

.Approvalda. 

E' al])provada a seguinte emenda: 

Ao aJ,t. 3°: 

Em ,·cz de e peeialmente habilitar/o, diga-se habilitado 110lo I nstituto llalnr e

mcmu i ror o on pelas PSeozr,_. o/!ioia~s 011 eq!~iparaclas. 

Na s~sSÃO DEl 17 n& .\ GOSTO é approvad:t sem debate, em 3' discussão. " 

p1·opo.slçi'ío, 
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SESSÃO DE 19 DE AGO S'rO 

fl rrlar:uío fin u/. ela emenclct elo Se1wclo á tn·oposiçci.o dct G0/11ta1"C! dos Depnt<ulos 

a. 20, ele 1918, qne 1·r·conh ece el e ntilillcul e jJ!!blica. o l1>stituto, Hnh?>enwnnia-

11 o cl o lJ1"WJil 

Ao ·art. 3 o : 

Em vc·t. l}e espccia lmentP, h a b-ilitcul o - clioc<-se: habilita r/o pelo Instib<i·o 

Jlnhne•uan11·inno 011 11e!'!.~ C-'COlas of/iciaes 011 eqnijJa.,·acl.as. 

Sala <i:>.s Commissões, J ~ de Ag·osto de Bl8. - .Yavim· de• Silva . Presidente . 
Ant,J;,io rle Souza. 

Fica 1<;obre a ::IT·e~a para ~er dlscuti<da. na sessão seguinte, d•epois de :publi

r,ld•a no Dim·io ·ao C'ourn·esso . 

Approvada !'<A SESSÃo DE 22 1JE AGOSTO e devolvida ft Camara dos Depu

tados. 





CA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃ!O DE 27 DE AGOSTO 

B>nenda elo Sr.nado ao tn·ojectc> n, S C, d.e 1918, da Ca?llW>·a, reconhecendo de 

ntiliàarl6 J)'l!blica o Instit11to Hah1le11lWI11liM>o do B?·a-~'il; com pcwece?" da Com

missã o ele J?tsti ça, tavo>·avel á. emenda do SC?wclo 

A Commissão de Constitui~ão .e Justiça, t endo examinndo n emenda do S·

!H1do no 'J)roject<> da Camara, r econhecendo de utilid a de publica o Institu to H::.hne

manninno do Brasi·l, que n(> •art. 3° m and·a subSititui:r a expressão - "-especial

mente ha·bilitrudo ", por .esta : "habilitado J:>elo Institm'lo H a·hnemanniano ou pelas 

~Ecola s offlcifl.oo ou ~quir.~radas", é de '])a.recer que, m·ão hav-endo razão parn se 

recusa r a nm•!}li•at:ão .proposta, ~eja a. mesma rupprovalda. 

Sala das Comm·'~SG{)S, 29 de Agosto de J 918. - Gmtha Machado, Presi<ient 

, n;lnlo r. - ,lf ello F'r anr", - Ve?·issimo ele .lfPllo. - Jfo>·ei?·a B?YI1>dão. - P ru 

úll f ~ <I e Mm·aes. -- Al'l•0:1Jiio A eznHlo. 

Rrrtcntln tlo Senado ao jn·ojeoto n . 8 P?·ojccto n, 8 C, ele 1918 , da Camat·a, 

C, de 1918, >·econhecenclo de ntili- eme11àact-o ?Je!o Senacto. 

clcule pnblíccc o Instit1<to Hahll e-

ma?lniano do B?'C!Si l. 

•
1.0 nrt. 3° : 
1~m vez cl•P. - .especirul,mente h abi-

li ta elo dlga -ae : habilitado pelo• 

Instituto Hahn.:mannj a no ou pelas es-

roias offlc.iaes ou .equi paran~.s. 

O Con g1-.esso :\'aciona! deCJ~ta ~ 

Art. 1.° Fica o Instituto H a hnC':nan

n:!ano do Brrusi•l reconhecido como as

s oclaçã'O d e utiUdade publica . 

AJrt. 2. 0 A lém dos medicos formado~ 

'Pélas eScol•as o,fficia€s ou C'quiparadl!!' 

· a clinica homc:epa-th ica e1·:t exC'J'Old:~. 

Jllelos profiES.ionltlf"s h::llbllll:!ldos J).? 

., .. Instituto H a hnemanniano . 
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Art. 3. 0 Xenhttma. pharmacia. ho

moopathica poder á f unccionar se•n a di

recção teohnica tde IPharmaccutico esJ)ê

cialmente habilitado. 

Art. 4. 0 O Instituto Hahnemanniano 

fica su j eito ao a-egim n fstatuido pela 

Sen:tdo Federal, 26 de ."<gosto de . reforma do ensin o vigent . 

1918. - Ul'bcmo Santos da Gosta Cama.ra dlos De<puta.dos, 17 de Julho 

, t?·cmjo, ;F'<r esiden te. .ilfanoel da de 1•918 . - Joüo Vespncio c/,e Ab1·en r 

Jllcnca•· Gtllimm·<ies, 1° Secretario. - S~!va, F;residente. 

José Joaqnim Perci1·a Lobo, 2o Secre- Be:::e•-ra, lo 'Seocreta.rio. 

A. ele And?'aclr 

Juvena! Ln-
t.ario. i1Ul?'tine àe Fnria, 2° Secretario. 

:"a SF.SSÃO DF. I DE SllrE::vrnno ~ approvruda a emendct {l o Senado. 

SIDSSÃO DE J!! DE SETK\fBRO 

Reà(IC{tio final d·) 111"0jecto n. S D, à r- 1918, en•enclaclo 1JC!o SenacLo, •·aco11heceu c!o 

de utiliàacle 1JI!bli"ct o Inst itu to Ha1111emmmiano do Brasil 

O C'o!1gresso ~acionai de ereta : 

Art. J .o ?lca o In~< Lituto Hahm.•manniano do Bras !.! r!'con•hecldo C'omo as· 

~oC'iaqll.o de ·utiiitladC" publlca. 

A rt. 2 . 0 Além dos rnedicos formados pelas escolas offlc int\s ou <'quipar·:l

da•s, a clínica ~orr.ceopathic:J. serâ exerci da pelos .pro flssiona es h abilitados pelo 

Tn.o;tituto H ahnemnnnianCI. 

Art. ~.o Nenhuma pharmacia homreoparhica. I})Oderá funcclona~· sem a dlr!'

cção tech11ica de pharmnceutlco habi·litado pelo Instituto 1-Ie.hnem~\l!lnia.no ou 

.p~>lns escolas officiae,q ou equiparadas . 

Art. 4.o O Instituto Hahm~mannill•no LC'a sujeito ao •reglmen estatu·ido pela 

reforma do -ensino Vig'!!nte. 

Art. fi. o Revogam-se a.s disposições em co!llt.r a r io. 

Sala .Oas Commis•õe;;>, l3 de Setembro de 1918 . - Jlonteiro ele Sou~a. -

Peclro Gol'rPa. -- ViC'ente P lrayi be. 
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SESSÃO DE 4 DE DElZEMBRO (1917) 

A.11torill!a fl t1-cmsto1·mm· em Faculàlule ele Oclontologia, sem nO'Vos mms para o 

2'1/.esotwo, o act.oal mtr8o àe odontologia d.a Faculdade ae Medicina do Rio 

do Janeiro, e dá outras 1JrO'Viclencias; com pareceres favorave-í.s das Com

m1ssões de Instrttcção Pt<bU.ca e àe F'inwnças 

(V>c1e p,rojecto n. 290, C>e 1916) 

A' Commissão d<3 Instrucção Publica foi presente o ·projecto n. 290, do armo Parecer da Com-
missão de lnstr. 

p~ssado. ode •hnicirutiva do illustr~ 1Sr. José iBonitfacio, o qUJaJI ·autoriza a trans- Publica 
form:ação em "F.aculrd~de dJe Odontologia", sem no;vos "onus" para o 'I'hesouro. do 

actual curso de Odcnúologia da Escola de Medici111a d<Jsta ci1c1ade. 

Por systema é o Relator convicta e e:>:tremrud:aanente inf\enso á officiali~ação do 

~nsino supt>l'i·or. Quando o acruã:em'ic:isrrro do Es1lrudo não conSitifuisse um J)l'i.V'i

!eg·io contrario ao espiri<to do <regimen a só vitaliciedade do magisterio official 

- e esf'a é uma secular e prejudicial~ssima regaJia ou.tt>rgruda a todos os docentes 

das nossa.~ Faculdad~ - bastaria a condernnar semel.hante instituição. 

GanrunUdos na posse inviolav>el e discricionruri.a dws suas cadeirras e superio

res de facto á propri'a fiscali'~ação dos ·gov>ernos, .pohs jáll:nais se vio entre nós um 

lente pcnido por incompetencia. ou desidia; muitos são os pr<>fessores que trans

formam a cathech·a €ID uma sinecura por todos os títulos crim!Íino ' a, em um 

"otiuTT' sin<' 'CJi.gnitate". Alheios aos progressos da carle'ira, que lhes de,;a ser a 

constante preoccupação. e .presos .a uma ~roUna obso•leta, .que il'hes é uma .prova 

de incomperencia did•acticn, Urmirt:am-se muitos tdelles, qttan>do de to'i'l•o se ihes não 

emboto11 o senso mot·al, a an:-rastar a hora das aulas. Não cumpr~m o je,-e~ . n ~rn 

formam um unico discupulo. 

Kão lhes fosse a vitaliciedade, porém, esses mesmos protfessores relapsos 

aconwanhariam "pari passu" os apeTlfeiçoamenrtos c1a. sc1encia, esfo'l'çando-se por 

se to.·nrur cada vez. maJis provectos e rmpondo-<se cada vez mais á nobilitante 

confiança dos co.lil,ege.s e ah1mnos, pa.ra que não vi•essem a •ser vencidos na fe

cunda competição de uma docencia livre e moralizadora. Em no · os m-eios acade

micos, e bastará este exem~p.1o a mostrar que não exrugg'er.amos, conhecbdissi.ma 

é a chroniea de um professor que, d•urante quBltlro lustras co•nsecutivos, não mo

dif.'rou de uma vh·gula as postillas d·iCtadas no primeiro runno uo curso. i\1ul

tiplas e fundament<-ws fo.r.arn as tnansformações .por que v>eilo :passando a. littera

tura nwdica nesse dilatado penodo, roas as celebres rpostiiUas amkylosavam-se na 

sua imme>bi•li.da•de scientifica, ind[.fferentes á e""lução que lhes >i~ em torno, in

tangíveis, imrot>dificaveis. E, rtodos os an'llos, a il'rev.erencia preven•i da e galho

feira dos estudantes ouvia a mesmissima ci.nca d:e traducção : - "Des m<.scles 

eu évf~1!tal~ como dizem os autores ft"&noezes, ou ?nusculos e?n f'avental!" Não 

mais se <iemorará o ReleJtoT em j1JI>tilfjica.r a sua or1ent.ação, só contraditavel ])Or 

quem vez :alguma se tenha preoccu];)a!do com o assumpto. 
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Ent.retanto, nãO ~ o probil·ema da •dooofficiia;lizaçã,o do ensimo - sa.Iva~dor~ 

cMl'lJl)anha á. qual ida.ria o Relawr o m1e~hor <'Loo se~ enthusilllSmos - que ootá 

propostv á•s nossas cogitações. Do que se trata. ·é CLe o-pi•nar, d'€<Illtl'<> .ao ensino já 

oftlola liza,do, ou areia oo.nsEmVIa.ção do curso de 'od0ú1Jtologia ·qual é milruistr.a.do 

en<tJre nôs, ou por uma remodelação que o torne completa e efficientemenrtJe ooe

quwdo aos f'in.g a que se destina. P.ara o Relator, .e acredita e].]Je q,ue IP3/ra os 

seus cooopicuos coNegas de Commis.sãJo, o segunldb l!lilvitre dmpõe...se <'lle •soi mesmo. 

E' 1deifei.tuo•so, é an-achronico, é deflcilentissimo o qwe temos a respeito . ®m

qu61nto .alhures c he.gzyu a arte dentaria a.o rnaxJmo da perfecti'b>l1drude, o que 

se en<>ina entre nó& é quasi a ind•a. o que ·se profe.ssav!l. •ha vi!l'ltJe arrw'OIS a,trás. 

Ora , actualmente, o d·enti.,.ta não é mais o charlatão de a.ntJMlho, nem lhe 

é r.idiculizavel •o offic.!o como o foi o utr'ora com o •prol'Oqu1o - "rnenteur comme 

tm arracheur de d•en.t~". Lo·n~ disso, é ou d'eve ser um e.specua.1istJa. ver-Ba!do, po

rém a:npla·mente vE\rsado, sci-entiflcrumente, Vlersrudo, CO<rnptet.amJentJe '\'ensado na 

teohn,ica e na 'Iwatica •da sue. -pro.fis ão. Como se nó!.o comprehenldJe um. clinico 

mo&el'!W OOC!'avi'Zaoo ~ainda ao .antigo empyrismo thera-peutloo, ou não se jus

titica um ctrurgião qu.e Oilleü"e sem as seva-.aiS •e sailv.rudoras presori'PÇões da aBe

PISia e antisep&ia contem,poranea.s; rus.sim ta;rnbem não se rudmlitte um dentista, 

paTa quem não se jam exhaustivB!lTlente perfeitos os conhecimentos necessarios á 

Sl.li8. complexa e diffici•lima e&peciaUzação . Em cousa aJ.gu.ma po·dlem e dewm 

Eer ;in[-eri'.:>r'es !is do medico a -proficiencia e as respon.s.abili<drudes db odontologc 

mo:dlerno. 

A razão é curial. Mais lu.ga.r oommrum qu·e J)l8ll'eça, m!B>lis se<liço que se hajn 

torna.:to o a;poplhtegma, não ha saru&e d'e espiüito sem a saJUrde do corpo e esta f 

pr im'Ordialm€'llbe ga.ranthd'a por un;.a boa dentição . Sob o <'llesespero ldJe uma odon

ta.lgi•a viol·M ta, nã;o ·h a qru€m logre rerulôzal!' a mais ISimpfres d•rus Ol]ler.ações men

ta.es. 

Não nos cansemos d'e o repetir cham~se. embora, dJe biruniB>là-<JJalde ou velha

ri.a. a nosiSB proposit!l!da repetição. Velha e banal mesmarnJente é a le i de 'l'hales 

e, nem J}OT isso Sle Vlexa rulguem dJe a<ed'iZ'er que os run.gllllos de um :trilang'u•IO va

lem en. somma dous rectos. 

A co•pio-.o:a ju&tificação do ta:Jen•toso aJUrtor do proj·ecto n. •290, - e aqui não 

valha o ,-e...<-trictivo CO'ITio s imples genti•leza , méra cortezan;lla. ou calcul®&a Uscmja

demonstra á saci'eldruà e, birilhante, CO!I'lViilncente e •lirrefurN.'V'!l!men.te, q_ua;n<to vimos 

russeveoranrdo. Como argumiPnto •à,e ordem technica, licito seja !-el)TlOduzir a,qru i um 

t>recho da men>i!agem à irtgid•a. ao Congresso pelia A>ssocl.açíl.o OentraJ Braeilei,·a 

de D ent!SIM.s: 

~· Om, o soft'rim!ento p!ermrunen te, acoffi!Prunha.db do erufu,a.ctueolmento 

progressrivo do o;rgan.i!Smo iln!fantiiJ por fa~lta. .àJe alimentação, porqu.e esta 

.:; r~u.sad:l !pelas orilalnç.a•s 1mt v:i'l'turde daiS ldôres que provo=, nãio só o 

ü ·aumatilsmo das !Poi!}Jas dentar·ias expostas 'Pela car:ie. cotruJ as iffi!Pressõ~s 

thenm:icfliS nos i! entes anorbidbs; e a degJ.wtição CO!I'lstlmte do pús pro'V1eni~n

te <'llrus -gengiva-s •doonlles e polpas ·gangzienada.s fa;t:J.grundo e d:es.truin•do mes-
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~o os elemlento.s de defesa orgam1ca, tudo isso J)Tedispõe CO'llei'deravelment-e 

.t criança á. tubocc:tlose, qwe será. f.atalmente victoriosa nesse terreno fa

voraVlal, a de.."J)eito de ·quaesqu.er oUJtros meios vrophyla:ticos, que não a 
hy.girene buco-dentaJrha. n 

Não é possivel dizer mails succinta nem ma.is COiliVencedorwmente. A 

criamça de hoje, en>fezruda, r.aohHica, combaUda nllls suas :r.es:iste~roias o:ngaml

cas, ,%cri:ficad•a no ll'eu desenvorlvimento porque lhe fa.Lta. uma boa dentiJçãJo, é o 

homaro inva•lido de aanramhã, sem estomago, sem sa,u•de, valetudi•na<rio wecoce sem 

'' " joi\l de vivre" e sem completa. •utilidadle social. Prurodiando IMl1 conhecidirsslmo 

aphor;smo, !:>em se pód'" e.ffirmrur que - ·' totum animal in derutibus". 

O melo 'UJrico de se conjura-rem taJes prertgos, que tão a~dor:unenre im· 

pendem sobre a vueric!.a, só consiste, s6 pôde consistir no prepruro do medico 

e do ciru<rgião cta hocca tão completo, tão meticuloso, tão efficientle, tão d~en

,·olvido, como o d.o operador e do cliniroo do COl'j)O. rSem •tuna optima odontolo

gia, becnnicamerute apJ)al'le>lbade. de <todos os recursors Ida sciencia, •a climica in

fi'LlltH ver-se-ha i:mpotenbe pare, conjurwr, para combaber, :para debellar as multi

pla,s enferm'id!ades que e.meaça,m a infanoia . A eclosão dos primeiros dentes é 

cad.a vez mai•s dbfficil e mais .perigosa nos povos civHizrud<Jis. Laostiimavel é não 

haver estatirsti'cas recenseando o .z>umero de vidas sacrificadlas por essa fa.b.l!lidade 

phJ"Siolo"Lca., que a citvilização vai tornando dia a dia mabs temerosa rpe.ra BIS vi

das em flôr, confia;das á nossa vi.gile.mcia e ao nosso cwrinbo. Isso, no des

J>o.ntar, como _na continuidla.d.e •da r><rimeiT'a &entição. E, quamldo a P<reJleitu<ra or

ganizou nm ooorpo de medicos e-scolares, incomprehen.si.V1el parece que se nãJo te

nha n<ontaai'..o um outro de d~ntistas incumbidos de semelha;nte missão. 

Ent.1-e nós, o curso de od<Jirutdlog-ia , qUJal! é moini.st:nado officialmente, nem é 

de mOr!de a formrur odon<tologos proV1eotos, nem soffire o mais l·igeioro CO<llfroirrto 

com o que se •Pratica em outros pa;i:oes. Ou a sua. re:florma, para qu~ não oonti

nuemos Jem imperdoavel atrazo sobre ~ sciencia odenbaria do no-sso tempo, ou e. sua 

cxtincçã.o, para que não estipendie o Esta/do uma instituição anachTIO'l'Lica., defi

cientissima, únuotil. 

O prcjecto do preclaro Sr. José Bonifacio, o qua.l lrhe é mais uma prova 

da incan~avel operosid'ade, formosíssimo talento e devotaJda. .preoccupaçã.o pelo 

bem p~bl ico, vClm conigir todoo e,'Sl!S falha'S e remedia.r a. todas essae deficilen

cias . Elle é n•ecessaTio, ~ oppo<rtuno, é mesimJ lmprescindivel. Con'Venddo de 

todos os seus meritos e vantagens, vropõe o Relator seja elle acc9ito p&la Com· 

mi-ssão e t:rransformrudo o marls breve .possivel em lei do Congresso NacionBJI. 

Sakl. das Comnü ões, 26 d'e Ju~ho de 1917. - Antero Botelho, !'!residente. -

Fl.oriano de Britto, relator. - José .4.ttgusto. - Ephygeltio de SaHes. - Ra· 

miro B ·raga. - Raul Alves. 

A' ~omrmi.s~ão de Finanças lfoi presente, oom parecer favora.vel u'lla.IIdmc Pa:ecer da Com
da Commtssão de Insrtrucç!io PubJica, rella.ta•do pelo Sr. F1l'Oil"iam.o de Britto, o missão de Finan 

pro.f<.oto n. 290, des:te "'nno, da. larvra do illuetre Sr. José Bon.tfacio, autocl- t;Jas 
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zrundo o Governo a transformar em Facu•~daJde de Odontologia, sem noV'Os "onus • 

para o Tht>SIOUt"O, o actual Gjurw de odomtologila da FaJctui.cladle dle l\IDed·Ircilllla Jéio Rio 

de Janeiro. 

Não •se trata pro.pri·a:ruente de materia nova prura a Cornrmj,ssão die Fin.runçrus. 

Este me...'<lll'O Relator, no com•eço dia ;pr~nte l•eg'Lsol.atu:r'a, tevoe -erusejo de se pro

nunctar <ro1)re o a.s.."'ttmpto d.run•clo ·pe.recer sobre uma emenrdla •do Sr. José Boni
t.acio, apresentruda entãQ á refonrn•a do ensino. 

Opinava mcssa época, como ai.nd!a hoj•e oiJ)i.n.a, pela corr.ecção do enro da ne

fui'J'lla de 18 clie Marrço, que fez regredir em vez de melhore;r o ensiillO na arte 
denrtlarira no B:nasil . 

A a-educção ·do curso a dous annos, a st!IJ)pl'essão de mru1:1er!i.as lhav:iJdlas como 

indispensJtV'eiJs ao bom preparo profissional, tudo i.sso foi nessa occasião a.mp•la

me'l1't<e ex.a·mLn!BJdo e criticaJdo . 

E a oonclusão a q.ue •a Commissão de FinaJ'lças chegou desse estudo foi d<· 

qu.e o cu!l'\'io odorntolog-ico podia 'be1· vi•da á •P,a11:e •e um·a organizaçãQ na rulturu 

do·s pt·ogreEsos re.al·iZ>bdos n esse ramo de sciencies aPIJ)lica!drus. 

O m.esmo Deoputado, auto .. da emenda, retomO'U este anno o seu !()Onto de 

vi!Sta !lllltigo em projecto <:weci:al e sub:meltte.n-o á coJliSi·deração da Cruma.ra, pe

dburo Q IJ)an•eot'lr d.a>S Commi•ssões rde Instrucção Pubtltica e de Fin!llllças. 

A rfunclam€!ll'taçiLo de sua idêa é lonêa e convincente, podendo dizer~le qu~ 

reume CO'ffi feioicida.clJe a aJS'PiraçiLo •gerrul &os cirurgJões demoti.stas brrusileirras, !'€· 

petidamerute maaifestada nOIS vQtos dv 1" Congresso de Odo•n!xlloglia e em r>e· 

presemtações que conrstam dos "AnnM•s" desta C~a. 

O rupoio da db~uta Commi!SSão de J'nstr'l.tcçiLo PubiLica, pelo orgào dt• seu a•b-'· 

hl:zoa:do Rellatoc o S.r. Fllorila!tlO <1e B.rito, ê ode ,moiJde a CQ111fimmaJr a exMLlooaLa ela 

iniciativa do operoso representante de Monas, hoje mem.bro tam,bem da Cormnissão 

c:., Fi•nanças e podendQ pois esclarecer .aos seus collegas da mesma Commissão com 

aut01Tidade muj~o maior do que a do obsou.ro Relator deste ;parecei!'. 

Plela natureza re.gJim'IJelllta·l de nossa fwncgão, a pa .. lte soba-e que 'tlerlemos de 

d.J.Z'e'r ê pa-opr1amente. a rda cretspeza . E o au•tor do projooto prova, e esta Com

ml•EIIliLo Jgmalmente jâ o 'disse <la ]Jit1bneira V'ez ql\le o assumpto l.'he fo1 rpresente, 

Qil'e a .pmjectJruda, cl'eaçiLD d'a Fac.uldad<: de OalontolrO'g&a pôde ser f·eita sem 

gravames 11ovos para o Thesouro, assegurada uma frequencia média que bastE' 

para rus oclespez.as com prrofe,ssoroo e rmatet<l~l ·e d•eduzid'O d;a vletrba rdiL Faculdadl': 

dJe Medici·n'!l. o quallltirtativo attribuido ao cUBteio d10 act\llal cUt·so d·e o·d=tolJogia. 

Trattando-se da 11m gramde e necoosario nre!hO<·amemrto a i:rutroduziT-se no 

eTIJSiq1•o pa<ra fazer do estudo da M"'te detnta1·,ha ·E<!IIÍJ'Ie n1ós uma r.eallaade que cor

responda ao grão de JJrogres·so que essa especial'idade a•ttJ:ngio, e não havendo 

o ;pe!ri•go dJe se augment:rarr com tal a despeza .P'UJbl'ica, nãkl sabe ra COi1Ilmi.ssão dê 

Finanças como negar o wu V'Oto e ajpoi'o a.o pojooto dJo Sor. Jo.slé Bonifaoio, iá 
acooi.to -pela Comun~ssã.o C'Omllertente que é a <de Instr·ucçãü, en:n oujo douJto parecer 
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se louva a de Finanças, que assim, pois, acceita o referido projecto e o reoom~ 

menaa tam·bem á aprovação da Camara. 

Sala das Commi•ssõoo, 4 de DezemlJ.ro de 1917. - Galeão Ccwvallval, Presi

de::~ te . - Fe!-ix Pacheco, Relator. - Justiniano rle Sm·pa, com restrJCÇ;.io. -

Ildetonso Pinto . - Balthazar Perei?·a . - Torq·uato Mo•·ei1·a. _ Cimcinato 
B1·aga. - Ootavio Man~abeira. 

P•·ojeoto n. 290, die 1916, a qt•e se •·eJeTe o pa,·ece?· 

O Gongresso Nacionad reso<live : 

Amt. 1. o Fica o Governo a.utoriza.do a. tra.nsf.oTilTla.r em Faoul&'l.de de Odo<nto

Jogiil sem novos onus para o Thesouro 0 actual curso de Odontologi3. d3. Fa

culrla de de Medicina do Riio de Jane•iro. 

Art. 2. o O ensiiilo será fe<ioo ellil qurutiro a.nnos e co.nuprehe nderá as seguintes 

oadeims: 

1", noções de a.natomia deoscriptiva e ana•tomia medico-cirurgica da boC'~a.; 

2•, billstlologia; 

3• physiolog.ia ; 

4•, a.n!altomia, .physiologia e h.iSitologia derutaA"·iaJS; 

5•, noções geraes de •vathologia, de mticrobiologia e de ana.tomia patho-
loglca, 

6•, nheraJpeutica, unareria rrrOOdi'Ca e Mite ae forlm!ula.r; 

7• teohmica odontologica; 

8•, part;hol•ogia dentall'i!a •e ther~tica. .rup,plicada; 

9• ]JU'O<these ; 

10•, metallurgia; 

11", hygiene, eEipeciru!Jmeruie da bocca; 

12•, orth:od·om<ljia e pro<these dos maxiF!rures ; 

13', clinica odolll1ologlca. 

Art. 3. o As matenta.s serão •di·strli'bui.das p.e!os quatro annos ilCJ seguinte m.o:l.o: 

1° runno: 

a) noçõeis de amatooni•a descript1va. e anatomia m>edico-oi!rurgica da bocca; 
b) hist:âlogia; 

c) physiologia . 

2° am:no: 

a ) a.natomia, h.istologia e .p}ly<;;iologia t'l!entarias \ 
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b) noções ga·ae.s de prubholog·ia, de m •im"<Ybiologia e d~ ·a.na.tomi<> pa.th~-

log·~ioa.; 

a) ther8J}1teutica,. mSJt:erill.. omed~ca e :u·te d•e formular. 

a) tetahnica. od001tolog.ica; 

b) paJtho•Iogia dlenltaria ~ the;ra!Peut>ica ; 

c) prothese (1' pm1te) : 

d) m~tanurgia, russiste:ncia ob1'igat01ia á c1irn'ica. 

i o aJlllllO: 

a) hygiene, especialmeillte da bocca; 

b) J:ioothe.._<oe C 2• pa.rte) ; 

c) orthodonrtia. e oprothe.se dos maxiJ.!af:'e!S . 

d) clin!ica odon1:olloglca. 

Art. 4. o A' Facullidade de Oaontolog.ia lf•lcam pertencendo todo o mat9<'ia1 

od<mtolog>ico <Jxistenrt:e ma Fa.cu:l<i8Jdte de Medicilna e os la.boraJtorioo de technlca 

odontologica, -de prothese dentaria e o gabinete de clinica odontologica. 

Paragrrupho un.itoo. Para a f<nstrullação da Fa.cul<i8JCOO -de Od'<Ynrologia o {}{}

verno aproveitar á um do,s proprios nooi·onrues do Districto iFedeTal, e,tê que seja 

construido !pella Facu1<irude o ed'iliicio 'P!l'Oprio. 

ATt. 5. 0 P.ara a mrutrlcula na Faculdade de Odontologia os candtida.tos, alêm 

do exanne ovestibutla.r, apooSEm\taTão attesta;ao de approvação das segwim bes ma

te;ria.s: pOII'tuguez, franoez, inglez ou al!eanão, rur.ithmetica, geomet.rla, geowe.

plri!a, physica e chi.m:ica e h'istOII'ia naturrul . 

Art. 6 . o O pr·ovimernrt:o das c~deir.aa da FacuMwe de Odomtol•ogia se fará 

meJdliarnte CO<nOU!l'SO nos tJenn.<J>s da lei, com 8JS modificaçÕQos que forem ootabe

lecidas, .para as prilnleia'as nomeações, pelo Poder Executivo, de;vendo ser a!ll'o'

vei.t,a,dos os a.ctuaes Pt'Ofessores e 1tivr s aoCffilltills . 

.A:rt. 7. o O peesoa.ll dooon'te ~ a.dmlinistrrutivo será o da tabe1la ammexa, com 

os vencimentos na mesma estabelecidos. 

§ 1. o Os pro.fessore~s s ubsti<tutos só perceberão quamdO .estilvEI!'em em exeo·

cicio,. a dlift1etriença de vencitm.eaJtos que 01ão fôr peroeb'i'da pelo cathedl'31tico. 

§ 2. o Os Jogrures do pessoal admin•ietra<tivo serão P!l'f>Emohidos pelo Governo 

dêntre os funcciona.rios a.ddia.os . 

&rt. 8. o Todrus as ta;,.'31s <l'e ,maJtrlicul8JS, d-e exame;s e qua.esquoea- emoll\l!ID,etllWS 

se71ã.o an-ecadrud·as pela fa.cu]dade .para o custerdo de suals dlespezrus, oorernn~am

do-ilhle a União apenas ·a i!DJil(ltrttamcia que cle<spooi\d·e com o curso o.•e odontologia 

da ~aiOUtltda;d·e de Mé'diclt•a. 
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.ATt. 9. o Aos ahmmos que terminarem o cur.."' será dado o diploma. de 

doutor am odontologia. 

TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 7o 

13 pro!e!SSores a 6 :000$000 . 
4 assi.s!Jerut>es ( dous ,paca dlil!liaa odontologica, um ~para protheze, 

um para teclmi=) a 3 :000$000 ......................... . 
Director ( gi1llltificaçã<>) .................•....•........... 

Sec.reta'r!io . 

Thesollli'ei•ro . 

Gm conservador . . 

Um ai!llMlu<rose . . ...... ... •.....•.. .........•.. ........ . . 

~ serventes a 1:200$000 .................•................ 

Um porteiro a.lmoxarite . . .........•....•....•.............. 

Sala das sessões, 19 de Dezembro rle 1916. - José Bonifacio. 

78:000$000 

12:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 
3:000$000 

2:.00$000 
2:400$090 

3:000$000 

116 :800$000 

NA SBSSÃO DE 19 DE DEZEMBRO (1917) é encerrada, sem debate, a I• 

dl~~ellles'ão. 

K..i. SESSÃO DE 21 DE JUNHO (1918) é aberta de n0\"0 a 1' ttiscuo;.,.ão e el\• 

crrro.da sem d·ebate. 

NA SESSÃO DEl 25 é approvado O J)!r'ojecto. 

NA 6PlSSÃo DE 3 DE JULHO é encerr.ada, i!4rn debate, a 2• discuss!i.o. Em 5 

approvado o p.rojecto. 

~A SESSÃo DE 13 DE JULHo é encerrada, sem c1ebat9, a 3• discussão. A:pp-1'0-

vado o projecto na SESSÃo DE 18 . 
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SESSÃO Dl~ 20 DE JULHO 

RecLacçc'io fina! do 1Jrojecto n. 399, .ele 1917, auto1·izando a tra.U~jonna1· em F a· 

ett!cLacLe eLe Odontologia, sem n01Jos o>ws para o Theso1wo, o actttal ctt?"Bo ele 

oclontologia da FctcttlcLacLe cze 11Iecli.cin« do Rio ele Janeiro, e cLã o~ttras provi· 

dencias. 

(Vi·de JProjectos ns. 290, d~ 1916 e 399, d€ 1917) 

O C=nesso Naoion>aJI reso'lve : 

Art. 1. o F'ica o Governo autorizado a transformar em Faculdade de Odon. 

tologia, sem novos onu.s 1para o The~;oouro, o a:ctua'l curso de odontologia Qia F a· 

cuidada de Medicina do Rio de Janeiro. 

Art. 2 . • O ensino será feito em quatro annos e co!J1d)rehenderá as seguin· 

tes oaidei.Tas : 

1• n!Oções de ana>tomia. d•e &:.crioptiva e anrutomia mecl'ico· ci.rurgica. da hocca ; 

2• histologia; 

3• p hysiologi.a ; 

4v, ainato:rruia, pb;'ISiiologia e histologia dent:aJr'ias; 

5•, noções g€Taes •ele pathologia, d~ microbiologia e de anatomia path<r 

loglca; 

6•, thera,ve<utica, m~ia m•edica e arte d.e focmulrur; 

7•, technica odontologica; 

8•, 1>8ltho•klgia dentaria e theralpe1.11tica applicada; 

9•, 'J)r o<these ; 

1 O•, m!etal11\.l!I'gia ; 

11•, hy·g>iene, especiallmente da bocca; 

12•, orthO'dontia e 1>•r01l'hese oo.s maxiQQa.res; 

13•, c!il!l'ica od001tologica. 

Ant . 3 . o As m•a<teriaJs oorlã.o d·i•stJribuidas pelos quatro an.nos do seguinte 

modo: 

a ) noc;;ões de ana>tomia descriptiva e anaoto:rrl'ia medLco-cirurgica da bocca; 

b) hiJStoQogia ; 

c) phys1ologia . 

a) analtomi<a, h iatologja e physiologia derutru,1a:s; 
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b) noçõe-s geraes de •pabhologia, de microbiolol;'ia e de anatomia patho

logica; 

c) theraJpeu tica, ma teria mj>dica e at,te de formu!rut· . 

3° amno: 

a) ooalmica odontologica; 

l>) patho'logia dentani-a e therea>eutica; 
c) prothese (1• paJnte); 

d) metallurgi•a, a!SS~istencia obrigatorüa á olinic.a. 

4• an.no: 

a) hygiene, especia!Jmente da bocca; 

b) rprothese (2• parte); 

c) oothodonti>a e prothese dos mruxillares; 

d) clirnica odontologica. 

Art. 4. o A' Famll"dade de Odornto.logda ficrum perterncendo todo o material 

odontologlico existe;r:ute na Faculdane de l\!Iedicirna e os labocatorios de toohnica. 

oda<nto•logica, de prolthese dentaria e o ga'binete de olirulca odonltologica. 

Paragr~pho unl'co. Para a •i·nstallação da Faculdade de Odontologia o Go

verno ·aproveitará um dos .pro'!lrios nac'i.onaes do Distriato Federal, até que seja 

CQitlsf:nlridb <pela FaC'Ulaade o •ediificio pi'O<prio. 

Art. 5. 0 I'rura a matriOUJ!a na FacUJldade de Odontdlogia os candidatos, 

além do exame vestibular, aprl:'sentarão attestaclo de appr:ovação das seguintes 

mateTiia.s portuguez, francez, ingle~ '<lu · al•lemão, aJI'ithmwca, geo;rne.ti'ia, gl{logra

phia, physica e chimica e historia natural . 

Art. 6. o O provimento .das dadeirM da Facu·ldalde ne Odontol'ogia se facá 

mediante concurso, nos termos da leli, com as modificações que forem estabelecL 

das, para as 'Primeiras nomeações, pelo Poder Executivo, devendo ser a;prov>ei

tados os actuaes professores e livres docentes. 

_4Jt. 7. 0 O 1pesoal docente e aclrruinisiJra>tivo será o da tabeJil.a a:rmexa, coon 

os vencimle.,...lo:: na mesma estabclecic.os . 

§ 1. 0 Os professores substitutos só 'Perceberão, quan•do estiverem em exercício . 

a difrerença de vencimentos que não for 'Percebida p lo cruthedratico. 

§ a. o Os logare.s do pBSlsoaJl admi ni'siJratLvo serão p;r-eenorudos tpelo Governo, 

demtre os funcciona,rios addld-os. 

Art. 8. o Todas as taxas de matJr'iculaJs, de exames e quaeGquer emoh1mentos 

serão arrecrudadas IJ)ela Faculdade para o custeio de sua;s despezas, deternti

nanldo.J.J.he a Urüã.o apenaiS a dmportarncia que despenóe com o curso de odoniJolo

gia da Faculldade de Medicina. 

Art. 9. o Aos alumnos que te:rmin.a;rem o curso será dado o diploma de dou
tor em onontolO<gja. 
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TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 7° 

13 prof€'Ssores a 6 :000$000 . 

4 as~es ( dous rpara olimica o:dontologica, um rpaa-a ~o<t:hese, 

um ,para toohniica) a 3 :0 00$000 ......... .. .......... . ... . 

Dlrector (gr,a,Uficaqão) ...... . ...... . ..... . ...... . ...•.. 

Secre t runio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ThesoUJI'elro . 

Um conservador . . . . .... . ....•.... 

Uan a.m.ll!nuense . . ........ . . ... . . . .... . ............. .... ... . 

2 serventes a 1:200$000 

Um por-t~iro a.Janoxarite . . 

Art. 1 0. Revogam-se aJs disposiçõee em oonrtrrurio. 

78:000$800 

12 :000$000 

6 :000 $000 

4:000$000 

6 :000$000 

3:000 $000 

2: 400$000 

2:4 00$ 000 

3:000$000 

1.16 :8&0$000 

•Sala d!as CO'Illlmi•ssões, 20 de J'llllho de 1918. - MO-n-toin·o àe Sou:aa. - Vi

cente Piragibe. - Pedtro Cot·r êa. 

Fl' approvada. a 22 DE JULHo, & redacqã.o final . 



SE NADO FEDERAL 

SESSÃO DE &4 DE DEZEMBRO (1918) 

A proposição da Clllmara dos Deputados que autoriza a trrunsformar em Fa- Paracer da Com
culdade de Odontologta o actuovl Curso Odontologico da Faculdade de Medicina missão de lnstr. 

do Rto de Janeiro é merecedora de estudo . 

Quer qua.ndo naquella Casa do C<lng>resso foram sustentadas 315 emendas 

donde lhe vem a orrigem, por seu an.Ltor o Dr. José Bom:i<facio, quer [lOr O'OCELGião 

de se manifeEtar as Commissões de Instrucção e de Finança<S por seus relato

res, Drs. Flwiano tle Britto c Felix Pooheco, com brilho e dargueza taes foi 

estu'd•atlo o assumpto que nenhuma duvida póde pairar ;no espírito de quem Jêr os 

argumenlo? jUEt!fica.tivos da necessidade de ser remodelado esse raJino do en

:iino. 

Occorrem duas considerações que não podem deixar de fortalece<r a. propo

sição para. o ef.teito de collocal-a entre as nossas leis. 

E' uma ;reforma aJpolada no sentir e desejo de tod•a a classe profissional 

ro&p~tiv.J., talwz sere excepção, sendo seus membros os mais d.irectamente Jn. 

tcr&3S!Vdos no caso, e que, portanto, livre de desagrados, de resistenci.as, ao con

trario do que quaei sempre por ocoaslão d·e refoi'iiila!, será recebida como um b&

neficio, pois correspon<ie a se torna-r realidade o que era uma geral e antiga a.s

piracão. 

A segur.da con~itderação é a de ser elevado a quatro annos o aotual curso 

de doue, em época assign<tlada J>ela. derrama de a pprovações sem exame<;. Com 

tão reduzid .... tempo de ensi·no "'ão ha contestacr que o resultado é a insufficien

cia tlo prepa.JI'o, e d!Vhi e, situação. d~ inferioridade em que se encontra perante 

o juizo da cJientela o dentista. nacional quando, na ·luta pela vida, concorre com 

o extrangelro, não tporque lhe faltem intelligencla e aJpplicação, ma,s pe:ie, defi

ciencia do curso acacdem1oo qu'Sr quanto ao tempo quer quanto ás marerias. 

A refor.n•a nenhum gr81V'ame traz aos cofres publicos, pois o art. 8• e.sta

be-leee qu•e a. União 1Vpenas concorrerâ oom a imJ>orta.ncla que jâ. despend-e Plil'& 

ser ma.ntido o OU!I'SO de odonwlogia. da Faculdad·e de Medicina desta. Ce.J)it&Jl. 

Publica 
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A Commissão de Instrucção Publica ~pensa, portanto, que a proposição me

rece ser approvarla, e que se assim resolver o Senado terá vrestado rnotavel ser

viço ao 'ensino. 
Sala das Commissões, 23 de Dezembro de 1918. - José Mtwtinho, Presi

dente. - !J1ig1<el J. R . <le Ow·valho, relator. -Rego Monteiro. 

Na SESSÃo DE 26 DE DEZEMBRO é encerrada, sem debate, a 2• •ddscussão. E' 

approvaà:a em 2 7 a 'P'l·oposição. 

i:\ a SESSÃo DE 28 DE DEZDMBRO ~ encerrada a 3• discussão. E' o•fferecida 

uma eme:1da.. 

:illm 29 é ap-p!·ova!la a proposiçã<> com a emenda . 

SEE'SÃO DE 29 DE DEZIDMBRO (NOCTURNA) 

Redacçllo ji?1al da em11nda elo Se1wdo á 1JT01JOsição da Camara aos D&putados ?tu

mc•·o 23, de 1918, qne t1·anstonna ctn Faculdacle de Otiontologia o actual 

cuTso da Pactüdacle ele Medicina 

~\ corescente-se : 

Art. 10. No curso de pharmacia da Facu•Idatde de Medicina, a a.ctual cadeira 

de ·cr.imica enalytica passará a constituir uma secção com cathedratico e sub

stituto, cc,nsiderando-se o seu actual titular como catlhedra.tico, com op<rererencia 

na promoção a substitulo de um dos livres do·centes, da materia, medico que 

tenha regido curso_; officiae8 em mais de dous annos Jectlvos, correndo por conta 

da snbverção da F<tculdade as despezas á vresBnte a.JteraçãJo. 

_-'. rt. 11. Rle.vogam-se as disposições em contl'ario. 

Sala. ·das Commissile;;, 29 de Dezembro de lntS. - Paulo de Fronti11. - Mi

guel rlP. Cm·vnlhc. 



CA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 29 DE DElZElMBRO 

Emen do dn Senado ao '[YI·ofeC'to n. 106, de 1918, tla Gamcwet, que metndet trans/or

'' ar em F'aC'lilc!acle tle Odontologia o act1wl curso da Faculd-ade de iiied:tcinn 

''" R10 cte Janei1·o .: com 7JaT"ecc1· rlrt Gommissclo de Inst1·ucção Publicet 

(Vi'de pro jecto n. 399, de 1917) 

A Commissã.o d·e Instrucçã.o Publica, examinando a emenda do Senado á 

proposição da ('amara dos Deputados, que transforma. em Faculdade de Odon

tolo,gia o aclual curso oclontologico mantido pele. Fa-cuLdade de Medicina, emen

da em face da quA.l a cadeira de chimica analyti'ca .passa<rá a constituir, no 

cur~o de pba!'me.cla, uma secção com cathed.ratico e substituto, é de parecer que 

Eeja 'li"la :ll}provada pela Ca.mara, porque regul•ariza uma situaçiíiO que já existP 

de facto "' faz desapparecPr uma anomalia na orga nização e.ctual do ensino, con

iorme demonstrou na Camara Alta Ido Congresso o seu illustre autor. 

Sala das Commlssões. 29 de Dezembro de 1918. - Bwrros Penteado, Presi

dente. -José A~tgusto, rela.tor . -Raul Alt:es. - Ephigenio de Sanes. - Os

ca,· So:wes. 

Emenda do Senado 

Accrescente-se: 

Art. 1 O. No curso de pha.rmacia da FaculdaJde de Medicina, a actual ca.deira 

de chiJmca analytica -passe.rá a constituir orna secção com catihedratico e sub

stitu to, considerando-&~ o seu actual titular como cathe dratico, com IJ)referencl2. 

na promoção a substituto de um dos livres docen~es, d•a mataria, medico, que te

nha r•gido cursoa offioiae.s em mais de dous annos lectivos, correndo por cont~ 

da subvenção d a Faculdade as despezas ã. presemte a~lteraçãt> . 
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Art. 11. Revogam-se ·as disposições em contra,ri'o. 

Senado Federal, 29 de Dezembro de 1918. - A1~tonio F1·cmci.sco de Azm·e

rio, Vice-Presidente. - Manoel Alenca?· G1~imcwães, 1• Secretario. - PeiVro da 

Cunha Perl1·oza, 2• SeCJretario. 

~.a SDSSÃO DE 30 DE DEZEMBRO é encerrada., sem debate, a discussão unica e 

Fl•J}provada a emanda do Senado. FOI YOTADO. 

MENSAGEM E " V~TO " 

.Sr. Pre<>irlente e demais membros de. C amara dos Deputooos - Nego mi

:.ha sancção a,o .projecto que autoriza o Governo a tr.amsformar em Fa,euldade 

de Oéontologia o a·ctual cun."' de odontologia da FacuMade de Medicina de.,ta 

Capital, por o jnlgar con•tt·ario a,os interesses da Nação . 

.l!i5tE' curso da FFtculdade de Medicina, como ind'orme. o Diii'ector da Facul

dade, no r0Iatorio que a•caba de publicar, depoi•s doe ruiguns am:nos, em que 'Pare

c ia •deci!lhir, d·ado o insig-nificante numero de matricul!IJS, entrou agora em uma 

phase 'de evidente progresso. Pois é ·J)II'ecisa,mente em um iperio·do assim àe 

vrance. prosperidade , em quoe •está a satisfazer as necessidllldes do ensino, que o 

proj ecto p!"Qpõe transformai-o em uma Faculdade mlha dos elementos neces~a

rios a preencher o mesmo ri-m. 

O proje-cto não tem em vista augmentar os o nus do 'Dhesouro. 

E' o que ldiz Pm seu art. 1° e confinna no rurt. 8•, est&belecendo para n 

Faou1:'ade como <dotação unica.:mente a iiDf!lortlllncie. com que o Thesouii'o contri

bue actua,lmMlte para a manuten~ão do curso. Este louvav·el proposito, aUás, não 

se comprehende como seja conciliavel com a ta:bella e.nnexa ao pr<Y,jecto, exi

~indo uma despeza annual, só com o pessoal, de cento e à!ezeseis contos e oito

centos rnil réis (116 :800$000). 

Corno quer que seja, prov~da tão sómente desses recursos, a F •lliCUlodllid.e não 

disporá de meios 'J)aTa subsis tir. No e:-.:'Sreicio passado <de 1918, e. Fa.culdlllde à e 

Medicina despendeu com o CUII'SO de odontologia, comprehendeondo pessoal e ma

terial. trinta e tre.s; contos e novecentos mi<l réis (33 :900$000). A receita do curso 

orçou em qu-atorze contos o itocentos e quarenta e ciruJO mil .réis (14 :845$000) , 

dando, portanto, um de/ioit de dezenGIVIe contos e cincoenta e clnco mil r éis 

(19 :055$000). Taes proventos, pois, não sendo sequer su.ffioientes vare. o custeio 

do s1m:oies curso, muito menos será para fazer face ás de.apezas doe uma Fa

culdade. 

O actual curso de odontologia na Faculdlade d·e Medicina, pelo regimento da 

Faoulàa;de, comprehende maoorlas que são privativas dene e materia.s que são 

communs ao curso medi<Jo. As ·prlmeLras são lecciona.das por profissionaes con

tratados; o ensi•no das ultim~s é minill!ltrrudo ·por profeSSOTes substitutos da Fa· 
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cu•ldade, aos qua.es a. lei obriga a lecciona.r a. parte do curso medico que interesYa 

â odontologia . 

O projecto vem alliviar estes professores desba tarefa, entreganido-a a. ou · 

bras especiaes, sem vamta.@ens visíveis .pare. o ensino, augmentando-lhe pura

ment<> e sem c<m11pensação os encargos.E estes se tornariam muito ma.lores, 

quamdo se tratasse da montagem dos J<a;bora.torios da nova F'aculde.de, os quaes, 

para não d~sfalcar os da F aculdad-e de Medicina, teria,m de ser montaldos quasl 

que mteiramente novos. 

E ainda convém a tudo isso a,ccrescentar a dl~ficuldade para lhe dar no mo

!Jien to instaHação ccmdig>na, IJlOis o G<>verno não dispõe de ~predio pa•ra t:a.l fim, 

não sendo os que eX:istem su•fi'icientes para accommodar e.s r epartições !publicas. 

Em1;m, não ~ para desprezar a oonsideração d e que, com o consentimen,eo 

dos pcderes pu•IY!icos , a Faculda.de de Medicina desta Capital .tJem .feito avulta 

das d espeze.-s ·para a construcção do seu novo edificio e, pelo menos, não seria 

esta a occasião mais a,proprlada para s e lhe diminuirem as rendas, quando não 

ha uma demonstração evl·dente de que o in,teresse ·publico aconselha a medida 

que 'J)roduz esse resultado. 

Pvr taes motivos, sou forçado a negar a minha samcçã.o ao vrojecto, espe

rando que o CongN"sso Nacional os tome na con~ideração que merecerem em 

sua al.ta sabedoria . 

Rio de Jarreiro, 14 de J a nE'iro de 1919, 98o -da Independencia e 31o da Repu 

blica 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIDiiliRO. 

S'EJSSii,O DE '25 DE AGOSTO (1919) 

Rej eita o "veto" opposto pelo Sr. Pre.'lidente da R e'[l1<blica á reesolução do aon

gnss~ Nacional, G1<to?·i~ando a t?·ans/o?'>nar em Famddaàe de Odontolo

gia, sem onus par a o Thesou1·o, o actual CUI'S O de odontologi a da Faculà<ule 

cl6 'i fed4cinn do Rio de Janeiro 

Em 19 de De:~~emb.ro de 1916, o honrado Deputado mlni!lro, Sr. J osé !13oni-

f · ff c'í da c · t d "el 1 ,.._ Pa. ecer da Com aCJo, o ere a ao ~x<~~me amara um oprOJec o e ., , no qua era o uvverno missão de lnst 
autorlzudo e. transformar em Faculda-de de Odontologia o curso odontologit:o Publica 
mlni·strado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com o declarado pro-

poslto de dar li preparação dos cirut"giões-dentiBtas brasileiros a •largueza e a 

efflciencie. reclama.dae pela importancla da funcção que lhes cabe d'esempenhar 

na de rasa da saude humana. 

Submettido ao estudo da Commisaã10 de Imtrucção Publica, foi esta de pa

recer , confo!'llle rela.torio do então Deputado, o Jllustre Sr. Floriano de Brttto, 
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que o ~ojecto merecia a approvação da Cama.z,a, por ser neoessa>•io, omJo>·tnno 

e mesmo imv>·e.9cindivcl. 

A Commissão de Finanças, ouvida a re:Speito, rpronunoiou-,se no m•esmo sen

tido, ac<..oentuando no paTecer relatado pelo digno Deputado piBJUhyense, Sr. Fe

lLx Pacheco, que o proje.cto vin•ha attend•er oorn feliciaMLe á asp.>i>·aç.ão gerca aos 

cir1wgiõcs-dentistas b>·a.sílei>·os, 1·epetidamente manifesta<La nos votos ao Prim.ei,·o 

CtYngrGsso de OcZontoZogia e em >·ep>·esentações que constam dJos "Annaes" eLa 

CmnaTa, 

AproYaodo pelo voto unanime da Camara e remettido ao Senado, mereceu 

da Comm.issão de Instrucção daquella Casa do Congresso um parecer de franco 

applactso, .no qua•l S:e evidencia que o enslmo odontologico suboi"dinado, como se 

aJCha, presentemente, á Faculd'ade de Medicina, <falta aos seus fins, opois. "com 

tão n:clw>tiao te1npo ele ensino, não ha co11testar que o ?'esultado é a i?LSu/f'i-cien

oia do preparo, e àahi a sit'l!açiio de infe>•io>•idaàie en~ que se encontra rHwante o 

jttizo dct cli<mtela, o r:intrgião-àe?! Nsta nacional, quando, .:a luta 1Jela. vida, ccm

CO?'?'e oam o ext•·angevro, não JJOrq1te lhe talten~ ·ilntell'ige~~wia e ct1~pUcação, n<as 

pel.a tlefieiencia rlo c-urso aca!lemioo, <Jtwr quanto ao tempo qne?· qlULnto ás ma

te?'ias 

O ·~enado acceitou o projecto com ligeiras emendas que a Gamara appro· 

vou, se!liâo remettido á sancção do Sr. Presidente da Repub1ica, samcção que 

foi recusada., sob os seguintes fWidamentos: 

a) o curso odontologico mantido pela IDscola de Medici111a, atraNessa um pe

rio·do de evidente l[lrogresso, preenchendo as necessidades do ensino; 

!J) a creação da Facul·da!de de Odo!l(tologia trwrá •despeza•s novas e novos 

onus para o Thesouro ; 

c) a Faculdade de Medicina do Rio de Janei.ro tem feito a.vuJta-das d~pe

zas para a. construcção do seu novo ed'ificio, não sendo, pois, rp·~lo menos, oppor

tuno dirninuir-lhe, agora, as rendas. 

Não obstante o muito respeito q.ue lhe merece o honrado Sr. Vice-J?oresi

d.ente doa Republica que 1•etou, pelos fundamentos acima ·expostos, a resolução 

Je.gisilativa que autorizava o Governo a dar autonomia e amplitude ao ensino 

odontoiogico no B:nasil, vê-se o relator no indeclinavel dever dle propõr á Com

missão de lnstiucção Publica a manutenção do ]lalrecer primiti-vo, francamente 

favor.a.Yel á autorização pretenüida e inspirado em razões não destruídas na 

justi•f;cacão elo veto presi•denclal . 

a) Progressos do ensino odontologico. ""ão parecem de tanta eYiden,ia us 

progressos do ensi•no odontologico no Brasil . Ao contrario, o que a prc>pria As

sociação Ce;JLtral Brasileira de Cil'm·glões-Denti>stas ruffirma, em nome da clas

se, er.t rerresentação 'Endereçada ao Congresso Naciona.l, é que o ensino odontolo

gico rei to actualmente, na Fact.ilt1a.de de i\Iedi'Cina, não s-atisfaz ás necessidac'! :5 
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do clrurg·ião•dentlsta moderno, ficando, tportanto, o 'J)ro•fissl&na,J ·b'rasi.J&Íro •nesse 

ramo de humana actlvldade ·em sltu'll.ção 'd!Q evid-ente inferioridade, -em rela.cãJo 
ao extramgt>iro, que teve C'UJ<l6Jda 'l}re!l'llra.ç.ã.o teclmka. 

Jó. esta Commlssão, no r ela torio Floriano d~ BriJtto, fOra a primel'!"a a ;reco· 

nhooer que o que t-emos, actualmente, a respeito é defeituoso, a .nachronico e '!l·e

Ciclentlssimo. 

Bas~a attender a que na/il prop.rlas razões do veto se llliffirma q,ue a.s ma

terias I>T!vativa•s do curso (}dontologico, miJnlstrado 111a Escol•a de IMe<Hclna, e8tão 

a cargo de .profesa~rl's contratados, sem demonstracão ]H1êvia de a•ptldão o>eda

goglc&, para se ber a certe:'.a de que ta·! curso, pelo menos, no qJUe diz respeito á. 

escolha co pessoal docente, .não estA organizado com os cuhdados e att:encões que 

seriam de rdesejar, .para que lhe fosse possivel preencher os oSeU:S f ins. 

b) N'n>os on~ts pm·a o Thesouro. A resolução ·legislativa vetada estabelece 

que a Faculdade de Odont<l'logia a fundaT, não d·eve ac3Jrretar novas deepezaa rparo 

o Thcsouro PubliJco. 

A Comm1ssão d-e Finanças da Camara que exarrJnou a questão por este as

pecto, afflrma com se..a:urança que - "o auto'!" do ·projecto prova, e a Commissão 

de Fi·nancas já o disse da primeira vez que o .assumpto lhe ·foi presente, que 

e. p.rojectada creação da Faculd3Jde 'de Odontologia !Póde ser feita sem gravames 

novO<> para o Thesouro, assegurada ~1ma frequencia m~cHa que •baste 1>ara as 

d.;speza.s com 1}rofessores e material, e deduzLda -da verba Faculdade -de M€dlclna 

o quantitativo attribuido a o custeio do actual curso Ide odontologia". 

Ao rl'lator parece que mesmo que assim i!Lão !asse, isto ê, mesmo que as 

despezas COIIl1 a projectruda Faculdade viessem oom.o no:vos oous para. o Thesouro 

Publico, a!n-da assim , d'a.da a insigni~cancla da rdesp-eza e a impor;tamcia do ser· 

viço r-ovo e autonomo que <Se PTetende, não haveria motivos para ;rOOUE6Jr san

ccão no projecto rde •lei instituidor da Elscola de Odontologia. 

c • Necr::sRidaàe eLe niio tlesjalcar a.s VEWbas da Escola d.e Medicina. 0 Sr. 

Presidente õra. Republica aHega como razão final justificada da recusa d 'e sancção 

ao rprojeotc> de lei om apreci•a'<io que a Fa'Cu1dade de Medicina fez des'!>ezas avul

tadas cnm a oonstTucciio do seu novo ediflcio, n'ão sendo, pois, opportuno dl· 

minuir-Jhe a<S rend·as, o qu.e certlllmente aconteceria se 1lestacado fosse o curso 

odontologico, com a. verba que lhe foi destinrudá. 

Esta al<lega,çlLo estA., data venia, em oontradi'CÇáo com a.ffiTin.aC~ anter-lot'és 

que se dcpaxa.m nas razões explicatl va.s do veto . 

E' assim que lá se encontraan as seguintes palavras: "No exerclclo rpassado 

de 1918, a. FacuJdadte de Medicina des:pendeu com o curso de odontologia, com

prehend'endo pessoal e material, trinta e tres contos e novecentos ro!1 rêlB 

(33 :990$000 ). A receit:a -do curso OTÇOU em qui8Jtorze CO'Iltos e oitocentos e qua

renta e cinco nlil réis (14 :845$000), dando, :portanto, um dejici.t de dezenove 

contos e cincoenta -e oinoo l'l!oiU réis (19 :055$000) ". 
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Se aoo! m (! , o que par ece Joglco concluir é q ue a n'llionomi:t do curso odon

tologico vlr{t .JiJ:><õ rt~.r a Faculdade de Medicina de onus, de serviços que não dlo 

1·endas &ufficlente.~ Dara cobrir as des·pezas que exigem. 

Sen tlo frage!•s e d·e facil orcEu t.ação, como acwba de ser ·eXJpo~to , as >'Uzões 

invocada,g para que fosse negada sancção a.o projecto ICI•e lei institui dor da au

tonomia do cur so d•e odontologia, a·ctua·lmen te sob a depend·encia da Faculdade 

d e i\\edic lna do Rio •é:e .Janeiro, f icam de pé os .argumentos varias e conclu

•l en tcs em nome dos quaes desde a pr ime.i!'a ho ra SC justificou o r efer ido J}l'O

j l.'('lO . 

Entre todos sob•rcsahe como motivo fundamentai D d'e que o actuai ensino 

de oc.ontologia nas condições em que o distribue n ·Escola de Medicina, por IJ)ro

l esso r es contr11 tados, não estA á altura d?s • xigencia.s d~ uma boa preparação 

de c!rui·gic·~~· dentistas, cuja form.,~ão profissional a>s nações mals cultas se es

mera;n em ouidar com a maior amplitude . 

O projecto tal como foi justificado 11ão rec.lama novas despez.as -da União, 

con.tnndo para a m:wutenção da Faculdade d'e Odontologia com o d-estacar da 

,;ubvênção oosünada íl. F.s<'ala de M·edicina a pa'Tte refer'ente ao ensino odon

to!og.eo e com as renda::; qui! o novo instituto terã com certeza. 

J\•cas m •(-smo que novas dcsr.ezas acarretasse, não vteria o .-e·l·ator motivos 

para que se lhe recu!'asse a·p]3rovaç;;,.o, pois, se ha .assumpto em que é criminoso 

al!ega r motivos de economia é justamente n•cste de instrucção publica. 

O relato•r deve ai·nda lembrar quoe o ·projecto é de méra autorização do Go

verno, cr.bendo a este ex,->cutar a-!1 m t>di·ds. s qu•e nelle se co·ntém qua11do julgar 

opporlUTII\S, 

Por fim, é do seu dever ponderar que, parUda>rio conhecido da desofficiaii

z.ação •do e:1·sino, preferiria por certo que a União oSUbV'enci.onasse e amparaS&> 

as escolas ele odon tologia qu e a irucia.tiv.a pri.vada viesse a funda r nas condi

ções fa de que cogita o projecto, mas no -caso se trata de assumpto já unanime

ment~ a•}C'~ito e decidido .pelaCamara, ou antes, pelo Congresso, não sendo mais 

opportu no di.;ocutir a quest.~o por •esse aspecto. 

Em fac<? de tudo quanto acima ficou dito, e como conclusão, o relator pro

põe li. Commissão que mantenha o voto unan·ime da Ca·mar'a, não acceitando 

asslm o veto opposto pelo Sr. Vice-Pre.sid!ente da Republica em eX'ercicio, â !'e

solução 'egisla,tiva qne autoriza a creação de uma l~aculd!l!de de Odontologia no 

!'tio ele Janeiro, 

Sala d as CornrrJi.ssões, 14 ele Agosto de 1919. - EtJhigenio de Sanes, Presi

d•en te , interino. - José A1<01<sto, relator. - Ranl Alves_ - A.lcicles Muya . -

D ionysio 1Jn1tes- -- Eam·que de Na zareth. (•) 

( • ) A discusslo do p•a1·ecer foi encerrn•ela, sem deba.te. 
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SESS.í\0 DE 26 DE SE'!'EMBRO 

Votação do projecto n. 106 B, d.e 1918, at•torizam.do a t?'CI!Its/o?-mar em FacmZd.adc 

Odontologica, sem crnns para o Thesotvro, o a,ctt•al cm·so de odontologia da 

FacuZdnrlc de Me.Zici1tc< do Rio de J anei1·o, ao qnc•Z o S1· . P?·esidente da RP

publica nego?' swncção. ( Vidle pa1'ecer ?~. 16, ?'ejeitMHlo o "veto") ( dis

cussão mUca) 

o Sr. Oamillo Prates (*) (pm·a encamtinhar (JJ votação) : - Nas dJiversas ve. 

Zi€19, 8T . Br<esi<'Lenrte, am que esse pr.oject<o tem sido .s'ltbme!Jt.lid.o á votação da 

CamarR 'í'U me ten·!to sempre man1f'estadb •J'avor11-v'el ao veto e em ÔPJJ'O~ição á 

g>ra.nde om~t,O!l'ia dlos meus coll-egrus. 

T~'nho, rpod•s, o 'ileV'er de v·hr oJ:'zc-T ·desta trill'Un.a, os motivos .que me assistem 

pama. J>r<>fei'Lr o meu voto naq'll>Eillle &entido e -pe<di r expliOBiÇões a'o illust:rad~ re

la.t.oor do ,paneC'€<!', explicações q~ talvez me convlençam 'de que dev:a alà>"llmir atti 

twde dh'll>r3a cJ,n,quella C}ue t-enho ti-do até aqui. 

Alil>m od<liS razõ<s a/P'I'Cisen tadas ,pelo Sr. Plre:J:Idenrtla >da R'epubJ.i.oa. na sust~n

taçãJo do veto opposbo a esse pa-oject<o S9 me a.!ffi•gurem e..xistJrem ouo-as e essas 

pri noiJpalmen.!Je é que me têm d-etell"minado vol!a.r oon•bra o projecto. 

A.1ssim, por ex<E'TniJ)lo, no art. 1° do project<o se d.ispõe: "l<'ica. o GoY•erno au

tori.:a:Jo .a •tramsforma·r €m Faculd.adle de OdO!Ilrologi.a., sem novo omlJS ]l'SI!"a o 

'rheiSiOuro, o ·aotua'l curoo de odontologia, da F<llculda•de dle JVI'edlloi'll'a ·do Rio de 

JaTl!eiTo'', mas, no art. 4° obabelec? que á Faculd.ade de Odonfulogi•a ficam 
r-erter.c•3n•do -tado o m ato:ia l odantolog ieo exi stent<e na Fn cu!<la.é!le •d-e l\IIc<Lc:·n•:t 

e o\3 laborntc'l"io-s tdae t<;chni<:-e. ot~10Zltlolbgica, d·a pro.thtoo detnJta~Pi·a e o ga~bl:m~ete de 

c:.i nion. odontolog ioa le - mais ainda, - l!'eSa o •p'an-ag;I'Ilpho unico, qu.e, para a 

imstaliação do insbi.tu•to o Governo a•provei<tará 'l.lm das proprios nacion~. e.té 

qu'e >.'.~Ja con!Sl:rui do .peJa Faculdnd-e o edifici'o prqpri:o. 

Enwe os dous a11tigos, q}Of!'éll!lltO, me par€dle 'h:a.ver uma perfeita amti•these. 

Em um,, oo dlz qu<> nenh~tm onus será imposto ao Th;eso:uro com a ·creação dessa 

F a.ouJ.clade 'e em outro (Jue 'llão só ell<a terá material e laboiWt<Jrios d.a. Faculd.aK1e 

de Medíci•na., como funcclonará em um 'J)I!"Oprio do Estado, art:é con:st!rrJi r o seu 

edW'ioi.o ·Pl'OlJ!!'io . 

Ora, 'CI9Se l)rapnio na-cional •deVJe da.r alguma •r<enlda ruo 'I'hiEisouro, renda <l.e 

quo ficará <W~:w<do, se fôr approv.aido e&Se artigo. 

Sr. P.resiàJenbe, ouco <li·zer qwe lsão grandes as dLffiou!d.ades ti!lla.rLoeiras do 

padz, Anmun\Ci.otHse um dJe!ioit de 88 mLi le ta:ntos oo.rutos, q'll'a.Didb se Jiez o occa

IOOnfu d.a R!ecálta. Elsse deficit, segun•do 11 h.oje, já ~!Já elevaoo e. ma!l\9 de 100 

mil e ta.nil!os oont:os. 

0 SR. ·P ffiES DE: CARVALHO: - JDstá 'Eibeva<do ao ld'obro. 

O SR. CAYILLO PRATES: - De nrane1l"a. que va.mos misse mo~o de de/ icit 

( •) Não J.loi revisto pelo orail.or. 

Votação 
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e .não sei qua.l serfi. o seu limite, quando oonclulrmos ~ elaboração orçnmen

tai'ia 

NesteR termos, per.~o -"er um dever de el<ementar ))!IJtriotiJSmo, não concorrer

mos <)Om o a;•osso voto para o .a.ugmento d-a despeza ... 

O Sn. PIRFS DE CARVALHO: - E despel'Ja d-essa n21tureza. 

Q Sn. C~MILLO PRATES - .. . qu.a.ndb a Receita vrul f!:odo o dia dirndnuln

d.o, Sê<;U•nod'o R®Signal•am t'odOS OIS <Jiorus OS !'E'Iato•rios. 

o SR. l'lRES DE CARV~T.HO: - Chamo ,a, oatte•nção de v. JDx . opa11a o Qlr· 

Ligo ~·. cream!dQ uma var.dadelira •itWtil!ui'Qã.o de extuava.gan<úl. 013 dlen.tilshas niio 

sel'ão Jn!lJs cii•urgiões-dent:!.õ-tas, senão dQurt:ores em odQmrologia, fica.ndo os den

tiiShas <:)001 os nomes de mais uma l•Eog·ua: ,senhot· dou<tor em odonrologiJa Fulano 

de tal. (Riso. ) 

O S.R. CAMTLLO PRATES : - A td!isposi91U> de&."<! aa tllgo tem sido uma das que 

me tem fui'tQ votaor ·pelo veto, ou contra o l))rojeclo . 

A.inod!a •ha co~sa. mais gnavc, segundo m1nha humildi<. opi.ndão: é a con!Stante 

do art. 10, qnle 111(}mei·a um lm~te cathed!raltico . E' a Ca.mara, ·rul:m!l>a•ndo de todas 

os <re.grrus de a·d!mimi:lstraçii.'O até hoje 'ObserVIB.IdRIS, sobrepondio-se á •l•ei, soboopon

dQ-IS'e t. congregação, a <tudo, s~m TI'enhuma attribul~o <'!Ue lhe C'on.f.lna a C'On

st:iJt:uição, de<-'!'eta.r d'eber•minalda nom/e!ação! (Apoiaclos.) 

0 SR. JOS];: AUGUSTO : - 'Nãio apo:iado. V. Ex. VGJi Yler q·u•e não 00 •&á tal, ll~ · 

lO's pi'Oporioo termos em que o pi'Ojecto ·e.stá :r<!dqg1Jdo. 

O SR. CAMILLO PRA.TES: - R'eCOindio á Cama:ra <Um voto seu 1~ alguns un

nos, <>Ir'. consequencia do qual i'oi creBid!a 'll'ffia ·dispOisiç!Lo l'egal, <tue não pôde S'er 

ourl'l!ptrioã.a .pel'o S<r . Pl'ooid·eJJte •da RepulJiica, pm·que •atJten:\l<'lva cont•ra as •r egrns 

esl'a•bEI<P.cidas pa·ra os oon-cursos, pa•ra o provimento doe ca t·gos ·Publucos. 

O Sr. PresJdlent>e da. RJepublica teve ·nec€'SS'ldade de moa.rJchr ~c: a t-ar p~!o 

o1'gàO otflc.ha•l que ni'io podia cump.rir ·aquelle di!;1;1<>9itivo legal que aporo\'-Ei<tava 

mailis .a .pessoas do Q't'e ao seT\•iço p ubl'l.co. 

Nã.o n~ d·evemos ·arriscaa- fud'os lOs dlilaJS a estar recebendo esses II"€!Sp.es do 

Sr. PrE!SlJdlen,te da Rlepublioa. 

DeVl€Ul1os oonhect'r oa.s nossas orut:trril:ruiçôes e eX!Br.cital..oa.s de accôrdo eom n 

ColliSLi<tui'Ção, TeSgua~rdam:do mesmo o decõro deeta C01"PPr.ação, que já tem per· 

di'do 1tanito odlelle, ~:loir diEIDLI:Yenações mais ou menos i nOO>ffn]das, bomJa•dias sob<re a 

i()6il'll1.a.. 

O Sn. JOSÉ Auocsro: - Não d~eboa<rá ode ser r~guaord!ado ante a oa·poprovação 

detsse projoot:o. V. Ex. vai ver. . 

O SR. CAMILLO ·PRATES: -· Tenho exposto, e·mbora roapi<dd.memle, as •razões 

que militaan ])'ara qU'e meu voto seja CQr>lJr'RTio ao ,projeot:o. 

Rep~t'o: alóm drus ~·onderaçôes feita.s .pe:o Sr. BPooJdeTlJte da Rzepublica. h ~ 

eatrus que sã10 perempt.:>rloas e devem e"-"eTCEtt' no oespl!rim <l:€1Stla. Asse.rnbl{!:a infJ.uen· 

<;ia decisiva. 

A Oama.n.<t cento nã.o disooordará do •ST, .Prl!sidle.rute da iRJe-publoica, prut-a. IP!'a· 

'!l'lcar netos qu~. pela Oonstli'tuiçiio, oompet€lm -ao Poder IDx!ecutivo. (Muito bem; 

muito bem . ) 
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O Sr. I' ires de Cn.rvnlho ( •) (pa>·a e.ncami n.Jta>· 

dente, embora eu pe'l'tença ao ruumwo ~•aqueH es que 

do veto só 'Cl>eve !Ser exercioo, pr1at!C'atd~ dlen tro clie 

~· votação) : Sr. Presi-

con~lcliera.m quoe a. faculdade 

um•a esph•ena cr-estriCJta, pois 

esba;mos e.ob um regtnron de .padleres lhaTirm<niws e ii'md.et>enJderulle3, vO'to oont..a 

o JJ I'ojeato. 

Dou meu a}JO'io ã deli'beraçãú do Chefe do Pod•er Exlecutlvo, não simples· 

mente Jl'()rqure eHa ten.ha exereidú uma fuoncç;ão C'onsti1mocionru!, senão r,:orque re

con•heç;o que o 1•eto foi insplmdo por um principio de bom senso. 

Se -o ·P·~jecto, no a•nt. 1°, 'eStaohelleoe a au.tonorriia, a in'dependennia ou a 

creação de uma Faou!d{tdte de Od0111to!'C>'gia, a. \•ei!Xlade é qU'e, no art. l t , vem d<'s

faJcar a l"ruculàade d•c Me.d'l'cina do Rio d!e J"ane.i'!'o da sua economia, de ele

mcn•tos v!ltaes da sua JEsse.nda, da sua ex.istencia, do seu Q1lrSO lect'i vo. 

Voru ler os dous artigvs: 

" A·rt. 1. <f' Fi·ca o G0'\1C'l'l1JO aru.tiorizrudo •a otJra:nStforma•r ~m Fa.cu!•dade 

d·e OdontoioS''a, sem novos onus pa.ra o Thesourr·o, o actual curso de odon

tolog.:a. da Facul·dade d•e M'&HIOLn!ll do Rio ~·e J"aa'l'ell~'O. " 

A:;cra, -o art, 10: 

• 
" No ou'l'so àe phao·macila da Facrul>daà•e d·e :vr-e àicin~t u a.ctual cadeira 

de c.lümJ:ca oana:Jyt!ca .passará a oonstituiT 'l.lm!a !Secção com c:athedratioo e 

su•b!Shltuto, consddle>ra:ndo-se o seu 13!Ctual tiltula.r com10 oa:thed'i'atioo, com 

pr'ef'erenc'ioa ma IPT'OmoQãio .a IS'Uootituto de um dlos 'livres Kiooentes da ma

tE>I'!ia, medido, que ·!lenha negi•do cuTms offic6a~ em m~is d·e dous annoe 

1-ectl~-os, conrendo por conm <La subve'nçãlo doa Faoutdade as dCS'P'CZA.S á 

pre-sente alrVeração. " 

Qaer ;isto d'izer q ue nmn1e.amos um substituito para a F'acu.llda,de oe Medicina 

do Thlo d'e JaneLro, dentre os Hv.re dodentJes e d!a.mos ace€'S!;'o a<> acbuEIIl substi

tu!tio, titular dia caldeira em qu·estãt> ; entretanto, esm l(hl1s;poslção nãlo com'P'rehen 

de a F'aoulda~oe de •Mwicima da B ruhi.a., qllle é instituto da •mesme. natureza, com 

~unccwnan'os da mesma categoria. O subs~ituto .à!e chimi:ca ana~lytica da Bahia. 

oorutlLnúa como ot:hl; en.tretanto, o d·a F'aculd·aéle do Rio de Janeiro passa a. ser 

cath~·tioo, o que ê in·tqouo, abSUI'do, lmmoll'aJ. 

Voto COThtT'a o projecto. (Muito bem; m1"'to bem.) 

O Sr. Joaq uim Osorio (*) (para encwm:inthar a votação) : - Sr. Presiden

te, tenho sido um dl>s poucos Deputados que têm rupprovado o veto ~e o Sr. 

l'l'esi•dente OIPPÕZ ·a'O po'ojccto ora em votaçã•o. 

Os Jll'CUS collegrus con trai!'Jos ao projebto ente<nderam dever justificar o seu 

voto, dando os mo~o<vos que a isso os ·levararrn, cumpre-me tambem vir oar as 

( •) Não foi TeV'isto •Pelo orrudor. 
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razões que me Jeviam a accei1Jar O veto, rumo. 'Vez que •Ire ootn1libam •em oU:trtJts f1UI!l· 

dwnentos. 

Recebi, & . Pr'ooi'dlent-e, rom IInti•irtk sympa.thila o rp'!'ojoot{), qu.and'O IS."PreSiell

taJdlo á DOI!lBii•det'laÇ>1o da Oamara, ld•anàb a uto nO<mlia ao <ruJrso ,dJe ~dlonltollbgia, de 

cuja ad{)pção, ipe!J!sa.'V<ll, •resuN:e.rr-i•am imiPO'rt<limtes Vl8Jntagems vara o refetii>do 

cu .. so, qrue ·ber!a mJ3i'otr efCiJclenc!a. 

En.tret-rumto, o ·pr'Ojooto está c1e ·tal mo·do V'ioil!!dx:J, que a i'dêa pTiimdi,pa.l deve 

s1er sac~!fioa.dll, .prura <JUe, opp•o,rtuiil•amenbe, sobre rehlta nelsolva o Qong~resso Na

cional. Nc!le ha m •edidas '!mcon'V'en'ient.es aos 1:•rutlel~"'Sles da Naçã.o. 

E' dii1J~<"J·essam·~e. Atn1ovei.tou-se ·uma med:i'da aililaJJnentle sY'mpaJtMoa rpama, en

oa.ix.ar .modid'a:s pe..'>'510aes, ·a.Jheias ·â. eo<m'!1etJenei'•a do Parlamenrto e e:>.:1;rrunllar; á 

!'Ilateria do rprojecto. 

Ma.~. Sr. Pres'i!dente, a Oamarra bem <re estar aherta na defesa d á. ordean 

rubra! t1ro paJz. Não é bastante qu1e se tx>mem IIl'estle m=en'to mled'i·dll.s <1re in te

resse pela •g>rande-~.:a ma·t>Jrial ·da Pa,t·ria. E' 'Preciso tambem •que os <poderes da 

Rlepubl·ica <".St<ejam v'igila:rubes, no in~uito c1e e\tlitar doomandlas, de'SI'!egt"'-tn.eil'ltos, que 

a ·boa '!1Wra.l o·epelle. 

Sr. Prte'S'id-en1t:e, 1não invoco o negu1nen-to de que o projoot!o rt:raz desp.ezas . 

Se a me'c1idu. fo"oe utB, eu <lederi'a nesE·e ponto, uma \'e z que .o JJtrOj'ecto é sob 
• 

fÓJ'm.a d,te autori~ação. M ·as, ha dous e.rr·tlrgos que f·erem ·o .p•rojEoto •d!e mOI'W: o 

6•eol0. 

Pdo art. 6" uma vez res{]]v]da a aiUton.omia do C'Urso odo·ntologiloo, o Poder 

Exocuüvo o:caJri'a com a <faculdade <d•e niQmreaiJ" r,rrorfesso•neiS rp:ara •esse 1nstiltuto, ln

depen den1JemPIIl;t'e <de do<ncurso, nos ~·ermos <da le.i . 

Ora, Sr. Bresl~den.t!e, estam-os vendo q.uO/ti,dLa•namren<te ®b<entos con.<lwrsos nas 

no'Si3a.:; fac ulda•dcs su•pe1·iores. Ainda. o outro !dJ:a, na Facul<d!a.dJe dle Me!dd.cina J'oi 

realli•zado um con~:>u.!'SO, a que comrp'al'eoerrum moços dos TJ'IIalis dlistincfus, •dos m a is 

c~etenrtes, d!al!1dlo calda qu'a•l as prO\'as ma'is inequ·iwCilJS dle 1Ldl()n1eüid8!d:e e ca

pacidade . 

Pois •bem; a.p<pro'Va do o a:rt. 6• do :r.Arojecto, fioao·ia o GO'V'erno oo•m a ifa

cru1da<"·e d e :nomea·r professoras sem a cxigeJl<lia d'eSEa 1formra.Jida-de, CO'IllO 'PI'e~creve 

a 1€1! , 1echrundo->soe, a.sE>im, a por.ta áqu:elles que, -em concursos pwl:>lkos, queirrum 

da'I' d!emonstração da sua capac!i<da.d•e. 

Ma.s, Sr. Pl'esild<enrte, o a:rt. 10 serria bastante para qua a Oaima'I'a .a,p!)lrova!~c 

o veto do So·. Presidlentoe da iRiep.ubHca. 

O pr:ojwto, SJ.,q, Depu·tad'Os, qu'e •tlend~s vota:do, trruta •doe drur a.utonloml'a ao 

cunso odon<tolog'ico da Faeu Jodwdc de li\1-e!diicin'a . E' eJSSa a nossa <lOn vicção. :'<ão 

é a&9int? 

P<:>'s •blem: o a11t. 10 estabefece r egr-...ts sobre o p•-ovmmento dle caJ'g>OS na F a

culdade <de Me!dici'na.! 

O .9 rt. 1• do rpo-ojecto aut0il'i2'1a o Gove!'no a dar autom{]mia ao ounoo odon to· 

lo.gJi<c'o. Os ·demai<> all"tig<os estão todos subo!'d•ilruados a ·essa ,autorização. Entrc

taJrufu, o art. 10 é ·i=perativo e ~refere-s!e á Faculda'de d•e MeclJioin•a , que nada tem 

com a. m.at111ria. 
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:Oispãe Mse art ig-o: 

"IArt. 10 . N!o cut'õo de •pharmacia d:a Faculda-de ele M ec1icina, n. ac~ti!lll 

caclelrra <d·e c hi.mica a:n.alyti<'.a pa·ssará a co·rustituir uma secção com cathe

cl,·a1J:Ioo e 'substiJtuto, consid·eramdo-se o seu a;ctu a l ti•tu•lar como cathedra

Hco. com \)Tefel'en'Cia '!'la ·promoção e •subst~tuto de um el os. livr es do·centes 

da materla, m edico, que ten<ha regido cursos oUi cirues em mais d e domo 

anot1os 1ectlLV'Os, c orrendo por con ta da s ub'.'enção da ·Fa:cwldad•e as desp'ezas 

á •pres;;,rute a·H:eração. " 

Será. !podvel qu ~ a Ca•m3.Jfa dos Srs. Deputoa d'os ten•ha votado consol·cn•te

meJllte um .projec<t'o neS\S'a$ cond'lções? 

O Sa . .Josl!: Al;GUSTO: - · AHfts, já votou o a.n no passado. 

O ~R. VICF.NTil PmACJJJE: - Votat·a.nl a favor; é impo~.s' vel que ten.ham 

I'Otald<'· sem l ar o 'P'l'O·jecto. 

O <;a. .JOAQUIM Osoaro: - Els·t'ou certo, si m, de que votaram o projecto sem 

o ler. E' uma coThfi'siSão •dolOTosa, m as é ~1m fa;oto que s'e ver ifica conti•nuamente 

aq\Li e que V'em hurrni•lha<r aqu:elJes Q.u;;, se i'tlteres&a•m 1]1elos brabalhos l~g!isla:Uvos 

nesta Ca•sa. 

V IDx., Sr . PnesiJd:enfle, ainda n<eS'ta•s .quatro ultimas sessões·, bem man·c1ado 

proelêde r á cha.m adoa, 'l?a;ra que os Srs. Dermta;dos rr€1SPQmia.m - si11t - O<U -

niio . --- Pois bem : urns r <-S1}ond<lm - 1n·esente - ou•bros " "' conset·vam com p•leta

nrenote alheioo á ·m a!ler'Ía, mateni.a •dependembe IRfinal 1do vo<to d'O Poder L egisla 

bil·o d•a Republioa ! 

Para d'e!Strulr minha a<rgum•entaçJo aHeg•a-se o <facto da Camara.' dos Srs. 

Deputados joá <ter vobad'O esbe poroj'ecto e mesmo te l -o v'otaJdo o Sena<d'O. 

Elle sublio á S3.'noçào, o PTesi.de!lJt;;, <Ua ReJ)IUbHoo o &volv1eou ro'b o funda

mento d!e que eHe nãlo con•suLta as dnt>er<esse•s da Naçã'O. A Oalmara tem de d<eti

be<t'R.r ag'oa·a sobr<e o veto. Se, com meN~o·r .estudo oo•b!i'e .a matell'i·a, nesta h ypo

these, volta. /atrás, do <erro pl'a1Iicado, a Camara cump"'e um c1evar; se 'l"ecusa o 

veto do Pl'e<sidlentle da R epublica, soh o fundamenotlo d1e qu·e •esta Camal'a j á &c 

mwn;i•fe~>tou IS<ibr e a ma ter!a, a. Qa,m a<ra i 'nuti,liza o veto opl'e~f·cl!enci•a.J e falha a 

um devOE>;r, 

1() SR. CAMILLO P RATES:- .Al·ém •d'iSso, a t•NlJacção do a•rt. JO é d<l ta.! ord<lm 

que não •se ,qa·be o CJ:llle ell'e qu~1· 'Chlzler. 

O SR . JOAQUIM Osoaro : - Sr. Pnesi cl:erute, e~E•Ve :art. 10 n.ão .foi arigi.na.rl!o 

ela Coa moara. }<,aça-ISe justiça á C amara; não !lo i wlg ina11iO ·da Camrur a; foi en

cartado no ,projoecto, ·em vJrt'ú•dle d<e em enda do Sen.ado <doa R~ubli'ca. 
O SR. E P HIGRKio DE SALJ,E,s : - O Senado po•dia ememd·ar o ·pro j ecto. 

O &R. PmEs DE CARVALHO: - Podia arnen'dalr,·errl'anodo, como a conbeceu . 

O SH. J'OAQUIM o sot<ro: - Atbe·ncla -se : o pr'ojeoto qu.e foi c],a Camara <lr.a 

I'ela1Jio;ro á -autonom!i.a <'la 11).•cola dle Odontologlia oe· a em:enda cio Senado só poderia 

Verea.r sobre a ma;teria do m esmo projecto, não podcr·ia c·onter m ateriQ. · ~"l t'a

nha ao m 'esmo , 

/ 
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Sr. Plnelsf:<'f·en'lle, IS6 ten.110 o trutm~<t!o .de esc!att1eoer n V'O'ta.çãlo • 

T én'lm, ha quiB.tro dl'll!s, :vOit:a<lo <em sll-enhlo, od€\SI Il'll<l:lidt>, odli18111Jteo do voto de 

m:eU's coLlegas con·tra o veto. Dia·n.t!e, pOil'ém, 1dlas d<oola.I'\8-ÇÕe's de m'eus mustres 

colle g rus, que rt:êm vtot;a,dlo ~~o veta, peLas nazõeiS que têm ~ex;posto, €il'lltettldi d\l 

mJeu od~TI»er ~c;ld11z'ir ·as razões do meu voto, para crue •não se ju-!:gu!e ATIIfunod.ada. a 

nl'onha condu ata. 

Conclu'lnd6, d!eclla.ro que a idéa do P<'Ojooto é symrpath~ca ; ·llli!IJS, Sr. Pre
s idente. (j:iaJrute da m•;ut'e:rla i11conveni•ente enxerttad:a. 010 projeoto, sem, visar 0 

i:ntt!eiiel::!se pUtblieo e o ·pro;pr'!o C'UtrSO odon:rologJIC'o, 'de mart:Jerlfu. allheie. oi•ru!Jeinam'ente 

a<l mesmo, V'oi!Jar um tpro j ecto d'essa or.dem é não servir benn o iTllteresse pu

bHco ; é tdesservlr OIS iln t er esses naci•o.niaes, e nós SOllliOoS taJqud tOS rej)1!1€1Sen.tamtcs 

d1o PQVO ·brasmeiro, tdlesses supe!'l'toTeS l •nt!ei1€1S'Ses. (Jthtito bem; muito bem.) 

O Sr. Snll es :F ilho (•) (pa>·a <nzcmninha?· a votaçiio): -Sr . . Presl•dente, nãi! 

oou do ntumtero ·Oios qute têm <ladú •ilnconsclentem~Emte iS'eU voto ta leooe projecto; 

sou. ao con•traTio, odlo nume•ro dos que deram repettdrus vezes, em vattação nomi

nal, voto m~lirt:o c<Ynscierute a <favor do 'liHJsmb. 

O ensino odontolog'lco no BMJS'•l estâ, PQr oosim ldll'zer, tem est.a:d'o embryo

na.nlo, e oreio qu.e entre todias as nações civltliw.dôals td.ú mundo ê o Bra.sl1, tal

vez, a ·UOllca nessas con.dli~ões . 

Já se tentou o.qu.i doar a IElSta mate:rita o ·des!mvolvlm~ruto qrue ena recla

ma, d-ar-se ao atssum<pto .a im:po!1tan.cia. que elle ~xig<e. 

Cneou-se no Exer.cirto o seTvi~o o'dontolog·Lco; non11eaa-oam -se oi-nurg'i'ões den

tltst.a:s prura esse fim e na o h a quem j·g;n om o qurun to é ret.le necessario á coll~

otl<vii<Lade; ·enttretamto, fo.i su·pprimido sem que razões owtr~ exi!Stisoom, a não 

s~•r a miá vontad.e dú adrrnindstrador. S. tS., com u•ma Sitrnpllas IJ)erunta!da, ·e"tion

g;uit> alli servi ço •t'ã.o J.n.ter~<osante e impOTtan!Je! 

O que se 1lra•ta <a:gora ê de sa:b•er se a ~·elevancda '!lia ma!JerLa. vóde ser sup

p1ainba~da ·vor 'Lima C'i"Munwrancla. d•e somen.xs, qual ·a d•a out~:a Casa tdo Congresso 

d'esi•g.r ar, segundo ouço diz:er, tplara o excrcicio de um cargo, determinado indi

vid1lo, 

0 SR. ·PIRES DE CARVALHO: - Envene\lOU O projecto. 

•O l';R. SALLES FILHO: - Ou.tro a~·gum'ento foi o de que a E scola de Odontolo

,;.la &;.-la Jl'N)vi>da por p•·ofessm·e'S, .pretSclndilndo-se d-a habi!iltação •em prova pu

blka. <le Cl:>m:.·urso. I~to, Sr. Presiden<be, ·é ve·I•ha praxe: todas as vezes que se 

faz qualquer refo.-·ma, ·prescitn:de-ge <fu concurso. 

A Cam·:IJra, que j ·á tprom:oveu por decreto oestu·da:nil.es; que já os dispensou 

de examea, não p6<1e ex·l·rrurrhar que essas cadei.ras sejam providas, sem con

cu•rso·. em M ,tratlamdo de pessoas qrue já dleram 'Jl'I'OV'a!s de sua. capacidade. 

(ApoiarloB.) 

ES'te catso não •tem a impo,.,tJa:ncia que se lhe quJer atbribuir. 

ü :j'llle se faz •não é 11om~ um detwzn.inado indlilvidu o para certo oar,;o; ê 

( •) Nãlo f oi r eviatlo pelo o!'lald:or. 
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slm ,rl~sdQb'r a,r o ens ino · '<ioe unta dJisciJp.'LiiDa, o qual, peha rua 11eLeva,1ciJaJ, ;não póde 

se~r :fle>ito no aCaJI]hiado sPaço de cru.a1ro a •seis mezes. 

Estann'o;s d'l•ante doessa emerg1en'Ciooa. : oba um opro j .eoto, <IU•e, die um .J•rudJo, con

suolota a.o;;sumpto de r.ecomh'edda 1moponta!ncloa, vem dotar o opaiz do eneilno odonto

logiÍJC'O, oujoa oa:usencla constfit:ue :um~a. veo'<iadieiTa vengooruha.; 1e de oubro, od.esdobrar 

a .d•i•oohnlina 1•m p.O!l'itamltiossLma, como não se po,dieril. oo·nt~star. 

Foi oah l inclulildo o di•sposlt'lvo a que se r ererl-m.m oo noll!r€is DepllltJrud'O.S op

poel•tores . •Maos pão te-remos tempO e:s·tJe anno de ~eg'lsloatr sobr.e •a mruteri:a., <a. qua:l 

!Loaril. r el'egrudo9 ·para futm'o muito l.Qnog'inquo, se não fõr apr'oV'eiJtaJda ·esta op

pO'I't:un i doa de . 

Man1tc'nh •o o '"<>'t.Q fftvoravel , que otenho doadx>, consdlientemenobe, 1'epi'to, ao pro- · 

jooto. (M1tito bP.m; ?n1<ito bem.) 

O Sr . J os,é .Augu sto (•) (7JaTa encamlimhlw a votaçà·o): - Sr. Pre !dente, de

pois da·s palavras p:·ofoerld'llS pelo ~1onroadu ])lepu!Jal:lo ;pelo opisbrioto F1ederal qua:si 

me sentia ·diE>sohri.gado, relator que fui do pa!l'ecer, na OommlSSão d·e In,sbnucç.ãlo 

Plul:J.Uc.:l, <te expld10ar á honrada Oamara as Tazões que rt:i'VIe .pruroa, de ploena oon
scleno;,a, aoom.·s'elhar a aop.provaçã:o o(Jo proj;ecto e Tejeição •do veto . Em todo 

03JSo, oom'o fui relatei!", não quero diEiilxar pa•ssa,- •a 'Qp!portunidaclie ode di1Jel!" em 

J)OIUoru.> .pa.Javrae o qu•e enten•do a !l'e.'sple'ilto. 

Os nlobres ,opopesi'tores .do oprureoer , Sr.s. n e·P'lltados Joaquim 'Osonio, Oa.millo 

PlraJOOH e Pi'l'C\'3 odie ('-=val•ho, f.jzoeq·am g'i•ral!" todas as Euas con•sid.erações •em ton10 

de breos 'P'J'lllto.s pri~d'•P1tes : ·PTi<meiro, o pr.ojecto crêa uma monstruosfida.de, con

stilbull u m al 1Eijão .ped•ag'Ogie<>; segundo, trata-se de med•lda quoe vem onerar gJran

dmne:nioe oa.s •deS!)eza.s 1)Ubl!oalil, concol"ren.db, como diz o nobre De!l'U lla•do ISr. Ca

mi!.l'O P·na.'tes, oprura aggu-a'Var a nossa siltuação f:tnanoeira, já de si m e] !IIJidrosa. 

Em tter oeilro lugrur, a'rgumoenota-se q ue o ;pr"Oj ecto =ntém uma exaresceill.cia, como 

o oo h'l.voer i·ncl•uiod.o a11'i o art. 10, o qual encerra m edida a·lhe'a ao;> •assumarto 

Sleral d.'l. lei que se opT.etendeu v01trur. 

Responder ei :v'<mto •POr ponto. 

Não ' 'ejo por que 1::rnga em seu 'sel'O qual•quer monosbruosi>da<1e um projecto 

que vtza. a me.x·imoa •amplitude e effticiencia a um ·ensino que todos, ?<1la voce, pro

clam •am ser ·rea.liza•dlo actualmen.te Ido .mo<lo m a is imperfeito e ffisufllicien te.' 
O SR. Pnms DE OARVAL:ao: - A irregularidade não •está ahi, mas no en

X!€1l"to. 

O 1:>n . Josl!l A U GUSTO: - A I]J'rimei'l"a objecçã.Q, de qoue se tr-ata de m eodlda 

que vem a:f'f.'Jar a Joegi~laçã:o brasHei·r a, não te.m .. a zão de se.r. O ·p.roje!cto p:retend·e 

e.'<.Cl:uosivan:n•e·nte qwe o cm•so odo·ntologic:o, ora rnantidQ na F.aould~de de Medl:

c1na., sem r esultado prati«>, como unanill!.Enrente se a~Ssevera, ten·ha a efficacia 

que ISI 'men1e opódie se<r oon·segu ilda ~m uma e.scola na qual a finalidade seja toda. 

eHa. coll'S,tl tudda pejo en'sino da odontologia. 

( •) Não fai tevlsto ve•lo ot>a.dl:>r . 

'' 



- 236 -

O Sn. CAMILLO PRATES: - .E pa•ra qu"" o ·vrojecto tl!eclaJ·a que i•E"'<> se fará 

sem onus, oe Jo1;10 d!epo•is p.revê uma p01rção de d•egpoezas? 

O 9n. Josfo: Al!GUSTO: -- A g'Oora, a objecçfu:J formul•aJda. 'Pe'lo d!igno orepresen 

·tarute de Minas, que a aca·ba de •reproc>uzh· no aoparLe com qrue m e ho.nrou: a. de 

que o projcoto verr. avoJu.m aor as •d·e"SIJezas J)U'Il'licrus, oald:a v ez mais aoggora.var n 

nossa sLbuação deoficl.~aTia, e, por outa-o .Ja.do, é con.tro~dictodl:l- d'!liS<le 'IIUC manda 

fazer a oJ-.eação :sem <Jin'UIS. e Jlo~o em '5eg>uid!a ot<dien:a. a enrtrega, ao novo (onstl 

lluto, do JaJ;oratOirio 'l o ma<teriaJ Jlo!IT"e. o ·ensi·no odo.n•toloogico 'fi,"Xi•st{!nl;e n•a Fa

oul.da•<!e Ide IM.edicLn.a. 

O SR. CAMILLO PRATER: - Até od!O e.dioficio ; e eleva •talmbem V'enoi•!'l'llellltos. 

O Sn Jo~l!: Auaus·ro: NàQ a,ppreheondlo .a CQIIltr3Jdi'ocçã'O: odes de que a Fa-

cuUda.de froa sem n CUII'SO od-orutol'Ogico, !)aTa Cj'U'e vrecisa c-o<nservan- o laJborato

.r!Lo a o •nru!Jerial a ffise curso ·especiaim~e desNn1a.dos? 

O Sn. CA~ULLD PR~TEJ.q: -- E', em totdlo ca•s'o, 'lima •cfoação qu:e -o 'l'hesouro 

flal!"á. 

0 SR. ,TOS.!Õl A t'GU.STO: ão é doaçãú. 

O SR. SALLEs Frr.Ho: - E, _e fosse, o nobre Deputado por ~Hnas se r e

volta!l'ia? 

O SR. •C.UHLLO PP.ATES: - · O q ue estou •!liffiTmanodo é que então não se devia 

declarar que a ido:..ção •:-Je fu.z ·sem om1s, CDmo que a ~ng-oda~- a C3!Illnra.. 

O &n. JosJôJ "\ uaus1·o: - ,~gara, ia objecçàQ formula·da pelo di@llo •-.ep.,-ese n

tallltt-e do Rio Gramde do Sul. ST. Joaquim •Ooorio, cruoe oe<ntand•e ser g.rave ü·regu

l arLdad-e o estan- encaixa.do mo projec~o o art. 10, ex·tramho de certo .modo á ma
teri!a princi pai. 

O SR. 'Pmr.:s DE C-\RVALHO: ~ Sahl'lo .do gabi•J'lJete rdentario e entrou pela bo-

tica.. (Riso ... ) 

O Sn. J osJôJ ATJGUSTO: - Sau o porimeiTo a reconhooer que ·não é o mais •r e

~1-ar o prooe:;,so pelo qual nós toemos JegDslado . . . 

0 SR. 'PIP.:i::S DE CARVAJ,Ho: -·"Nós "; não!.:. (Riso.) 

O Sn. Jo~ll: AUGUSTO - ... velo qua'l toemos legislado - nós todos, .póde...se 

dizer - ~\J)rOVoElio!Jando odeterm1i!naido•s pr'ojeotos opara E111Cail'tar Centas 'J)IlOVid•eHci\lS 

que se nos ::~JffiguTQm e lj)od:em sru· realm•ente de -u.tillidaJcle Jmbi'Lca, m oas que não 

têm :\ ma.is odl'·recla relação <:om a =teria. 

Qua·n4o muit<:', 'florérr., é pOS9rve·l dizer rl'u•e ah'i ex i•ste drreg.ula·ridade no pro

cesso pna·lamenta.r ... 

0 SR. PTRE>; DE CARVALHO: 

0 SR . JOSÉ AUGt•STO -

rn e11rte, n 5.;o : 

llrregnl at·idoadoe P'OT 'J)a·me do Senado. 

mas dlizer qlll~ ha. immora!Ldade, absoluta-

O 3n. CAMILLO PRATES: - Alli•l'us, V. ·Ex. sai:Jie que, pela minha parte, seria 

i•rucapa:< d"' a ttribu'iT ~o illu·stre relator a defesa de qua.lquer 3JC'to m=os mora'!. 

0 SR. PIRES DE (' ARV AI,HO: - A d•i•sposição ve:io do Senado. 

O SR. JosJôJ AUGUSTo : - E, ·rkW-a opalte'rH•ee!r que •nen•huma immoralidade se 

·PT.astica, ~ooilr>1Rla'J."€'i que a meli'tdla viiSil.. normaJJoi2la•r uma. sliLuaçãio'· que actua:

mente ~ :ii!1I'egu!ar. De faCito, n-a Faculdade de Medlcina do R!ro ele J aneiro, todas 
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as cadeiras são regid!ilB por fl)rofessores oath'edireJticos, menos aquellà a. que Ge 

refere o 'J)r ojectx>. 

O SR . PIRES DF. CAav.;r.no: - E o mesmo se dá. na Bahia. 

O SR . Jo~J!: AuousTo: -- Semelhanoa EMuaçãJo reu>resent'a 1'nom.aHa. de tal 

ondom 'IU'El o d•l~tilflk)to Direo!XJT da li'oould·alde do Rlo de J,a•nei.ro, DT. A l oysio dJe 

Oasbro, Tecentiss'lrn:amentle, 1ao opresidir a inauguração do Lrubora.torio d:e Ch.!~ 

m ica An•aJytica, prO'fenio t.>alav'l'8.s de que vou ciotar algumrus á CamJaira, dotação 

J>ara o IE'ITisino da ch•in1.ca anrulY'bica aoo alumrns do su bstioturto actu13Jl, que reg~ 

eLf~ti v..anente a caldocLna . 

O ::-R. PmEs DD CARVALHO: - Do m€Smo modo CIU;e na Bahl.a. 

O SR. Josf.: AUGlJ!;TO -- . . . assi.gnaiOIU que "nruqu.eJ.Ie instante é que 

\Wifka v a quanta razão tin~a o i!olustre oprO'fessor, de exigdr, exf•goencias que se 

trruduziam nruqueNa !H>lla dotação piara o ensilno d.a chinn:iQa a.na.lytt!ica aos alu

mmJ's do C'UTSO de ph!lii'm!lci:a, ~-epreos~nbada por um laJI:lctraJfurto mod·elo, dJe certo 
u m dos mel~ores do Rio de Janeiro". 

E bermi'llm: cl ilrefflid'o que "a eiitua.ção laJI10111ia•la em (Jll'e se achava claiSSificado 

o ensino da. ch:imic.<t analytica na. EEool·a mu!<llo ~m breve terminaria, pois tiio 

impoNa.nte mwteria mãb poderia contimm.r a ser ensina.da senão constituida em 

caJdeiTfl., como já foi". 

O SR. PIRF.S nE AIWALHO: - Pôde V. Ex. a.ccl"&scerlltar, qu o Con'Selho 

Su.pertor do J~sino, orgoão ofl'icial, já o.pinou ne:se sentido. Estou ode pleno a.c
côl'do, mas penoo quP. nã\J dev'"mos •deliberar qJor "' sa .fôrma, e si·m por meto de 

lei aspeci·P.J . 

O SR. JoslfJ Aur.nsTO: - Assim, pior ma,is que se possa <ocrep!Lr .de menos 

regula:r o processo de incluir crn um!a Lei esta. ou aqueJ.la medida que com o ob

jectivo principal seja ap~nas remotrurnente apP3JI'enta.d:a, precisamos convilr que, na 

hypothese. ·o que se ·teve em visba fui exaotamenlte corrigi r uma an:ormwlidade . .. 

0 SR . PIRES DE CARVALHO; - D o rlonto de Vista. ltechlliioo, da organização 

da lõi, é incontesl:::.v~.J a irreguoJar~daJde. 

O SR. Jos•~ AtiGUSTO -- ... mamdanodo-se Lnt.:1g ra1· o. cadeira de ch'mica ana

lytica '11a's regras ;;tones ·do ensino da li'aculd:ade ode Medioin•a . 

UM SP.. DEPUTADO: -E a nomeação do catlú!clratico?! 

O SR. J OSÉ AUGt:STO: - Faz-·se I]Jelo unoico procC'S<SO que se pôde admittir 

no ensino ... 

O SR. CAMILLO 'PRATES:- Por lei?! 

O SR. Josli: At:GUSTO - . . . pela r.rom'oção do actuaJ ·proressor substitu

to, quE é o re't'imen normal, adoptado pela. lei Ri'Vada.vi:a, <ie que o nobre Depu

taJdo pelo Ri'O C-rande do Sul, cujb nome deo~inlo data ve11ia•, !Sr. ·Joaquim CXso

rio, fui, tComm1i,go, o ma.iR enthn.ns"iastico defensor nesta Casa. 

Em .re:;:.umo: o 1JI'Qjecto não consigna imm<ora!lidrude, oon.st!llta neoessLda>:ie 

do e"lsino, nã:o a'llgmenta dcspe?.a, e o ·=tigo 10, embara. se possa consid•era:r me

noo regula r o procee.so da sua inclwsão, attende a ex :•;;e:o cias ode ensLno, recon11C

cida'S pelo Pl"OIPrio Directo!" da li'acul dad'e de M-ed·icina . 
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Porr •sso. v~bel con'SOienbemente pe1<:> projectt.o, com esse ld!ospcS'irtivo, c do 

mesmo modo 't<-m pr'ocodiodo a Camrur.a ~m casos identlcos. (Muito bem; 11Wit" 

bem.) 

O Sr. João Oa.bral (•) (pctrct ~ncamdnhm· a votação): -Sr. Pr'asld!entle, tenho 

votado a fa'VOir do veto e por eo<n5equencia contra ·o <projeoto, nã.o ~nconsclen.te

mJemrt:e, maJS tdepois cl.e -estudo aJ!:tE1ruto da maberia, q.u·e para rnirrn é uma das m ais 

imP'Ontemlt~s. <poois enrvol-V'e não •só a questão do oen'sino, !Clamo ta.'l'nbem uma qou es

tãlo fina<nr.eira, ambas no momento aotuOJ:! .provocando as mla.!lores ldiscusões, as 

moen~ageins do Exoou•tl!lvo ao Co,ng-ne<i'SO, o1ra .mostraJn•d:o aiS condições finamcelras 

do Thesour'o, Oli'.a lembraruio med'i!das rela•ti·va•s â lnstn.-ucção, romo ha hem poucfJ 

tivemos ocoas!láo d.c ver, ped·lnldo m-esmo a CI-e'ação tdle um M!•nLsterrl·o de Instru

cçã.o u..~obdo á ~ucl.e Publica. 

Nll.o tenho em whsoiiU•tO, Sr. PneeldoeaHe, a poretenção de ~caminhar a vota

ção proprl1amente; ·como, I])O'rém, foi a qu~.tã.o debatj·da neste momento, não o ten 

do sido a.nt<'ls per occq.-.lão da discussão, juJ.go-m'e ·lambem com o <Jjrieto de di

zer duas palavras ·nãQ 1JAa·a modificar o vato do·s •meUJS colle.gus e l])ri'I1clpaàmlente 

do illustra·do r elatOT, q,ue taml>em procurou jue.tlficar o seu )J'a:recer neste mJ

mento. rnl3s slmp]esmcnt"" <pa:ra, àal!ldo o m teu Yoto, não passa,. sl•le<neioso sobre este 

aJSS'\IJTI·IP'to, ll'espo<r.savt>l como mie con·sildlero, não s6 como representante <in Ne.

ção, ma.s tami>em como e.sr!:U<dio~o e doevot.ado ~ropagand.ist.3. da lnstrucção diffun

dlda .. 

0 SR. Jl'SJ': A1!GUSTO: - E efficierute ... 

O SR. Jo.~o CABRAL - . . . e efficilente .. . 

O SR. Josll: AUGUSTO: - Entã:o V. Ex. •d·ever~ queroer ornais esse instituto 

de ensino .•. 

O SR. JoÃo CABRAL : - J:nsti tu tos, semllo JiV'!"es completam.en.tle, 'J)e!o mlenos 

aurtononros e ·l.Jem fiscai.i•zados, e oobTetuodo, por uma c-rgani'ze..ção do enSin:o offi

cia•l â. abtura dQ .prog1resso de nossa 111ação. 

Du::LS !l'"a.zões imlpe-riosns, inoeluctarveis me l'eVlaom a votar contra o 'ProJecto nu

mle<I'O 106 B, .&e 1918, atOCeita.ndo, pontanto, o veto do EJrecu.ti'VO: A 'Prihnleira, di

ctaà.a pelo dever porlmor.din·l do •re})il'esen1tamte do 1povo nlesta Ca'ln'a.JI'!l, que é zelar 

.pela fiel app!ioca.ção •ela l!'eceita publica, 'PI'Od,uoto dos irnl])o tos que autori z.a

moo, impõe"'Se-moe n100te momento !J)Iela COII'lvicção, em que estou, de qu.e o pro

j ooto em qu~tão, embora reza.nd'O o co:rut.rario, traz ode fa,cto co.ns.ideravel au

gm=to de OJ1IU.S para o Thesouro. 

A segulll<da ll'azão 1:! filha do m te.u entil'anhaldo rumor á causa do ensino, que 

m,e faz texamin'!lll' ouidadosam·ente a qiU•estão e verificar a desrueoes...-<iod.aJde de. me

d'Í'(].a proposta, 111 sua inconv'endenci.a m esmo como simples aut:olrização, maximé 

dla:nte ·dos Intui-tos m<alllóf'P.sta dos, com rerui asso ml:>ro par.a o·s oe!'))l'l"itos Joibea-a.es, pelo 

H1ustrai.lo rel'<!:!.or da Commissi!o de lnstrwcção Pu.biica. 

Pro,,a-sc que hav€'1"á con Lderavei augntento de onus para o 'Dhesouro com 
.._____ ___ _ 

\ •) Não foi ,revisto P·~lo orador. 
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a. e6 consta•tação, oovia noo artigos do projecto, •de que, odoesagg.reg.a;nd>o-se o cursó 

da odonoologia. da. Facwldad•e od'e Med'ici'!la, será •esta. idMfaloa>da oo uma recel ta 

de U :845$, segtUnido o calculo do anno opassado, ou 21:450$, segumdo o deste 

anno, e I!Liliviruda doe ~tma doespeza de 33 :900$, ou mesmo c1e 50:000$, como dl'Z o 

di gtno rehtor, }eva.ndo em oonta até um a1u,gruel que já '!lilo 'Se ,paga; i~bo quer di

zer que, se o Governo da Un•ião, como od'eterm'!na. o J>roiecto, a.tJtrilm1r á nova 

Facu•lc1ad•e "a,p.enas ·a importan>Cia que d>oopende com o c.unso d!e odO'Ilotologja. da 

Fa'C'Uldade de Medicina" (ar.t . 8•), sórrteorvte haverá de consllgna.--l'he, em boa.~ 

fina.nça.s, o se.ldo não sur>eri<Jr a 30:000$000. Ora, a de peza do pmj•ectado insU

tulto, só com o pessoal, >está orçada oem 16 :800$; e inclu!indo material e even

tun.es, como calcuLa· o poroprio relator, or~rfL IJ)or 211 :850$000. lDe ond•a um au

gm>enrt.c da despeza d·e ma!s de 180 :000$000! 

Parn <'O·bO'i·r este 21ug1men to aro<i·e o .nobre rela.tor com recuorsos phan>tasti

cos, t>ase.ados cet,ram~mtJe pm in.formações menog veric111cas qu•e se lhe offerece

ram. 

O menos ai'ea to r: o oc1es...ooes recui'SOs, IVe;ia bem a Camrura, é ? da nomeação 

de t l>!llCCiOII.M"ios a •dd!dos ]Jara a administração ·d!a ·projeotad•a Ji'aculdade, como 

presc!'eve o § 2• do r.rt. 7• do ipr.ojecto. Concedam<Ys que .não 11aja cla.udolcação 

na observa11c!a d•este opa.rag,rapho, e >desC'Oilltemos daqueHe S!ll!odo a ;,mporta,ncla 

de 20 :800$, .-e~erer•te ao •pessoal OJdmini·strati'Vo: T eremo.s al'!loda um lleficit de 

16 0 :Cv0$000. 

Chegarl\ para. cobi'U-o o pr~doucto 1-magi'!la,do pelos idefenSOTieS do projreto, das 

rendaf.l p.speradas do a.ugmento de alumnos e od•e un1 supposto "ambulatorib odon

tologico e 1abora.to.rio ode :p.rothese od•e n'taa,:a e ·~acial ", ode que ·nos •fall'ou ha dias 

o no bre r~ln.·tor? 

A rn<;dl ::t. de l 00 a ·lumnos, que aé Jlhe in:!X>Nno.u ha.ver!am ·c1e matJricular-se a.n

n.ualmente, "como s-e>mpr(' acontece", não é média, orça 'Pelo max im1tm nunca at

llns1do, sen·5Jo 'no ror rente anno 'PO·r motivo de 1rmmmnUssimo jubileu vest ibu

lrur, dos exames I]JOr r\ecreto. A médi.a Teal <los alu•mnos >do C'UTSO de o'don tologla 

nu liiCa dt•eg<>u a 50. 

E qu·e >dizer .do "aanbulR/toTio" e di> "Ja.coratorio de .prothese oomo fan te de 

renda~ Pois é crive! que um serviço de ensino pratico, IS'emelhamtte a.o que se faz 

na clinica hospi·baJla ·r , saja considerado fon/te >de renda calculada em 4.5 contos de 

réis, e i'.sto "com o maior pessim:i'.smo.", como in.forma.rann ao 'fi'ObPe <relator? Tal 

oorv'lço, como ex.Jste em todas as escolas do mundo, «>mo se anrt!llncia e >pratica 

na Faculldlad-e de MeMcina (lã. -está !i!- taboleta na opoNa.) é •um serviço gra.bui to 

qurundo m11l~o. cobr~n'<lu -~ o preço exaoto do mn.heriaJ empregado; '!li!..o dâ, nunca 

deu , não póde dar lncros. Se uma clin·ica dlessà na.tuoreoo fõr tra111s!orma~a. em 

uma rout"' doe reeeita., ·fa·lhaTá iTremessi'Veilme>nt'e ao ·fim a que se destln~ trans

formnr-se->ha 'Cm um::t. OOJ;>Pera.tiva .a.enta.r!a, coon tooo3 oa seUB inc.onve.'l i<!'ll

tes, pa.-a os estlU'da111tes dle clilnioa e para os credi.tos da Facu•ldadiB. So·bretudo, 6<! 

ella ~unccioon~ll' como s6 'J)'eiTIIilttJe o lJTOjecto, apen'as com um ·professor de c.U

rukla, um de IP'l'Oth•eee, dous aiSe!stonotes, -um com~erva-do.- e d.o,us seT'\-entes, IJ'U':l 
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tQ.do o serv!co da Facru·lda.d.e ; e 'IlJa.tturaJnlente só ·dua.s horas .PO<r dia, que mrus 
nã>o peM11'!Jtt!rá. a ·oot~v!ldad·e ·dos ofou'llcclúllla'!'los. 

Fri21!1.ndo .a~ ·nda que o eu·r.so aJCtrual dJa F1acu:l<d'a.d•a .&e Moolcin•a se acha per

l'eltarr.erul-e imsta·ll:ado, nã.Q mala em ou<ma de~Jl'(l!Ildencia d.o 'Stlllti'go eclM!c!o, em pre

dio nJ ugado, ·pool"ém !lO vasto e magn!·flco edificio dJa CP\r'a~a V'€Q"Jllelha, espec!ai

me.nbe conS>tJmiclo., cnm tocla,q a·s C<l'nK'Hçõe.s de uma ca•sa da ~ma:!Jno, pedi'N'i' lldnlcla 

a att-e!lção ·da Cam!lli'n ·pa<ra o seguinte: afastado d•ruh.l esse c ur.so e trwnsfooc·

madJo em F\aculoéllade d'e Odon.tologia, ou ter!a~m de montaJ" d•llspe!nd.ios'hsstmos ge.
oinetes e lrubora.torios (o projecto ma'll'da e11itl"egar-lihle orupenoas os de techn.ica odon

tplog:Ica, ide pro/tlhese de!ntar'ia e de clinica), ou 'Passa.niam a ·leccio= sem el.les 

(18 porof!'ssoa-ea dle h.isto•logl•a, •Physiologia, baoterwlog!Ja, hygjen'e, ~&nla!tom1a e ama

tomia opath,o-logica, sobretudo estes ultlmos, que todos sabemos que.nto 

cus:ta ·lnstaJ.Iar com .p<Tfeição. Pois a,go ra, qu•a- QS esltUJd!a!nrt:les doe od01ntolog•I·a po

dem freqou<Jnta'I' lalt.oratorios mod•e!ares no estudo .de!iSas ma-be'l'las, agora que « 

adJmlnlst.Nlo<;ão dia. iFac•tJJd•a:d'El de 0:.\lleclicina foi dmdu•zllcla a .ga.star pa!ra OOSJe flm 

av>UJ!Jtadas ~u:antl<as, 'Para quoe votámos no ~rçamento v>erbas espchaoes, e que so

mos chamado-s ... =ateio·amerute - •penmiitta-se-me o t'Elr.mo- a pei'doar enorm~ 

diiV'1da por el1la con.tre.hli-da com o Banco do Brasi·l, e - dli•g'a-se d!e rpassagoem, sem 

nos J.nfonmarem ao menos em quamto ml:mt'O. - a,g'O'I1a é que •oo ;pretemlde rodo Isso 

d:esfw.e.r ou a tra.val•h:ar, tra..nsferi•n.do o curso em qR.Iestã.o 'P'ara um :hyp.othetico pre

d!o qu.e o Governo lhe cede1·ia, 'Sllibe Deus .a.ond'El e em <qR.l.e e&te.•do, mas certamente 

eem os !JaJboratorios e !'S fa'\-orav;eis cond1ções ac.im•a rupontacl.as. 

Parece incr'lvc!)l que ·membros proemiruentes -desba Casa e '<l:a cla.sS'e ocl<l'nto

loglca n:l>O vejam tu'dlo i.sto, que a nós ap.J)a!l'eoo 'll!lo 'Pabeni!Je, como clro"etotrqou!wl 

pareceu ao ·em·l;nen·be Sr. Delph•im Moreira, sn.gn:ruta.-:o do veto. 
•So ffite f(Jr '!'elou.Z'ldo, esteja Qe'l'ta a. cama1ra, ou teremos d·e votar, logo, wl

tuosoi! c redil tos, ou dewrroro.n.a.r-se-ha o enslino off·icl.a.l doe odo-nto.logia nesta 

Oa•piotal. 

Con 'a devida venioa do Hllustx<e re!!e.Jtoa- do pa.reoer C<l'IIIt.na. o veto, dlriia.mos 

qll.Le s~o nrrliSor'i.os o.s se..auJ.nte.s argou'lll!e'Il-tos do seu dioounso '<lia sessã>o ~pa:SsadJa, e 

qu-e s; podemos ·attribulr ao seu CO'llihecido <l :por todos nós a.preci•aldo huma-
l"l.&m.o . • 

D~se S. ·Ex. qu'C', "Cl"ead.a .a F'a.lmill!drud'e ld'e üd.o.nito:loglj!a .com o 'Prest!i.gu'.o do 

Governo d.a Repl.l'blica, melhores serão sem.pre as suas :rendas" . . . 

In.teorrompl'iiilOS MJ"ui a citação ·para Jem•bira;r â. -cam'aora ®lEI o Cl.bl'so ora 

existents na Fa.cuJ.cla·da de Mediciona, é tão of.ftcial como o qou•e •se pr.elt'ende es

tabe·lecer; goza <o '{>restigio d.o Governo ,da RlepubN:ca, ou melhor, •do tre.dicio

na:l presb:lgi.'O <1.':1. V'e:1h!a escola medica oo \Rio, qwe tanbaJS glor.ias 1oom d:a.do â. nosaa 

patria e ta!tltos serviços h a 'J)l'.esta.do â sci'e.noia. 

O aug:mento de <rendas, continurunos a ler d.o d1isou1roo Klú 'll.Oibre Jl'lelQ:t.oT, pro

VÜ'!1â <da rpa·ssag<>m c>e mR.Iitos Jesttuda.n.tes das escolas l.iwes ;pla'!'la. aq,uleHa., e a.té da 

a~flruenc!a d·e· cirur.goiões den tistla:s d'onnados "qUJB se rpJod'e<rão mwbrliO'U•Il!l<r nos uJ.tl

mos aníllos do seu curso, afim de conqu~strur o tJiltu.lo od~ doutor". 
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Ela um a r gum ento 1neap<lr!lldo. Não sômente po!'que o que a .ltodoo nós p.à· 

recva e<ra que os Srs. cirurgiões d.e<nJti'stas que lX>T ahi .existem aos mL!hrure.s er8m'l 

todos doU!!:orea, como a totalidade dos ·brrus!.leiros, exc€1J)tuados os co;romoeis, 'lllil.S 

sómentoe os CO<I"onoeis não do.UJtores, ·PO'r{!ue o"' ha q~·e <t<!C'Umu;!"<~m, como tambem 

porque não •era ~e swppô.r q,ue o C:ong>r.esso que a.pprovou a Jel RJliV3Jd:aV'!Ja, ou 

mesmo que est~ a<ppirO·vando, numa gestação q,ue já va:! por c'Lnco annos, a l·eli 

MaxiT~ iliano, d'e progressiva desof{ici.al'i·zação do e<nsino, seja col!lvid.a•do a '8.1P-

tfJ!'OV'M', •e - o q~1 e m•ais ad.mira •a.té com os votos . da re,gpeLtaovel bancada do •. 

RJc> Grar.dle do Su!, um proj.ecto de ,eorr.:e~:a·mz:ação de um ill!Stituto em c.atmirnho 

f>ranco da .aJ!Jtlonom'i'l., .um projooto ·Que se dJefe:!llde •d.it~e.n do vitr ope.rrur como cha

mariz .rarirr d es•pov<oall" os tn·st!butoa M'V'r.es e "douto•l.lizar" ~ainda ma,ts o paiz. 

Não. Isso •nrão póde tra•duz(•r senão a displicenc:a do nobre "elator, at€ a.qt>l 

i nd~ef-e-sso pro•pug·noado·r ·peita ref(J·rma do en.sino QJub<lico .no ·Bnasi•l; a ·die.>"Ca·hM·a, por 

certo m1H0 J.astimavel, da e>n'€'rgica b'ancadia '!"iog>r.anden.se, !])ara a ·dout.nima ~o

rccedcra ·do "qua·ntto .peor, m elhoo·•· ; o anniqui.la;m<onto da.s esperMtças :do Con

g•resso qua.noo ao •estabelecime nto de'fi.ruitivo de rum reglmen de 0\'1tica !;)aa'lannen· 

trur, em q·we os esforços indi'V'lJduae.s ·dos representantes do povo, lirw-emoota con

jugados e O.iscip!inwdos, no seio <l!as Commissõe;s e no pJ.enrurio, p rodiu.z.am l!eia 

verfa"it.as e n.ão interll'pe<stivas e ruinosas prura. as fiillla'llçaa ·PUJbl<icas, como es-

' ta, con•tr.a a qutal sou forçado .a. da'!' o meu voto. 

• Penl!1o, a·s.sim, corresponder ao appe]:lo ·do Executilvo, (lUI!lr •do seu '])a.ssa•do 

retPresent.an~e autor .do veto, qO>.er do n·ctu.a•l, ·die cu.j.a .s]IIDe<ri.dooe, ccxmpeoonda e 

en<ergJa, j ii odoemonstl'!lldas, espera a R'eiP.ubJiea a restauração d ·!IIS :!Jnança.s e tam· 

bem do ensino e oda educação naciO'lla~es. (Muito bem; mnito bem.) 

O S r . President ... : - Vou subme!Jter a vobos o .proj'Cúto tn. 106 B, od•e 1918. A 

votação deste Pl'Ojecto vai ser feita pelo •processo nOJruinal , doe ~~ooôt'd<r com o Re
g1imento. 

O projecto é o seguinte: 

Art . 1 . o J!1;ca o ÜOIV'<'•rno autorlz!lldo a tran$formar em FacuMade de Odon

lnlogi:a, sem novos onus para o Th,ooouro, o actu!lll curso ode odontoJog!•a da Fa

ctüd!llde de •Medicina do Rio •de .ra;nei'l'o. 

A:r t. 2. • O ensino &'r'll feito em quatro >annos e comp,ehendJeor.á as seguiri-

tes cadcir'as : 

1• noções de anaJtomia d<esc.rliptivà. e anatomüa med!loo-ciru.l'gioa da ·~occa; 

2•, histolo>gia; 

3•·, PhY~Silo!ogia; 

4' anatomia, p hysiologia. e •histologha dJoortarllas ; 

5', noç(res ~ra<es die '])athalogia, éLe ·microbiolog1i•a e de •anatomia paiJ'lo!ogic.a; 

6•, otherapeu.trlca, mat€Tia medioa e ante de furmultrur; 

7•, teehn ica odontologica; 
·- . 
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a• ipa..mologia den"k'l.ria e 'tlleruvpeutica appJ,ica;da; 

9•, Jprot!hese ; 

10•, ,m eta.Uurgia: 

n•, hygtioenoe, oesp>elcilalme<n1e ·da bocca ; 

U•, orthodontL'I. e •p.roth~se dos max;ilares; 

D•, dinica od<mtologica. 

, . 

Art. l . o As ma terias s er-ão distribui-das pelos quatro aonnoa, do seguinte 

modo: 

1• anno: 

a; noções de l!lnatomla desor'lpUva •e anatomia 7neodlloo-c!mzrg11ca. d:a bocca, 
b) histonia; 

c) p.hy.sôologia. 

2·• .am·no : 

a) l!JI!Utomia, histologia e physllologla dentaria; 

b) noç0es .geor.a:es •de patholog'ia, de microblologha. e ama.tom!a. a:>atholog!:ca ; 

o) t!h~rapeut!oa, , materha med·i<;:a e -rurte · de lfoninu.lar. 

3• a.n.no: 

o- j tech ruoa o.donbologlca ; 

b) rpathologia d•ent.ruria e t!her apeutica; 

c j pro these (la rpai'te) ; 

<!) m~tallUil'gi'a. aooi'ste.ncia obt'i-gutoz·ia á cllnlca . 

4, anno: 

a) byg·loene, especL~ lmoE>nte da bocoa ; 

b ) proth•e.se ( 2 • <r:<arte) ; 

o) or.thodontia e .prothese dos me.x'Lilares; 

d) cl'lnlica. odon to,l.Qg!ca . 

.A1'1:. 4 . o A' F aculdadi.> d~ OdonJtologia f.ioam •p<>rtencenodo to·do o material 

o.dontologJrco ex.istente 11a Faculdade de J\fedic'na e os Jrabor.atorlos ·de technica 

od·o>ntolo;-llca, de prothese dente.l':a e o grubLnoe!Je de cllnrica odontologi.ca. 

Para•gr.aJpho utüco . 'Para -a 1-nstatl<agruo 'd:a . F a:CW'c1Mlie oi!Je oQ.dorn.rologia o Go

ver-no sproveitarA um dos p.ropr!os naJCionaes do Distr<ircbo 'F'ede re.l , ra.té Qrue s eja 

0001struido •pela Facu1àade o ooi.flclo rpropnio. 

Art. 5 .• P a ra ra ma.trriouJa nra · CFauuJ.dadre ·d-e oQdon-tologiJa os canldJ!Idaros, rulên 

de exlilmoe v~tilbular, a.pr'esenta't'ão altrestad.o dre arpprove.çãlo das- seg1udintes m_a

ter!as : rporhtg1Uez, francez, tirng1ez o.u rrullemão, rurirthmetica, geoometr!Ja, geogra

x>Ma, lpohysica e chlm:!c-a oe ihlstor.ia natural . 

Art. 6 . • O p.rovhn<e.n to daa caoi!Je'l.rms . da Fla.Ou.1rda.ldre ~ OdmjitoiiO·gi·a se ·frurfl. 

moolant'E) oon<."ull'so, "'lOS termos .dJa. loeli-, coon as mo.dltni!cações .que forem estrubele

cldals, pe.ra as 'Pt'l.meiras nomM:ções, opelo Poder •EXecu-tiovo, drev.en.do ser a pro

veitados os rachta.es •prOlfessores re ollv:res dolcentes. 

Art . 7 . n O pes'SO'l•l docente <! aodmi-nii·s tratllivo -s>eol'é. o da. taboeUa orunnexa, com 

os vencimentos na. mresma. ~Btabelecidos. 

§ 1 . o O.s pro! oc..so·r.es sub-stitutos só ·perceber.ão,quando estiverem ean exerci

elo, & ·<li'l~rerençn die venclment!OJS que mão !Oor P.m'OOlYkLa pelo oathed'Nlitrlco. 
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§ 2. • Os Juga,-e., do pe~<Soal .administrati\·o serão preenchidos [)fel o Gover

no, dentre o ~ funccior.anios adrlidos. 

Art. S .• Todn.s as taxas de matriculas, de exames e q,uaesq•tH'<r emolumen

tos serão a'l'r€(XIIda<los ,ç•ela Faculdade pn•·a o custeio de suas despeza-s, deter
min:undo·l•he a União rupenas •a importam-ela C!UE' deS')ll'nde com o curso de odon

tologia da FaouJda·de de ~1E>dJci.na. 

!Art. 9 .• Aos al n'I11'!10s que 1Jerminar m o cuo·so S!"'"á dado o d•:lploma. de dou

tor en odcnuoolo.~ia. 

Art. 10. No ctrr"o d'e 'J)harm'a'Ci'a da Faooldade •de ~Ietlicina a. actual ca

deira de clümlica. analytica. passará a constf.tot.ir •Uma secçã.o com cathedr.atico e 

"ubsti-tttto, cons!dera!l-do--se o sent aclual titular como caU1•edrat!co, com •}}referen

c la ·n~ promoção a .substituto de um elos ll;vres •docentes da mater1-a, medioo, que 

tenha re:tido oursos officiaes em mais de dous anrnos lectivos, correndo por conta 

da subve<nç:1o da F:wu1dad•P as deS}l€zas á •PI'esente a•lberação. 

TAB~LLA A QUE SE REFFlRE O AR. 7o 

13 pro•·~soorcs, a 6 :000~000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 :000$000 

aS'Sistentes ( dO'us para cli111ica o·don bologlca., .um pawa tech.ni:oa.) 

3:000$000. 

TY.-ecto•· (e-ratlficaçãiQ). 

Secretar' o. 

Thesotu·eiTo. 

Um conserva<dvr. 

U m o.manu•ense. 

Dous s<?rventes, n. 1 :200$000 .. . ..... .. .............. . ..... . ... . .. . 

Um ,f.IQrteiro-almoxal'Dfe. 

A rl. 1 O. Hevoga.m -se ·as disposições em contr-ar.io. 

1~:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

6:000$000 

3:000$000 

2:400$000 

2:400$000 

3:000$000 

116:800$000 

Os senhor~s ctlll<' ap}}roYarem ~ projecl!o n . 106 B, doe 1918, weoje!Jtamdo o veto 
I"CSPO!.'Cl·arão - sim - e os que rejeiltal'em o projecto, al})provando o veto, res}}On

del'ão .. _ não. 

'"ai --se proc<'der á chamada. 

o Sr. E J>hi J:-t'n io d e Sn ll es (-~lt1J-)Jlente, SC?'l!indo ele 1° Sectctm·io) ull'IQC('(]~ á 

chamada idos S1-s. J)eputa'<los j)QJI."'l a votaçãJo nominal. 

Feita a cha.mada respondem sim - rupprovando o referido (projecto n'll

mero 106 B, de 1918, reje.ltando o veto, os Srn. Du•·val Porto, E}phigenio <1e Sal

l'es, }.oionrtJe!ro doe Souza, Souza Castro, Diomysio B entes, Chentront de ~1Ji'ran

c1a, Agr i·ppino 'Azev-edo, ;vra.-inho d•t A.ndrade, Vicente Saboya, Osol'io d·e Paiva, Il

dC'fonso Albano, rlJ'rederico Borges, .Tosé •Augusto, Sim•eão Leal, A•·naldo Bas

tos, Alexan·drino dlt. Rocha, 'llu·riemo Caanvello, ATistawcho Lopes, Luiz Si·lvei-
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1':1, L'c,ta '?.ego, Deodato :Maia, OctaV'b :M.angabeiTa, Lauro v:.JJa.s Boas, 'M·aa·~ 

1-~ea-mc,, José ':11arLa, Raul Alves, Eugenio TO'Il!l'inho, 8ampa.io Coo·rêa, Nicanor 

."al';c'w'lPnto, ':l!anoel Heis, José Alve·s, Al·be.rtino tDru.mmond, Odilon de Andra

de, Fra'1oisco Bres~anoe, Bueno Bran-doiio, Josino d ·e Araujo, Fa•uiSto Ferraz, Mo

' "'i;ra B•·anclão, Raul Sá, Wal<lomiro de Magnl·hã.es, Jaym•e Gomes, AJ.aor Pra· 

ta. Ya~ de :ITello. Manoel FuJ.gencio, Ed·g'a'!'do od•a Oun•ha, Rau l Clll!'doso, Salles 

.Jun·ior, Oesm· Y•ergtu~'ro, José Lobo, Seve.nia.no .Ma.rc~ues, Ott.o.nü Madre!, iúulz Xa

Vi er c OctaYio R cha (53). 

lB I"~e~pondP~'Tl - ncío -- os Srs. Antonjo ~ogueir.a, José BaTT'elo, R:odri.gmes 

;\fwch~.do, Jo"'<LO Cabra.!. Thomaz Rodrigues, Gonzaga Maranhão, Pliires d•e Car

valho, Rib!liro Junq!l<eira, CamiHo Frates, Eloy Gha<Ves, M.aJnoel ViJl.a.boL!n e Joa

(fLl'im ÜSOtl'ÍO ( 12) . 

·vem â 1\if(',sa e ê ·lida a segu:,nte 

DEC:LARAÇÃO DE VOTO 

D bc;.a.ro que v tt-tei a •favor do •proj·ecto, resa.lvada a mi·nha ophnLã.o contraria 

ao art. 10. 

Sala das Sessões, 26 de Setembro de 1919. Costa Rego. 

O Sr. Presidente: - Respcmd'era m á ohamta!dla 65 Srs. Depu.tádos. 

Não ha mumero IJ)aT,a se ·proseguir na votaç_..'i:o . 

."a SESS ÃO DE 2~ DE SETE:\l:BRO é <rejeHado o veto •e a:pproYa>do o tp<rojecto. 
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CURSOS COMMERCIAES E 
AGRICOLAS 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS:".O DE 26 DE SE TEMBRO (1892) 

C1·âu >tOs Eslafl,os ele Se1·g·ipe a Mcwunhão ducts escolas de ag?io!tlt'!II'U e zoote

ohniu e estabelece o 71lano de sua orga?l/Ízctção 

O Congt'e8SO Nacional decveta: 

Art. 1. o Ficam crewdas nos Es·tados ·de Sergipe e Ma!'anhão duas escolas 

de agricultura e zootechnla. 

A escola que fôr esta;belecida no Esta;do de S ergipe terá a de nominação de 

esco ln wgricola do lDstwdo -de Sergipe. 

A escola que fôr estabele'Cida no Esta•do do :Maranhão tera. a denominação 

de escola o.grj•cola do Est~do do Mara-n'hão , 

Art. 2. o H aV'erá em cacl:a um<a das escolas um curso g erwl e dous espe

c iwes. 

1. o O ensino do cuTso .geral será <lividido nas seg1.üntes secções : 

1', mathematica :leooe artthmeti<:a até mecamica racional. P·hotogra-phia e 
desenhos correspondentes t sec~o; 

2•, I>hysica , chimica e minm•a logia-mecanica. a pplicada á ·hyidraulica ; 

3•, OJstronO'lllia e gccdcs.ia. S t-erwtomia. D esenho d•e ma!china e geogra

phico; 

4" an.atomi,;. ·e physi o~ogia. Bota.nica e zoologia . Geologia ·e paleontologia, 

Desen hos correspondentes á s ecção; 

5", tphysicn. indus trial e chimioa industria l. Thesistenci-a üos materiae.s, mo

tores, ~m g.;ral. Estr a•d•as de rodagem. Estra.das de ferro. Pontes e via.ductos: 

6·', a;rchitectura, direito admini&trativo, econom ia J.)OlLtica. Desenhos, corres

pon-dentes a esta secção e á ·am1!erio.-, 

§ 2. o O prl:neiro dos ctusos espeaiaes ou o curso d e 3Jgronomia será diV-i

dido nas seguint-es sec~ões: 

1• odocimazia, chimioca biolog ke.. Chimica agrícola e tccilnologia agTicola; 

211, n ~r!cu ! twr:l. S'eral e tt'.['•pecia·l, ·C'n$'.enharia rura·l e l'l''tt.ticQ. de nlachi-na.~ n~·rt

cqlas , 

P roj ect o 
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3•, horticultur·a, arborlcultu r a fructlfera e sylv'icullura; 

4", economia ru1·al, legl•slação rural e •desenhos cor.respondentes a.o cuiJ'so. 

§' 3. o O seg.undo curso ·especial, ou curso >de zootecluJ.i.a •será d!vMido nas 

seguiJn res ~Secções : 

1•, <anatomia ·e 1physiolog!a co·mpaQ·adas 'Clos an·imaes <lomest!cos; 

2", zcotechnia ·gera:! e especial. •Fol'ragens; 

3", pathologia e therapeutica ·applioa•da 6JOs anlmaes domest!cos, zootom!n. 

e si·d ero t'e.::h nl a ; 

4', eng6n•harua ru.ral com a~~)pl!ca~ão ás' ar.tes zootechnlcas, econ01mia rurol 

com applic::.~ão ás e.rtes zootechn!cas, •leg!sl·a~ão veterina.r!a e desenhos corres· 

pOJ~dent·~s ao curso . 

§ ·1. o Haverá alêm cJae aulas th•eoricas, a~llae •praticas e g.abi.netes corres· 

•pond·entes •áJs necesslid,!td~s >do e•nsino, bem como a•s esta'ções .agronom!cas pre· 

cisa.s. 

§ 5. 0 S&rá facilitada a todas as pessoas a f.l'e(Ju·encia das a·u•Jas thcoricas c 

praticas, independl!ntemente <le m·atrlcuJ.a anterior. 

Art. 3. o E' de competencia das resplectl'vas congregações o or·ganiza.rcm 

os progrrum.moo od!scil};llina.res do •ensino, -d·esde que nãJo ·eja prej~tdi•ca<'ta a clt~

po&!ção das mater·ias observadas no a.rtigo anteceàen te. 

Art. 4. o As congrega~ões da.s •esco!a.s expedi!•ão, ode · accõrào com os regu· 

lamentos €>m vigor, o.o. seglt.linte s ·diplomas, além de outro.s que julg>at· ode con· 

VCTIJuencia : 

1°, o de engenheiro agronomo e zootechnlco .a q.U<lm. tlv.er o curso geral e 

.an:nbos o~ cu.rsos especi~aes ; 

2>, o •de industrial oa.mpeslrno a. quem tlver .fJ•equentado as aulaa de ensino 

IJ)ra.tico te em exames posteriores provar ter os t•equisitos exLgrdos 't)elos regula· 

mentos em vigor para te.! fim. 

Art. 5. • F i·cam revogadas as d'isposi~ões em con tt·ario. 

Sa•Ja •c'.a.s Sessões, 6 de Setembro d·e 1892. - Ivo do }'1·(J,(ló. - · F'eUsbello 

.F'1·eire. - Rorlri{}ttes .F'e1·nancles. - Homero Baptista. - And1·é Pimentel. 

Vi1'{}ilfo P6ssoa. 

Cantão. buJ.io elo B1·asi!. Cot!to Ca1·taxo. Uchôa Roel?•i[Jt!es. - A. 

Mont,.nr;g?·o. - Paul([ A1'!J011o. - Al/l·cdo Bm·bosa . - Oliveil·a Va.llculão. 

Matt<t Bacella1·. - B. Carneil'o. - Retttmbn. - Ph·es F'e1"1"ei1·a. - Cesa!'in 

Motte<. -F'. BacZm·ó. - Dionysio Ce1·queira.. - AlfredQ Ellis. -Alves de Cas· 

t1·o. - Ll<iz ele And.l' ctde . -· llf1trsa. - Rod1·igo ele Arat•fo. - Gonçalo die La· 

gos . - TclG~ttino de Ca,·valho. - José Ma1·imw. - GHceQ•i.o. - F'. Si11ws. -

Lopes T,·ovcio . ·-A.. Chiana;bara. - Meclei1·os. - Ho1·acio Costa . -S. S. M e· 

el1·aclo. - Jesui11o e~e Allmquerqt•c . - Gm·cin P ·i,.es. - lltlm·tinho Rod1·igues . ~ 

Novne.~ de .'1:fello. Pat•la Guima,·ães. - Anf?'isio Fialho . - J . Avelm·. -

Atlwyrle Ju11io1". - LeancZ1·o Maciel. - F'lwqt•im Wm•neck. - P1"isco Pa.raiso. 

Ignttaio Tostn. - Edt•m·do Gonçal.·ves . - Ba1·ão el e S . Man·oos. - F'1'e&noisco 

ele Mo:to·s. - Alaiclcs Lima. - Angusto Vinh aes. - F'1·ança Cai'Valho . - Jttlio 

ae Çqs!ilho. ·- ,JIItonio 0/ynt/to. - F'róes da Cruz. - Cassiano do NeU~chnento , 
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- JoaqtwYn Pet'1la11vbuco. - Thonwz Flôt·es. - Jo,ão de Siqueim. - Gonçalves 

Gha,ves. - Manoel Ji'i!71teireào. - A.ng.osto Ft·eit·e. - Santos Pet·eit·a. - Pe-

1·ei.Ta de Ly·rro. - Lau1·o 11i1~llc1'. - F. Schw.idt. - Ga?·los C=t2JOB. - José 

Bevilaq""· - Et'ico Coelho. -- E ·Jfi-tacio Pessoa. - Sá And1·aàe. - Raymt~nào 

BwnàMTa. - Aze?"edo. -- J_ Om·ique. - F>··eàe>·ico Bo>·ges. - U?·ba?w IYia>·

con-àeo. - J t~lio 1llesqt~ita. - S. Flet<?'Y G1wado. - J twencio ele Am>icn·. 

SW1n21aio FernNf!, - B~!lannino M enclonça. - Gonçalves Rcwws, ( •) 

SESSÃO DEl 27 DE JULHO (1893) 

} rt. 1. o F-ica creaclo nE}Sta ci-claJde ·elo Rio d•e J runeiro um Ins:Ututo Com

mercJaJ ·d~stinado ao ensino theorioo e .pnatlco dos cidadãos que se dedicaTem 

uo comm cio e a <1uaesquer funcções Pltblicas ·que com ell-e- se f!'.elacionem. 

Art. 2. o O curso ode estudos <do Instltuto Commercia~ será 'Cle quatro annos 

e cornpor-ste-b-a. cl rus disciplinas s~guintes: 

Portu-guez : 

Francez; 

lnglez ou allemãQ (á opção Ido alu1ll'Ilo); 

Geogra,phiR. g'er.al e elo Brasil, especialmente nas su::~.s a:pplicaçõe& ao com, 
merclo; 

H1stor!a unhnersal e do Bra·sll, especialmen1!e na>s sua>s relações com o com-

mercio; 
1\o!a\Jlrematica elementar; 

Physlca e chirnica ; 

CoatahHicloade e eEcrhpturação mercantil; 

Direito aclministratiV'O, -commercial e legislação de fazenda; 

EstatLstica .geral <' <lomm.ercial ; 

Economia politica: 

Calli ;rr.aJt>hia E' eS<!J'ipta commercial e -dese-nho . 

l?aragrn.pho uitico. E-stas disciplinas serão ensinadas por doz" Jtoulcs c<~.

thedra ticos assim distrlbu!"ios: 

Lingun. portngueza.; 

Língua frarncezn. : 

Lingua ing1e~a; 

Lingua alltmã.: 
Ceographia e hlstoria. geral; 

Chorogrcuphia e histor\3. do Brasil; 

' ' 
- . 1 

Geot;raph;a commercial, histeria do conmn~rcio ~ estatistica ;;.~ra l P <:0111-

m-ercla1; 

( '' ) Pende de p.a:recer, 

Projecto 
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l\'lathe,mat!ca ~lementar; 

Fhyslca, ohim1<':J. e hist{lria natural : 

Contrubilidllllde e escrlpturação mercantil; 

Direito rudmimi t•ra.tivo e commercial, legislação ·de fazend:~. e •economia po

Jiti'ca.; 

Desenho e calllgra.phia. 

Art. 3. o As materiaG do curso serão distribuidas pelos quatro e.nnos da 

fól'!Iltl segou In te: 

1° mmo 

1" <C:a·nelra -· Arithmetica: estudo completo, notavelmente •a.ppllca-do ao com

m,ercio. 
Portu•g uez : estudo c-ompleto de gramma.tlca exposit'va; exer-

ciclos de a·edacção e de corresvond~nda conunercial. 

3• C'adeka Franc<'z : estuclo pratico da.. Hnguá; exerclc!os de leitura " 

tradOJccão. 
In.glez ou a!lemão: estudo ,pratico da. língua; exercidos de 

leitura .e .tra ducção . 

5" cad·clra - Geogra•phia: geog>raphia physica e polJlica; exercicios ca.rlo

graphi.:bs e -;eitura de cartas. 

6" ca;Cieira - Calligrmphia : exercicios de escripta e desenho geomctrico. 

1• cadeire. Alg'ebra elementar: estudo completo, 'Pl'6Cedido de revisão da 

Bll"irt:hmetica . 

2' c<Kleira ·- Historia geral: estudo concreto e acompanhado de rev isão 

da g-eog-ra11hia. 

3• c:..<deira - Portugucz : revU.ão d·a grammatica e exercícios de reda.cçã..o e 

es tylo official, tei;rni:!lologi:t e correS'J)ondencia. comme-rcial. 

4" cudcira -- Fr,·:mct-7. · leitura. c lrad~•cção ue aJuLores, gradualmente mais 

difficeis; versão e ex.,rcicios de correspondencia commercial <e conversação. 

5• oadeira - Inglez ou a llemã.o: leitura <J tra.ducçiio de a.utx>re;, grwdual

mente mais cliffire is · vc:·sões e <exercícios d <J correspondencia oommercia! e 

c-onversação . 

6• citdeira -- Desenho geomi.'.tri<:o, cal!igra•p<hia 1e escripta. commercial. 

1• cadeira 

3o anno 

Geoone tria e noções concretrus de aJStronomia. 

Chorographia e 'historia do Brasil . 

a• cadeira - Contabi>l-idade e calculo commerci<al. 

4• c:.delra Portugu'ez: gram.matica •histori-ca; traços de litteratu.ra portu-

~ueza e nacional ; r edacção official e correspondencia commercial, 
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5• caJdil ira - F'r a ncez: estu·do d~ grammatica, leLtur.a., t.raducÇ}ão e ve-rsão; 

exercicios de convel'Sação e •dictado, e cor respondencia commercia.l. 

6" ce.i! ei r>a - I nglez ou al lemão: est!udo da gTanunatica, lcit'llra, traJduoção 

e v~t·e~o ; exercícios de conversação e dicta;do, e corresp0'11d·enc.ia comm€'roial. 

4° anno 

p crudeir a - 1Physica e clümica e noções de historia nrutural. 

2• caldeira - '!Wtattslica geral e oommerclal: geogTaphie. commerclal e his

toria do ccmmercio. 

3 :~. Aa.Jd e i1ra 

C'OIDtn~rcin.l. 

4" cadeira 

(noções uS'Uaes). 

applic;tç.'\o) . 

6'' ·!ll·deira 

Escrilpturação me r cMüll e revisão de contrubi.iilclwd•e e calculo 

Direito adminlstre.tlvo e commerci•al e '\eg·isJação de fazenda 

Economia poJi.tica e organização da•s fi·nança., (princhpios e 

F -rance>< : estudo com]Ydre.do c re visão geral. 

7" t•rudeir a - !nglez ou a Nemiio e estudo compara.do e •r evisão geral. 

~ 1. o O &.;tudo e applicação •de cada ·uma <das odisclplitH~s do cm·so sera 

~:u bordit~oaào partlcn·lnrmente ao ponto de vistn, commercial. 

2 . o As ·lições s~rão dadas em cHas ai ternados. 

At·t. 4.o Para a matricula no 1• anno do ilrtituto exige-se: 

1o. <.ertiflcad'O ·de habilitação -am instrucção 1primarla do 1• grão ou exame 

equivalente; 

!3°, ida.õe superior a 14 nnnos; 

3°, • .t.ttestaJdo medlco que pr ove que o ca:n<C!i-dato não soffre de molestia con

tag·iosv. . 

A.rt. 5. o As aulas abrir-se-hão no 1° di+a util da 2a quinzena dú "l\Iar~o o 

serão e ncer-rada·s no ultimo die. uti l da 1• quinzena de :Novembro. 

Art . 6. o A n.be•l'tura de matricula precederá •ele 15 dias a elas aulas. c será 

rncerrad'l. !!C iliü 15 de Março, não podendo ninguem matriculAr-se depois 

des ta da ta. 

Art. 7. o Não ,·e poderá maülcula t· ,em qQI:.u!qu!!.t· dos an nos qu em não th·e r 

s ido appro-vado em todas aiS disciplinas do anno precedente. 

Act. 8. o E' livre a frequencia ·dos cursos a CJuem qu.izer ou vir as prelecções 

dos lentes, su jeibando-se ás disposiçõ'es regulamentru·es •do In tiluto e pagando 

o duplo da taxa da matricula. 

0'3 frequentn.do res ode aulas ode CJlte trata este artigo s erão adml tlidos a exa

me e xtraorMna.rio de um.a. disciplina, quando o requeram a o ·d.irector, que ouvi!·5 

sobre a petição o lente ua ·ma teria de que se pedir exame. 

Ar L. 9. o O exame de cada .ãisciplina ~~cola•· será ~prestado pera •nte uma 

comm i ~sálo de tres l&ntes, da qual fará pa.rte o lente da respectiv-a cadeira. 

Art. 1 O. A con.gregação organizará annualmente aa c0 mm.issões de exames 

ou 'Clelegarã. ao director esttt org·anização , 
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Art. 11. O a:lumno approva,do em rtQdJas rus discl<ptima,s constantes do 4• runno 

receberá um diplo:ma •d-e habii!tação, cujo modelo será a!dopta!do ·pela congre. 

g.aç·ão·. 

'Art. 1'2. O di'!lloma de h lllbl'l itação g-arante a pref<J>rencia da nomeação, Inde

pendenteme-nte ·d<e concurso, para todos o.s carg:os de ·primeira entramcla nas a i, 

d'wnde;·as e repa•·tições de 'faz·enda e estatisthca, consu•la.dlos, secretarias de E s

tllldo e equivalent!es, e bem assim ipara os de corretor~s. syndioos, 'Peritos, fiscae. 

-e qua,<,squer outros a~rentes do commercto. 
A.rt. 13. O d'iploma de habilitação dispm1sa o exame das rusc:iplh1as con

stiamtes :to mtrso 'do i•HsU.tuto nos concursos dos funccionarios •publicas, excepto 

os do :.'lagisterio, e dos luga t·es de -lentes do jnstituto. 

Art. 14. Os lent<'s do instituto serão nomerudos lpo r decreto, rmed.iante con

curso, c'Jjo reg'l.tlwmen.to será orgamizado e ·approvado ·pel•a oong1reg-ação e com

petem-lhee as mesmas vantagens e de\•eres dos lentes do Gymnasio Nacional . 

.Art 15. O p esso•:oLI administrativo do instituto será o seguinte: 

Um àirector. 

Um vice•dlrector. 
Um sec!·eta,rio. 

Um Mmoxrudfe. 
Quatro i.nspectores de aul·as. 

Um !POrteiro. 
Um oorreio. 

T.rcs ser·ventes. 

Art .16. Esses funccion a rios tenão as mesmas va:nta.g;ens e deveres que têm 
os de iguae& categorh do ·Gymnrusio Nacional. 

Art. 17 . O di~·ector como pt·esidente 'e os lentes •do hlStituLo comporão uma 
congceg,a..c_:ão. 

Art. 18. O Podet· Executivo é ruutoriza:do -a expeilir o :regQ[Jamento nece<1· 

sa:rio á ~xecução desta •lru e fixa.r a taxa <de i!natricul•a <e vencimentos do ;pessoa I 
do instituto. 

At t. 19. E' i;;ualmente autoTiza:do o Poder Executivo a taz.er <as 'lJ'Timeira.:; 

nomeações do <pessoal d~cente, independ<ente do concu-rso ex.igi•do 1pelo art. 14 <· 

a!brjr o necessario credito para ::~~s •d,espezas de inste.llação e funccionamento 

do instituto . 

P.~ragr2J))ho unico. Para as nomeações de que trata ~ste a•rtigo serão apro· 

veitados os profesoores nomea,dos j)(lr ooncw·so e <1ã.o jubil<ados do extinoto In"tl· 

tu.to Commerclal d<> R!o de Janeiro . 

Art. 20. Revogam-se a·s leis •e re!l'ula1UI€ntos relativos ao extincto Instituto 

Commercwl do Rio de Jan eiro e quaesquer di.,j)(lsições conh·arins a €-SSa lei . 

Sala. •das Sessões, 25 de JuM1o de 1893. - Bellcwmino (Jcwneiro. - Rotlol

pho .tb,·c". ( •) 

( '' ) )."iíQ t < \' C andamento, 



- 253.-

SJ.<.;SSXO DE 23 DE AGO~TO 

Crôa nesta cidade tt1>< In8tii1Lto Comme1·~lal e the clá o1·ganl~ução 

A Commlssão d·e Instrucção c Saudc Publica estuàou com a atten~ão que Parecer da Com. 
lha merecioa o 1projecto n. 168, deste anno, firma do •pelos Srs. Deputados Bel- de lnst,·. Publ. 

Jal'mi·no CaTneiro 1e CRodolpho Abreu, que crêa nesta cidadn um Instituto Com-

mercial e ~be dll or.ganizaçáo - cogitando simultaneamente ·da questão constilu-

dona: e da. qucst~o de mcl'i tis, esta quanto á utilidade do projecto, e à el ibero.t 

aifirrrativament.e sobre ambas: 

Considera11do que nos termos da Con~li buição, .art . 35, incumbe ao Con

gres;:o, embora não 'P''ivativamente, animar, no paiz, o desenvolvimento das let
tras, artes ·e sciencias além de prover ã instrucçàQ secu11daria no DistTicto Fe

deral, e 

Considerando que o projec to salisfaz uma seasivel necess idade, convindo que 

o Estado organize, fo-rtitique e diffunda o ensino official em um llaiz pobre e 
fa lho de irdcia ti\·a particular. 

Assim, é de parecer a Comn1!ssão qu e o projecto seja submcltido á discussão 

tal qual se acha redigido e seja adoptado, r eservando-se, entretanto, o direito d'· 

offerec~r as emendas que o·pportunamente a discussão da ma teria ~'l.lggerir. 

Sala :ias Commi~sões, 22 de Agos to de 1893. - Costa MachC«lo. - João 

lliei>·,,, r elato r. Santos Pe1·~in1. - P011la Guimewcies. - tllwl1'o Botelho , -

F?•ecle>·ico Bo·rges. ( •) 

SESS:ãO DE 26 DE AGOSTO 

O Ço!! gr eEso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a crear desde jã tres tl<'rol.,; 
de agricultura, sendo uma no Estado do i\Iaranllão. outra ·no de Sergipe e o::

tra no do I'aranã . 

Art. 2. o O curso completo da escola durará quatro annos. 

Art. 3 . o O ensino ·profissiorra.J serã theorico e •pratico. 

Art. 4 . 0 Serão ll!dmi.ttidos ã III!Il•tricula na escola. os candidatos que eshib'
rem attestados de exames das sel;luintes m a teorias, prestados em qualquer dos .,.._ 

tabeleclnHmtos ele enslino oHicial da Republica : •po>'tltguc;:, t1·ance~. !.VOUraJ•Itiu ,. 

historiei elo B?'(Lsi l , C11'ithm et ica, algeb?'rr. geomel?'ia e àcse?t llo li nem· , 

(•) Niio teve anclam~n to, 

P- jec: 



- 21)4 ~ 

.-\rt . õ .• As m'lte!·ias que constituem o curso da. escol!\. serão distribu i

do.~ pelos quatro •a;nnos lect!Yos do modo seguinte: 

Pltysioa inclustrial - Xoções 1)rclim1naTes. Composição e -funcções do solo. 

A.tmosphera . Aguas. Phenomenos •Physicos e suas applicações. lPllenomenos me

teoTologicos e suas inrluencias sobre a vegetação. Olass!ficação dos terrenos sob 

os pontos ÕE> •ri. ta geolcg!co e ag rícola. A electricida-de e suas a,pplicações ás 

lndustrias, e emfim tr-ias as noções do .cJomlnio da 1Jhysica Industrial, mineralo

gia., geolcgia c met~rologia. 

Ghimwn int"/.ttstJ•ial e ag?~cola. Technologia ag?"ico!c~ - Noções preliminares . 

J;Jstudo dos sa-es soluveis e 'insoluiVeis exi·stentes no solQ; suas l!"eacções. Analy

se.~ me~a.nicfl.s das terras e outros processos 1praticos de analyse. Elstrumes chi

micos. Technolo.gia. de processos l'abris; fabrico do a.ssucar, -determinação da 

dcnsic~ade 8accharim.rria do caldo de canna; densimetros, sacche.rimetro~: extra

c<;ào do assucar p elo processo da diffusão: distillação do alcool; fabrico do Yinho 

e ela cerveja: ··v inifice.çã.o elas frutas do }Jaiz; panificaçãx:>; conservas alirnenticias : 

fabrico do queijo, da manteiga e do leite condensarlo; cortume -de couros e IJ)e!

les J'iiJas por processos chimicos e inecanicos e pela e!ectricidade; e, cmfim, to

dos o!> conhecimentos mais uteis do elominio da chimica indu trial e da techno

logia agxicolu . 

2o anno 

Zoologia - )!fethodos de classificaçàQ dos animaes. 

Botonica - Xoções pre!!m1nares. Anatomia. vegetal. Physiologia vegetal. 

:\I lh(ldos -de c!assificaçã'O elas q:>!antas. Estudo e descripçã.o .cJus plantas indus

tria.es, textis oleaginosas, tinturiaes, medicinaes, ornamentae.:;, forraginosas e 
a limentare>·, indigenas e exoc!cas. H erborize.ções, herbario . Exposiç1o de todos 

os c~tudol' experimentaes que •Possam intcre;saJ· á inelus_tria agrlcola com r ela

<:ão aos vegetaes, etc. 
El•qcnhc!1"iet nwal - :\fecanica agrícola. )ifotore.s. •Machinas e instrumentns 

a.gr ario;:; . Engenhos: ~Usinas. ~l1.gri1nensura.; topogra~phlia; 1evanta11nen to d<' plall

tas; medições, nivelamen toR. Hydraulica ; motores hydra.ulicos, irrigação, dre

na~em, sçuces. O Yapor, o vento, lll. a;,'l.Ja e a electricidade, considera.dos comn 

forças ut;, is :.to serviço das industrias e da agricultm·e.. Desenho topo"raphlco. 

Construt:'ções rura s. Vias fcr reas economicas. etc. 

3o anno 

Am·'iculhwa ,-aciona./ - Excellenci·a d!l a.gricultura. Sua historie.. "eus pro

gress0s. Ag-ricultura moderna . Cultura e""tensiva ·e intensiva. Methodos de cu!· 

turas csped!aes. Arolhamentos, altemancia de !plantas, Totação de cu ltura.$, al-
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queive ou 'J)Osio. Seraen te iras. Colheitas. Pastos nn.turaes. Pr!lldos artificiaes. 

J!'eno, sua •prepat·ação. Melhoramentos do solo. Amanho de.s terras. Influencias 

da irrigaçoo e da drena.gem. Correctirvos, applicaç1\.o de maJt"gas. Estrumações . 

. l.dub<,-s a;nima!e\~, vegetaes, min<'raes e mlxtos ou not·•naes. Su•bste.ncias ferbi-li

zamtes . .stra•s •Pro.p·riedwd·es e applicações especiaes em est;a,do sol ido ou illiquido. 

Clas~iti<:ação dos estrumes, .dLtos frios mt quentes. JDstalbulação de animaes. U!!i

Jização de suas dejecções. Preparação de eoStrumeh·as. Methodos de distribuição 

e de incorporação dos estrumes ao solo. 

Econom1.a ?'U?·az - Da tCTra, do trabaJI·ho e do capital como .factores da pro

ducção. Divisão <io trllibalho, seus ·effeibos. Noção da moed·a. Crupital Lntellectual. 

Prod'L~cção ào solo. Distribuição da riqueza. Credito. Instituições bancarias. Lei 

da offerta e da. procura. Orgamização economicft do tr>a,balho TUral. Centraliza

ção do trabalho e ·dos crupitaes. Assoc'iações. A livre concunencia. O ;privilegio. 

O monopolio. O r e twlhamE.'nto do solo. A gr'a.nde e a. pequena pro?rie dade: a 

grwnod" e a pequena cultura; o sy·sbema de div.isã.o ·do solo na. Grã-Bretanha, Al

lemaT>ha, Fr.amça e ,Suissa; V•ant·ag>ens e inconvenientes <los systemas adopl'ados; 

<lmfir, todas as noções de eeonomia polittca. e rural ao alcance dos aluJ:lmos. 

4• anno 

Ag•·ic?tltm·a racionnl (continuação) - Horticultura, ho••ta, verg>el. A.ri.Jor i

cultu·ra, a-:-vores rructiferas, pomar. Poda, enxerbo, mergu'lhia, estaca, decote. 

Silv;icuJt;.,ra, conservaçã;o da·s ·matta.s, .replantação de florestas; influencias des

tas svbre o clima, ferti lidade ·e salubridad•e de cada região. Agricultura naoio

na:l, n•.el•horamento de que são susceptíveis os ·diversos .-amos da lavoura brasi 

le iora. Cu lturas cspecta.es doa. canna. .doe assucaT, do cnfé, do algodão, do fumo, 

elos cerea.es e do ca.câo. Introducçã'O d•e novRs plantas ini1ush·iaes e íorrageiras, 

que mcJohor se ada.ptem ao clima trop!cal, taes como a ramia, a lu:rerna ou al

fafa, o theosi·nto, o sorgho, etc. 

Zo<Jteolmia - Arrimaes clomestic·os. :Me tJhodos de melhorar as o·açns indí

genas. S'eJoecçãxl; consamguinidarTe, rrnestiça.gJem, cruzarm1ento. Atavilsmo, here

dit.n.riedi!dc. Typos melhoradores das raças be>vina·s, ca.vallares, muares, lani

g-eras, cruprLnas e sulinas. Avicultura. Anatomia c _physie>logia dos animaes do

mesticas. Yacoas J·eiteiras, 'J)roducção do l•eite. Anim.aes de engm·da e de talho. 

Animaes przyprios paora o trabalho. 

Legisloçrio nwal - Estudo das lei·s, decretos e regulamentos referentes ii 

a gricultura patria. :Ucgisla~ão :rural dos 'Paizes mais aclilanta.dos. Terras e co

lonoiz;tção . Inm·Ji.gJração 1eX:trangelra . Organização de 01ucleos coloniaes. Dispo

siçcres legislativ>ts concernentes á colonização naclo11al. TeTras devolutas, etc. 

Legisla<; ao •euro»éa s"obre o r egime.n florestal, •etc. 

Esc1·i71tm·ação ·nte?·oantil e ctg?·icola - 1-fodelo odos livros. A escri•pturaç.ã.o 

das operações conC€'rnen es a cada r amo {le i·nd"lrstria C!'Lte fô r exvlo•·a.clo na es

cola, as~im como da rrr:E.'lta e clespeza. das suas culturas experim entaes, ficarA. 
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a cargo desta secção ·de ensino e servirá como demonstração das vantagens c 

inconvenEentes de cada operaçilo rural. 

Art. 6. o A cada an.no do curso correspond' rão exercicios pratlcos de labo

ratorio, (}c gabinete ou de campo de tt·abalhos agricolas. Os trabalhos braçaes 

•' me~anicos da a•gricultum serão vraticados ·durante os quatro :1.nno.s ·da dtN'a

<:ào dcs estuõos, sendo os alumnos em•pregados em todos os ramos de serviço, tnes 

como melhoramentos '<lc cultura do solo, obras de arte e .trabalhos fab,..:s. 

Art. 7. o O Governo fará aCY.Jitisição, para o museu de cruda eEcdlA., das col

lecções necessall'ia,s ao est\ldo das sciencias na turR•es; dos awarelhos proprios 

para um gabinete de physic::~. e laborntorio de ohimica. a·]Jlropriados ao ensino 

J>rofissional, dado na >escola: dos instrumen tos aratorios aperfeiçoados para o 
trabalho do ca;mpo ; •e dos animae-s reclamados não só por este trabarho como 

pelos d!•fferentes mistêres do moomo en'.llno. 

Art. 8. • O cor•])O docente da escola se c ompor !L de 12 ;professoo•es e 4. prn

ticos. 

ParAg't'apho un!oo. ).la falta de J)e.qsoal h:~bilitado no ·paiz, o Governo farft 

contratar ne extrang'e!ro os ·professO'l'es q11 e o ensino •profissi'onn·l da e.~cola re

clam~.r. 

Art. 9. • O .Mumroo a·])'Provndo no R quatro ·,mnos do curso dn escola receherft 
o d•itplorrta <le engenheiro agronomo. 

Art. 1 O. Os -a.lumnos diplmn.aodos serão aproveitados pel'o Governo de prefe

rencia a quaesquer oub·os concun·entes, e-m serv.iço n ecul!ar â·s sua'-! habilitu

r:ilcR, cmno eXlplornç3Ps e syn.dicanc;as agricolas, estnç:ões agronomicas, r eparti

ções f!sca~s. •divisão ele tPrras, colonização c •immiS'I·ação, ad-mini•straçã.o od e fn

~.endas óo E/sta rlo, etc. 

Art. 11. O Pod~r Executivo baixar(t o reg'Ul'amento necees ar!o e fará as 
operações de credito preciws para a execuçãlo da presente lei. 

Art. 12. Revoga:-r:-se as disposições em contrario. 

Sala das SP!l.!!ões, 26 de Ag<>stQ de 1893 . - L tlil z Domingttes. (*) 

SF.>SS.~ü Dl<J 17 DE JU).!HO (189G) 

O Sr. Vi<•toriuo :lronteiro -· adduzirá al-gumas consl<derações apoemas ha :us

tiricação <de um projccto (]Ue va i enviar á ){esa e que se acha subscriplo pPl:t 

banca da rio-grand ense . 
Trata-se, 11esse •projecto. de um estabelecimento que tem existencia legal na 

cidade de Pe·lotn~ . t1"2la-se do Lyceu Veterinario e de •Agronomi::~. nlli existente. 

E' um esta·beleoimento perf<>ita:mente montado, que !uncciona e m ·um edifício 

importante, um verdadeb·o >Palacete, que foi doa·do Ct Municipalidade espen!al-

(•) Ní'lo teve amlamento, 
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mente par~ es.•-c <fim, pela fa.milia :Maciel, em attenção á memot·ia do s u pro

g-enitor. 

Ess& estabelecimento é dirig'ido .actua lmente •Pelo illustre advogado, Dr. 

Cresr-o . .qu <: o tP.m collo~ado em uma altura invejavel; é collaborado tnmbem 

por um grupo re>Jpei.lavel de homens de sciencia., con1tecedores •perfeitament"' da 

m3.teri a e que •Ieccion 1;..m muito bem tod'os os ramos con bemplados na.q~telle curso. 

O Lyce\!. •te."TT tambem os seus laboratorios chimicos perfeitamentl;l monta<1os, :POS

suindo um cam;Jo va;:co d·c experiencia, ·possuindo os a:pparelhos mais aperfeiçoa

dos e que lh e foram ced:ldos pelo Governo Federal, q ue os mam<1ou vir da Eu

ropa ha muitos anno~. POT intermedio e sob a fiscalização immediata. e intelli

g·ente de um dis tineto profisS::onal. 

l\."estns condições, to·ma o orador -a liberdade ll e avresentar um ~Jrojecto, que 

r~conhece Oõl exames prestados naquelle estaoolecime!'lto como offlciaes. 

E' !preciso que so note a circumstancia de que dalli já sahiram diversos 

moços formados, l)erfe.itamente habil•!1tados, JJo·den<1o prestar ao opaiz e princlrpa.l

mente ao Rio Grande serviços importnntissimos. 

•O or-ador -está bem certo •de que a Camara tomará ·na devida considcraçfLO 

Pste l.otcjecto, que enfrenta, por assim dioor, um~ n cessiclade op.ublica, necessi

dade tanto mais urgente, tanto mais poderosa, <Juanto é preciso que os poderes 

publ•iüos se occupem de expandir a instrucçã.o por todos aqu-elles esta.bel ecim<;!TI

tos que podem trazoer resultados vantajosos ipara o futuro, como sejam os da agri
cu ltura. 

A Cnm•Era sabe perfeitamente que devemos pouco a pouco ir accentuando 

esta tendencl.a para o que é IJ'l'atico, para o que é ra.zoavel, deixando mais ou 

menoa •este prurido, que ha, de formaturas de toda a qualidade de ranms dP. sci 

.. ncias, •que não têm 21J11Plicação pratica, ou immediata e que não têm o mesmo 

J'i m pra~lco, .ele•vaodo, grandioso e 11atriotico, como deste de que trata. no presente 

momento . 

Ftc!l sobre a :\lesa, até ulterior deliberação o seguinte projecto: 

O C:ongresso ~acionai decr eta : 

Art. 1. o São reconhecidos como de caracter ofCicial os exames verificado.\ 

no Lyceu de Agron'Omla e Veterinaria de Plelotas, Estado do Rio ,.Gra-nde do 

Sul, rp'ara os et'f<;!ito·s de consbi.tui'!'em curso especia l, podendo conceder-se estes 

favores a outros estabelec!mehtos idenficos. 

Art. 2 . o Revogam-se as 'disposições em contrario . 

S. R. -Sala das Sessões, 17 de Ju.nlto de 18 9G. - V1cto?·ino Molltei?'O. -

Cassicno elo Naascii;nt'?tl o. -- VeS')JOsiano lle Albuquet·qtte . - Fonsecct Guillla-

i'iies. Mwrçal Esoobm·. -Angelo Pi.nhei?'O . - F'e?'>·circt !la Co/Jta . - A?JllC. 

l'icio Mm·ic?tse. - Am·elia~to Bct?'bosa . - R ivallavia Corrêa. 

Prqjecto 
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S l•:SSÃO DE 11 DE AGOSTO 

Jtcconhcce como de ral'udcr o]ficiul os e2•a>IIC18 •vui/icaclos no J:-yce1L de ,lg1·o-

11011lilt c Vele1'ina1'ia ·de Pelotas, Estaclo elo Rio Gra.11cZe do iSul 

A' Cumm:ssão de S:mde e lnstrucçào Publka foi >presenne o 'J)I'<>jJecto de lei 

qu.e r-"COnhec.e como de ca•ra.cter of!'lclal os exa,mes verificados no Lyceu de Agr·o 

nomia e Veterinaria :le Pelotas, no Estado do Rio Grande do !Sul, para os e.ffeito• 

de constituir em curso especia.l, oodendo-se conceder estes favores a outros e.;

tabelec!mentos identicos. 

A Commissão ent~nde que é de todo o DOnlo justa a doutrina conticht llo re

leri·do projecto, qu~ vem attenà·er a necessida.des urgentes, desde •longo tempu 

nianifest.a>c1as, principalmente no Estado elo Rio Gr<t•niLe ,do Su1 . 

O Lyceu de AgTonomia e Vet91rinaria não é uma obra da Republica nem 

do lnlperio: é producto ela munificencia e do patriotismo de u·ma fami lia. que 

prestou com essa doação im•portante ao município de Pelota·s wm serviço notavel 

ao Rio Graal(l•e e ao Brasil. 

O ;;,rande desem,olvim€nto ag-rícola c1aqu•el~e Estado, já coro o a ugmento de 

P<>Puiaç:io, pelo desenvolvimento <das correntes d€ immligraç.ão e co·lonização, j ií. 

pelo incE'ntlvo e pelo exemplo offierQcido pelas Republioas !Platinas, sentia desde 

muito tempo a neces.siclad€ indecJi.nave l de um estabelecimento d!ruquella natu

reza., ondie a mocidade rio-grand·ense interessada l]lelo futuro da Pat:nia pudesse 

beber os con~1ecimentos technicos, tornando-se apta paJ·a .a.rr3J!lca.r as industrias 

pastodl e a.gricol•a do estado rudimentar e primitivo em .que se encon•travam e 

c.onV'ilrtel-as em telementos sérios de progresso. 

A poli.tica a-bsoJ'I]ltora do Imper';o, ·a centrallzação a.dm'inish·ativa e as oo.m

pan·ha·s eleitoraes impedJam sempre a ·acção ·dos governos •bem 1ntenclon®dos, de 

modo que as mai~ urgentes 11ecessidades das inclustri•a.!l, do commerci{) e da 

in•strucÇ}ão não passavam de constantes ::cspirações do povo, convertidas apena..; 

em artigos d e l]lrogrammas d e todos 'os parm·dos, mas sem realização ef.fectiva 

de onde bro1:asse qualquer uti lida•d>e ou benef.icio pa,ra. a pa.tri'a. 

Coube .á felicid·3Jde e !W patriotismo de uma. <familia a honra de ·romper o 

encant<', convertendo a expensas proprlas um desejo >ardenúe da então província 

em br!lharnte r ea,llidade. 

E.;se estabelec>mento representa hoje uma força <tue está sendo .p,·oveitosa

mente ·.~tmz.ada !Pela R epu.bHca em favor dos inte:resses .reaes Ido Rio Granue 

e •em beneficio 'do futuro. 

E' um centro fecundo ele eduoação technicn, cl·irigido PO·r um corpo d'oceme 

Ulustrarlo, reconhecida,mente competente, •honesto e d•i•gno de todas as considera

ções. 

Do sett seio J'á têm 'Xt>hido as melhol'es pl'ovas ·da. 'V'erd~d·e que fica a<fflr

mada. nfu> -só ·pela '!lroflciencia <tue preside aos seus trabalhos, como pela orga

nizncão rnciona~ elo ne.u cur~"' -
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Sem E<:r lon~o. nPm •axclusivam~nte theorico, o ensLno do Lyceu está div.{}ido 

em duas 1partes: cu~so de prepa>rator ios e curso superior. O primteiro é composto 

pelas cadeira.; de : 

Arithmelica e algebra. 

Geometria. t{l trigcno-!lliCtria . 

Ceographia, e.~;:>ecia ·ln,ente do Brasil. 

Francez. 

Portuguez. 

Mathema.tica superior, topog>rruphia e niV'elam nto. 

C segundo >é dividido em tres annos. 

O programma elo l>rimeiro anno é -distribuido pelas cadeiras de: 

Phystca e mete<>rolo~·ia . 

Chim!ca miner!ll. 

Botanica. 

A·;ricultura, proprirumente dit:íl. 

O seg1undo anno é distJribu·ido pelas cadeiras d e : 

Chimica organica e analytica. 

L:oologia c zootecl1nia.. 

F:n.genhaJ·ia. ru.ral. :\1 in era logia e g·eologie.. 

O 1erceiro anno é dislribuido pe.Jas ca•deiras de: 

Chimica ag'ricola. 

Eorticultura, v:ticll'ltnra e leiüarill\. 

Technolog!a agrioola. 

Econon1ia. •rural . 

Além destas cadeirrus, têm os cursos a frequencia obri.gatoria da aula de de

:-:enho nnnPx·a. 1a cttda anno rdo enstno superior. 

Em 11m Est!lldo em que A.s induslrias se têm tão note.velmenoo desenvolvido 

testes ultimos anno~. este estabelecimento está d estinado a representar um emi

nente papel no aperfeiçoamento el A. cultura m ental da mocidade, de modo .•• 

llOder-se espel"a~ C'Om jnsct;ça um rrupido crescimento das florças productoras que 

ain da nã.:J se pudE'ram d e tí'do ]ib <>rta.r da inC!uenci•a trwdiciona.J d{l rotina. 

P6de-.se affirmaT ctne em toda a zona do sul da Republica não existe um 

est.abelecirn nlo -de i~P-Rtru<.;çiio especial que tanto se recommende ás attençÕ<'-8 da<' 

pode.res publieoR. 

Con~edendo aos exames rraliza<los de accôrdo com o curso t>sta.bel<'cido .. 

('Orn o t~rog t·fl.mma nC'optano o caracter official para os effeitos de consthuirem 

eurso especial, o PodJer Lc..-isla tivo it•á ao encontro da aspi r ação de um Bs;:..ld 

que sómentr- •a,«pira •pela paz e pela ordem para entrar ab rtamente no cs.m.nh 

da.s concl't'stas J.iber:1es do progr!"Sso . 

O cat-acler munici·pal cl.a instituição não poderá impedir e te A.Ct de 

rlo CongJ~esso HPtpu·bJiocano . 

..1.. Sonst!tui\;àO libera·! da R epublica. no art. 35 con<:<>de ao P d r Legii' • .l

ti \'0 11 facnJ.dn<le dP creoar in-st!tniçõcs de ensino superior e secundario nos. Es· 



260 

la·do.3, é aJéJn di1SS<' an imar no pa.iz o desenvo~lv.imento <las lettras, artes e sc!i .. 

en:cias, ·a irnr1ni.g1·.aç.o~.lo, a. a.g1.rlcu ltura, a inctustrta e o commercio, sem v~rivil egios 

que toll'N:Ilm a acção dos gov·ernos looaes. 

O proj~:<:to nãJo pooe a creo.ção da instituuo algum; o Lyceu de A g;ronomi'l. 

b VeterinaTia é uma :nstitulção que está cloe pé, que fu·ncciona. normalmente, qu~ 

tem ja v rvdu~<id<:> os m·elhores fructos. 

O !>ro.i<.cto vaJ .sim•pl.;smente a n imar as •lettras, a a[l'l'iou·Lturo, a industria 

e o cornmercio, co.rrespond•en·do •a uma necessidad•e indecl·ina.ve hnente l1"Nj,nifes

tada de ·longos annos. 

Fac ••lita o dese11volvimento do en ino "uperior e secundario, sem tolher a 

ncçã'O .dos governos locaes, serr: conceder privilegio algum, vor isso qu e concede 

os m esmos favores a todos os estabelecimentos identicos da Repwblica. 

C •Projecto não traz 0nU'S algum para o orçamento federal. 

O munici•pio de Pelotas, que tem sustentado até hoj e o Lyceu de · Vrl~;ri 

nar.ia e .A g1:onomia, continuará., como até aqui, sern .sobrecarregatt· com dcspezas 

de ca.racter nntn':ci,pal o The.:souro d1a União. 

Altruista e }latriotico, esse munic ipio tem d<~~clo já sobejas pro,·as el e amor 

fi. R epublica, ~L insbrucção, ao p.rog·resso e á Lei. 

Svnao perfeit'd·Jnente con.s titucion a.! e .altamente proveitoso !L R•epublicu, a 

Comrr•isS<l•O de Jnstrucçãll Publica é de parecer qu e deve er a pprovado pela 

Ca.mara. 

Sal ... das Co·mm l•ssõe~. 11 d" Ag'Osto de 1895. - Osccw Gocl.oy, Presidente. 

Pi ·•to eLa Rocha, relator. - A1ne1·ico ele Mattos. - He11;cc i.o Monte . - He;·. 

cnla.no Banrl6i1'CL. - Ednm·clo ele B et'l'êclo. 

O CongTesso Nacional dccretJa : 

Art. l .• ;Jã;o reconhecidos com<J ele ca ra•cter officia l os exames ve1•ificados no 

Lyoeu de A!g.ronomi•a e Veterinaria de Pelotas, E~ta.do elo Rio Grande do Sul. para 

os eff eit'os ele constitui1·em e<urso espec ial , 1Jod•e ndo conceder-se estes favores a 

outros estabelecimentos identicos . 

Art. 2. o R-evog1a~ .. - se as d·ispo.siçõe.s etn contrario . 

S. R. --Sala da·~ Sessões, JS de Junho de 1896. - V i.cto?·ino 11-Jouteh·o. 

Cassia.llo .t~ Nascimento. VPS)Jet.•iano ele Albuqu.e?'q?te. - F'O?Iseca G11ima-

?'Ci.es . · - !Wcwryol Escobcl?'. An{lr"/o Pillhei?'O, - - P e1·cü-ct riCL Cost.a. - A7J!Jfl-

' 'ic·io ,lfm'letlS•?. - Au,·eHr/?lo Bm·bo8rl. - RivCLcl,a.vin. Go?TêCL. 

::-<a SE~~ -•o DE 28 DE AGOSTO é encerrada. sem cl ehnte, a 1' discusRiio . Em ~ 

oF! SwrF:MP.r:o é- :lpprovado o projecto. 
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~<a SESS.:i.O DE 9 DE SETEMBRO é encerr!l!da, sem debate, a ~· diSCÚ ão. EM 10 

DI!: SI!:TEMBHO ê approvado o projecto. 

SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO 

u ~'·· J, u iz DetS'i - decla.ra que com sathsl'dção já deu o .seu voto a este 

pr<>j.,-.:t<> na primeira e segunda discussões. Péde a pa;lavra agora, na -rercei·ra 

discussà.o, para apre!l<"utar uma emenda que julga perfeLtamente comrpativel com 

os lnruitos do 'J)rojeclo, porquE' o es"tabel"'cimento a que se refere a emenda em 

lluestão, com·o a Comnld·ssflo terá ooca.sião de verHicar, está muito nas condiçüer; 

de merecer um reconh;x:imento offi'cial. 

A emenda " a segulnte: 

·· N0 art. 1o, depois das palawas - Rio Gran<:l'e do Sul, accresoen.te-se -

ua Auarlemia de Oommet-cio, em Jui« de Fóra.. •· 

O Congresso já manifE'stou dUI&S vezes a sua opiJn.ião em relação á. Acade

mia c!o Commercio, de Juiz de Fóra, vota'lldo em dotts ocçarnento successivos 

s ubvenção para aquelle instituto de ensino. 

Agora mesmo o Congresso :M:in<:iro acaba de votar uma lei ampliando a sub

venção qt"'' anteriormente thavha dado ao <:stabelecimento de que se trata, con

cedendo owtras van-tagelhS, isto é, Q J,;strudo de i.VILna.s reco·nhece a Academia d~ 

Comomercio, de Ju·iz de Fõra, c<>mo instituto de ensino digno de toda a protecçã.o 

e de todo apoio po·r parte do Estado." 

O r<>conhecimento rrfficia:J que neste momento se pede á União, parece que 

G um faY'Or bem merecido, tendo-se em consideraçiio que a e~·eaçã.o daquella Es

cola é devida sabretudo á iniciativa pa.rticul'8JJ.·, que deve ser animada. 

Se não ooe pede mais subvenção .pecuniaria, pede-se, em compensação, o re

conheeimento officia-1 . 

O orador junta. á emenda o pro~ramma su 1nmario dos cursos, para que a 

Commissào que tem de d'ar parecer a Tespeito, possa verificar dé modo com

ple !Jo que o ensino quE> aJlli se dá aos al umnos é thee>rico, .pelo estudo das scien

cias e €SPE'Ci-almente pelo curso de contabiHdad'C, ma.thematioas a.pplicadas, oht

mioa. industrial! e maroeri-a de transporte, desenho, linguru; exúra'!lgeira.s, etc., etc. 

ve a C!llma.ra crue isto constitue, por assim dizer, o vel'da.deiro ensino in 

tuitivo. 

Além disto, é o e:~sino moral, porque é naturalmente moral todo o tl-!llbalho 

hem dirt.g-ido, bem constituído. 

A.cor&<'e ainda a cirl!urnstaneia de que os alumnos ·· da.quena Aca,demia po

üem ser collocados ao lado dos medicos, advogado e dos engenheir-os, porque são 

homer.s preparados p<U-a exercerem importantes cargos. 

Kestas condições, o or•a·dor envia á :VIesa a sua emend'a, pedi'lldo á Cornmis

sào que examine os estudos da Academia de Commercio, de Juiz de Fóra, e es-

3' discussão 
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J)era q,re a me=>ma cornmissllo a accelta•rét de boa vontade, e que a Camara não 

lhe rbCUSRTÍl O seu YO(O. 

Erd o que tinha a dizer. 

Ve'll á Mesa, são lidas, a•110! a<la.s e enviadas fL Commlssão de In,'Jtrucção, as 
seguil"t~s ~mendas: 

X o art. 1. • DepOis <las !l<llavras - Rio Grande do Sul, accresoente-se - ~ 

na Academia de Commerclo, <le Jui~ de Fóra, .para os ef·feLtos, etc. 

Sala das Sessões, l 5 de Setembro ele 1 96. - Ltti'ZI Detsi. - Gotrçalves Ra

mos. ·- Jocio Pen-iclo. 

Em vez d-e - pOdendo, etc. - diga-se - e aos eslabeleclmentos congeneres 

no~ llerro~ais Estados. 

'ala. •las Sessi>&;, 15 de Setembro de 1896. - Sli Peixoto. 

::-.1lng·uem mais pedin<lo a palavra é encerrada a discussã.o e adiada ~ vota

!:i'LO até que a Commissão dê parecer· sobre as emenda off<'r·eoloda.s. 

SGSSÃO DJD 23 D iõ; S8TF.11:BRO 

1'rl1'eço· ~?Lt·e as eHendcrs of{e?·ecicLas ?HI 3• c!ti.scms.'fio do /J'I'Ojccto 11. 33 l l , rl.esi~: 
at•?ro, çue ?'cCCJ?rhecc vomo de ca?·crclet· oj/iciCII os exam s vel'i/icctrlos 110 Ly

ccu <lc Ag?'o>r.o"lia c VP.te?·inm•lcr de Pelotns, Eslallo do Ilio G?'a?lflc rlo Sul 

A ·..::ommissd.o de Instru~ão e Saude Publ!ca tendo estudado devid:rment.e a• 

c>mendas apresentadas em toE,rcei ra discussão ao pt'lljecto n. 33 A, é de pnrec~r 

que e lias ,~cjam approvadas. 

~ala das Commi~sões, 23 de Setembro de 1896. - O sem· Godoy, Presidente. 

-Pinto rir. Rochr!. r~>lator. - EcZltanlo de Be>·t·êflo. - Heh•eMo .1/onle. - i'lilrt• 

Castro. - A'11e1ico fie Matto.~. 

Emenclas cr qne se ?'C/et·e o 11f11'Cce?· swp?·a 

No art. 1. '' - DepOis das pa.lavrn.-.: ..-- Rio Grande do Sul - accresccn

te-se: - 'E' na Acad~mia <le Commercio de Ju!z d-e Fóra, para os effeitos. etc. 

S. R. - "al:l d!hs s~~g;;~~. 15 de Setembro de 189C.. - &?ti~ Dct:i. - rlon

çnlve."t Rn1uos. ·- Jo,iv I'e"'lido. 

Em 'ez de: -- polle'ldo. etc. - diga-se: 

nf'rea aos demn1s l~•ado•. 

aos estabelecimentos congl:'-

Sara des es~ões, l 6 ,1,, i'lPlPmbr·o de 1896. - Sli Peixoto. 

:-\a S":lõ~ÃO DR 29 DE SETEMBRO é o •f>rojecto ll:J}P1'0VflilO com ti S emenda? 
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SESS.:\0 DE 30 DE •Sl!lTl!ll\l BRO 

hm seguida é poilto a Yotos e ·approvado, a.ssim emen·d-a.do em 3• discus ão s 

enviado á Commiss:io de R edacção o seguinte projecto: 

O CongTesso Kacivnal decreba: 

Art. 1. o São reconhecidos como de ca•racter official os exames verificados 

no Lywu de A•gronorrJ.a. e Veterinaria de Pelotas, Estado do Rio Grande do 

Sul, pa.ra os effeltos de ce>nstituirem ourso especial, podendo conceder-~ est~ 

f a vor6S a outros esta,be lecimentos ioden ti co· . 

.. ~rt. 2 . 0 l:OOvog·a·m ... s~ n~ (lio.sposições em conlPario. 

O ! rojecto ê enviitdo w Senado . 

• 





SE NADO FEDERAL 

SESS,~O DE 13 DE OUTUBRO (1896) 

A' Commissiio de Instrueção Publica foi presente a ·proposição V'inda da Ca- Pa :·eccr da Com 
man dos Deputa•dos, n. 46 , de JS96, maneJando reconheeer como de cruracter of- de lnstr. Publica 

ricial os exames verifica dos no Lyceu de Ag-ronomia e Veterinaria de PelotaJS, 

&>to.c1o do H.io Gra·nde do Sul, na Academia do Commercio, de Juix de Fóra, Es-

tado de MiPas C'.e·J·aee, e nos esta:belecimentos congeneres dos demai Estados, 

nara IJS effeitos de const'itu 'renl curso eo;:vecial. 

:E;studada a !>roposição e reconhecendo que ella só tem por fim animar o 

clt'~envolvtn1ento ~das lettrt~s, agricu1tura, industria. e commercio, 'preceito con

sLg1·ado na Oonstituição da Repu.bli·ca, anima,ção que indepen>de de qualq.uer 

llll !fs aos cofres fe:ieraes e não constitue ]>rivileg·io , visto ser extensiV'a a todos 

os insti1tl'l os co~gener•s da Uniã'O, é de •parecer a Commü;sã.o de Instrucçã,o Pu

hlico. qne a propCJsição ela Camara entre na ordem ·dos traba!l>hos e seja appro

ra.da . 

Sala das Commi"-'<ÍPs, 13 de Outubro de 1896. - Anton·io Bctcna . - Aq1Li

liH o do Amcwal. 

SESS!\0 DE 19 DE oQU'.rUBRO 

O Sr. ~cv<· t·ino Yieirn ( 1) : - Sr. Pr-esidente, eu venho, a.ntes de mais na

•la, ped!.r á il'lustraila ro mmissão que interpõz pao·ecer sobre este Jlrojecto, o se :~ 

valioso :wxilio para que me seja vossivel compl,ehen>del-o. 

O art. 1 o ·~.o projecto dispõe : 

" us e:<am~ .~ão consider a·dos de cal'acter official pa ra os effeitos de con

stilmrem cursos espcciaes." 

( 1) Este disou rso não ·foi revisto pelo orador . 



- 266-

Ora, por mais que m~ esforce para comrn-ehender o que se quiz exprimir 

nest':l per:odo, não posso conseguil -o, porq~1e o que á primeira vista me parecia 

era que o ensino no li)•ceu de Agronomia e Veterinaria de J'lelotas constituía um 

Cl.Ln:'O esr,e,'ial profi.ssicn-aJ, e os ex.ames alH não devem ser outra cousa mais do 

que a verificação do aproveitamento no eru;;ino das diversas materl•as que con

stituen1 -es:-::~ curso. 

Ora, sendo 'lSSii11, o exame não é que vai determinar o curso . O exame ê 

um meio de v"ri ! i('.ar se os indh•Lduos que frequen·tam os cursos especiaes da

quelle lvceu. ap:·oveitaram e merecem os d·ivloma.• de habilitação que o Lyceu 

confere. 

O projecto. por~m. manda reconhecer o exame de caracter official. por ef

feito de constituírem cu1~'l es>pecial. 

Porem, h a mais. A disposição do art. 1• refere-se exemplificativamente ao 

Lyceu de A~onomia e Veteri•na1·ia de l>elotas. á AcMlemia do Commercio d" 

Juiz ue Fóra c aos estabelecimentos congimeres que existirem pelos Estados . 

I!Ju pergunto: a que .se refere esta qualificaç.ã.o congenere? Será. porventura, a 

Academia de Commercio de J~riz de Fóra um estabelecimento con~enere ao Ly

ceu ele Ag-ronomi•a e Vetor in.aria el Pelotas? O nobre senador po1· llfinas Ge

racs, qt..e fP.lizmente ociJupa ne-ste momento uma cadeira. a meu lc.udo, poderá. t al 

vez explkar-me se na Aca.demia elo Comm e1·cio de Juiz de Fóra se ensina agro

nomia e vet~rinaria? 
O SH. GONÇALVES CHAVES· - • Tão tE-nho presente o plano dos estudos. ma 

sei que ~ muito desmwolvido. 

O SR. SEVERINO VIEIR.\: - Eu peço o auxilio du i !lustrada com missão pa ra 

esclarecer-me, JXH'<tne não (;ntendo o par·ecer, c é muito natural que eu me con

funda em nma materia que não passo comprehender. 

Porém hn mais: 

Se o ·r.rojecto sahir incolume no confronto com as observ-ações que acabo d< 

fazer, e quo padem muito be-m provir de defeito da. minha intelligencie, nem por 

isso ~lie •deixm-á de <;er um a-tbentwdo contra o ~~ 24 do art. 72 ela Con<>tituição. 

A Co!Jstituição Federal es·tabelecc nesse a1·ti·go, muito claramente, o "c
;;-u hlte. (I, é) . 

Ora. vê-se que nestas condições ninguem póde ser embaraçado de exercer 

a pre·l.ica em mate.ria de religião. de professar a sciencia e exercitai-a pelos meio~ 

~arantiios em lei. 
Ass m, penso, c penso com mu.lto bons fundamentos, diante desta dispos:ç.io 

constitucional, que ningue-m pôde se1· officialmente impedido de exc•·ccr a acl· 

vogacia, ?, merlicina . .. 

0 C,ll. GO~C'ALVES CHAVES: - ::--<ã,o apo iado. 

O SP.. SFYERINo VIDJRA - ... porque de outro mo elo não se pó de compreT! P;•· 

der a di"p0sição ·amnla ~:'em restricçã,o aiguma, sem limitação elo * 24 ela Con

stituição. 
O •SR. Go 'ÇAJ.YES CHA\'E~: - E' a ]lropria Constituição que l'az a limitação 

Por e·{eJnp!o, em relnç-rão !'".L magistratura. 
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O SR. SEVEHJNO VlE!RA: --· A magistratura é um emprego, c na verifica<;ão 

<la idonelóaàe para esse em<pre<;·o. a lei póde estabelecer condições, porém, na ad

vocacia, não. 

O SH . GONO.ILVES CHAVFJS: - E por qu e se h a de permittir em relação a lo

das as lndustrias e não em relação á magistratura., porque -o principio constitu

cional é este, que n.'lo póde ser 111~g'i •strn.do qualquer irHlivi'Cluo que se cliga co 

nhecedor do direito? 

O SR. GOMES m: CASTRO: - Elssa opresumpção de habilitações é que não ha. 

O SP. SEVERINo VIEIRA : - Nisto mesmo ha uma tal ou qual liberdade de 

poder. 

0 SR. GONÇALVES CHAV1-lS:- Não póde f'azel-0. 

O Sa. SEVERINo VrEIRA: - - Q.nem pó ele impedir o legislador el e estabelecer 

estao; condições? 

O .Sr:. GONÇALVES CHAVES : - Não póde, porque encontra uma diUiculdacl~. 

uma. ,.clispo~ição contraria n a Con<>tituição . 

O SR. SEVERtNo \ 'JRIRA: - Não h a clif'ficulclade nenhuma; V. Ex . sabe quP 

lodos Gilo ig·uaes pe~ante a lei, mas não se pócle deixat· que seja chamallo a exer 

cer um emprego um individ'lo analphabeto. 

O Sn . GoNçALVEs C l-LI VES : - Apezar elo princi~üo, que todos sã{) i;:;uael 

perante a lei, V. Ex . estabelece des'lgualdade; portanto, o princi-pio não tem a 

latitude que V. Ex. qu•er <lar 

O SR. SEvER!:\'O VmTRA: -- V. Ex. exige a condição de ser fot,mado em di· 

rei lo -par~. ~er membro elo Su·premo Tribunal; mns a Constituição não ex ir;e 

isto, exige que seja um cidadão de notavel sa-ber. 

O SR. GoNçALVES CHAVES:- E ' a interpretação que se tem dado. 

O SR. SE'IERINCI VIEIR>\: - Não sei se é esta a intel'-pretação, m as não clevr 

ser; qualquer cil:ladão, emborá não s<:j~ dipl omado, sendo ele 11ola.ve1 saber, estf< 

ha-bilitado a ser membro do Supremo Tribunal. 

Os S!'S. Gvi\n:s l)FJ CASTRO, GoNÇALVES CHAVEs E o ORADOR trocam algun~ 

R partes. 

O Sr;. SEVERINO VIEIRA : - o. que parece es tar firmado pelo Senado é que 

notav-el Eaber -·· ~e ref<:re á mataria ele jurisprudencia, mas não exi·ge o di

ploma; € se o Senado d:'t outra inte t']}retação, não intel'pre ta, deroga a Consti· 

Luição. 

O Sa. GOMES DE CASTHO: - O Senado não approvou a nomeaç.ão de urn 

!l'enera l porque não tinha !Ilustração ju r idi'ca. 

o SR. 

o SR. 

o SR . 

o SR. 

iJl ustraçào 

SEVERINO VIEIRA: - E' isto, e nada mais do qu e isto. 

GONÇALVES CHAVES: - Porque não era formado em direito. 

SEVERINO VIElllA:- V. Ex. está additando a Constituição. 

G-OMES DE CASTRO: - Não é porque não seja formado, é por não ter 

jurídica. 

o SR. SEVERINO V lEtRA: -· Folgo muito de ver a minha humillde opinião 

prestigiada pelo nobre Senador pelo Maranhão. 
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O Sn. GoM~:s DE CASTRO: -- Prcstlgiacle., não; mas e~Lou ele accõrclo com 

a opir.ião do V . Ex. 

O ~R. SEVERINO VlETRA: Sendo assi m, vê-se que o p·rojecto em di scussão 

vern pôr-se em conflicto com a disposição constitucional. 

•O inclivi.dJUo que tiver um divloma de agronomo ou vetel'inario, passado pelo 

Lycou de Pelotas, está llabilitaldo a exercer a aua ~"roflssão em qualquer lugar 

<i~&ta Republica s<>m que possa ser, no exercício del'la. embaraçado J)Or consicle

raçãc 0•1 •restric~ão alguma. salvo se uma ·lei posterior, que não seja oJ.Ifensiva 

da Constituiç;ão, vier <2'stabelece r r estricção ao cxerc'i'cio desta libe rdaete . 

Nestas condições, V. Ex. vê que o projecto que se discute é in-admissivel; 

e eu mio preciso ir mais adiante, porque julgo fundamentaJdo o meu voto con

tra elle. 

O Sr. Ram iro BR-rcello• !*): - Sr. Presl>denLe. n~o vou envolver-m e na ques

tão con:o;titucional >relativamente á liber·dade de profissãQ. 

O Sn. SBVERIKO VIEJTR.'\.: - 11Ju desejava Otl'Vir a Ol>inião de V. Ex. neste 

ponto. 

O SR. RAMmo BARCELLOS: - A minha o>pinião neste ponto não tem nada 

quo ver com o projecto, porque o projecto, neste ponto, nada tem que ver com 

o a&;umpto. Elle es tá redigido d.esse modo, porque existem cursos officie.es ele 

diversas materias no ·paiz, que e:.:1gem certo numero de exames de preparato·rios 

ou de huma11idades para poderem ser matriculados nesses cursos especiaes. 

Pois hem; o que quer este projecto? Quer q"e se façam reconhecer officiaes 

os exam·es pr.esta.clos no Instituto de Agronomia d'e Pelotas e ele outros estabele

cimentos dos Estadw. porque muitos clesses exMnes corre.,•ponclem ·aos rprepara

torio~ exigi·dos em outras Fttculdades. '!}ara que os individuas que tiverem todo 

o curso de semelhanbes estll!helecime:ntos, quando p!·etenclerem matrioular-se em 

cursos olfidaes do pa'iz, sejam recebi.dos cormo va:Hdos os exames de preparato

rjos que já tiverem f&ito; não é mais nem menos do que isto o q~1e qwer o pro

jeot;o. 

0 >SR. 'SEVERINO VIEIRA : 

de não entender o projecto. 

F ·el'izmente. entendi o que V. l!Jx. disse, ll!pezar 

C SR. RAMIRO BARCEJr,Los: - Elu acho que está cla1·o. Qne.ndo o individuo 

ql!'e tem um d·iploma passa.do .por um desses estabelecimentos quizer matricular-se 

em ·qualq,er curso offlciaJ, ten do um certo numero de prwaratorios, •não sejR 

obrigado a prestar novos exames. como nãQ eram antigamente os bacl1areis 

do CoJJ.egi<: Pedro II, os quaes .apre!!'entavam o seu di>ploma e não •e1·am obrigados 

a .prestar na Tnstru~ão Publica, como eu e outros fomos o~ri•gados, a prestar 

exa,mes de humanidades, 

Apresentou-se o tprojecto porqwe exi.stem no paiz cursos officia<es, aquellcs 

que são do. manutenção official. 

< •) Este ·d'lscurso não foi revisto pelo orador. 
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Eis o que Importa o proj ecto: é fazer reconhecer o diploma passado por c~

tes es tabelecimentos. !)ara que os exames já prestados não sejam exigidos, quan

do en trarem para outros cursos. 

Parece~me que o I>t·oj ecto está claro . 

0 SR. GOMES DE CASTRO: - Não está. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS: - A:pprovado o projecto, não decorre outra COII· 

sequencie; tir<om qual{tu er outra que não poderão achar senão esta. 

O Sn. GOMES DR CAs·rno : Não se t ira n·enhuma. 

O SR . RAM!RO BARCELLOS : E' a consequencia que se ti-ra em face dos re-

gulamentos da Instrucção Publica no paiz. Comparem VV . EEx. as exigenclaa 

dos regulamentos ela instrucção no paü com o que diz o projecto e verão que 

preencl!e exclu·si vamente este fim. Voto, portanto, a favor do pt·ojecto. 

O :ir. Antonio Bnrna \ *): - Sr. Presidente, depois do discurso do honrado 

l:lenador .pelo Rio Grande do Sul, poder-me-hia julgar d ispensado 1l.e offerecer 

algumas considerações so·bTe o projecto em discussão, ge não estivesse collocado no 

dever de prestar ao hom·a>do Sena·dor pela Bahia os escl a•recimentos que S. Ex. 

J)Cdio á CommissiLo de que faço parte . 

Declaro a S. Ex., em primeiro lugar, que a proposição no art. 1•, ao q ai 

o honrado Senador si! l'eferl~. tem 1l0r fim valorizar em todo o paiz os exames 

<· as cartas expedi daR pelos institutos mencionados no projecto. 

A Escola Pol ytechnica, como o Sena.do sabe, tem como um dos seus cursos 

cs~ciaes o de ag1·or10mia, cl.estinaodo a formâr eng-enheiros agronomos. 

O :üyceu n~ Ag1·onomia e Veterinari a de Pelotas, como está. declarado no 6eu 

litulo, tem dous C'U'rsos especiaes: o de ag<-onomia e de veterinaria. 

l!;ste instituto f<>i funditdo por iniciativa •particular; mas está hoje a cargo 

da muni cipall·dade da queHa cidade~ 

Os dilplomas, ex-pe<Jiclos pelo Lyceu, só têm va!or dentro do proprio Estado . 

O mesmo acontece cbm os diplomas da Academia de Commercio de Juiz de 

l•'ôra, fundada por inicis ti v a part icular e que goza de uma ~mbvenção conce

di<la pelo Thtado de 1\>Iin>~..~; seu s diplomas só têm valor dentro do proprio Es

tado . 

A animação que a proposição d a. Ca.mara vem prestar a esses dous institu

tos consiste em valorizar seus di·plome.s em toda e qualquer parte do paiz. 

O SR. SEV"RINO VIEIRA : - V. Ex . está em ·divergenc ia çom o honrado Se

nado:· pelo Rio Gran.de do Sul , que disse que o fim do projeclo era fazer com 

<JUe os exames prestados nesses institutos fossem validos para os cursos offi

ciaes . 

O SR. GoMES DE CASTRO: - Dá-se o mesmo val or aos que existem e aos 

que existirem, sem se saber se os program.mas são iden ticos. 

O SR . .SEvERJNO V!El'l;\: - Ou a liberdade ampla da Constituição. ou o of

ficia.hsmo r estri cto. 

t•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



- 270 

O SR. A:-~rpNro BAENA: - Xão entro nessa questão, estou procurando expli

car a va:Iorização dos .cU.plomas dentro do paiz. 

O hcnrado Sen8Jdor tambem ma.nif~stou duvidas sobre a palavra - vo11 • 

gmt61'C. . 
O favor do pJ•ojec-co vai aproveitar nos Iyceus ou institutos de agronomia ~ 

veterlnaria. de todos os Estados, bem como aos institutos commerciaes .. 

Sobre este •po.nto , nã-o resta duvida. Mas fiea entendido que os cursos de

vem ser da. mesma e~pecie, do mesn1o g·enero. 

O SR. GOMES DE CASTRO: - Mas os progr ammas podem ser mais ou menos 

extensos. 

O SR. ANTONIO BAENA: - O programma do Lyceu de P~lotas comprchende 

as •materias que vou mencionar. O ensino estH. diviclido em duas partes: cuTso 

preJ)aratorio e cur.,o superior, que compit'ehendem as seguintes cad•eiras. (Lê). 

A Aeademia. ·de Commemio de J~1iz <le Fóra obedeee ao seguinte prog-ram

m~ . tendo taml.Jem nm cursn prPparatol'io. (Lê). 

Por consequencia, estão perfeitamente dellenclidos no momen.to actua i. isto 

é , no da a>present-ação d-:> projecto. quaes sã.o os programmas dos cursos do L yceu 

de P elotas e da, Academin de Commercio de J'l.l'i'z ·de Fóra. . 

Ouvi em aparte levantar-se esta duvida: 

gencres aproYeita•·-se da disposição desta lei? 

Como voderão os ins·titutos con-

Desde que não estão ell ~s .<;ingulanmente determinados na lei, mas de modo 

gen.erico, para. CJUe passam obter esiSes favores, terão ode •provar perante o Go

verno q'Ue estão nas circumsta.ncias de merecer os que sã,o eonce.cli'dos á quelles 

dou s esta•belecimentos. 

Portanto, me parece que não 1)rocedem as objecções feitaJ.s pelo nobre Sena

dor pela Ba•hia, no :;Jonto a que me ref<'ri; e qua.n.to a <Ia comstitucio.nali.cJad e, jlt 

foi red;Jorv.lida. 'Pelo digno repre-sentante do Rio Gra.nde do Sul nesta Casa. 

Ninguem ma·is pe·clin do a 'Pa•Joa.VTa encerra-se a di'soussão. 

Prot.:ed•e-se 1i votação. 

São suecessiv:vmente rupprova.dos os arts . 1 o •e 2°. 

E' a proposição rudo•ptacla e passa oparo. 3• discussão. 

SESSÃO DE 31 DEl OUTUBRO 

E' lida , apoiada c p,1str conjunctamente em discussão a seguinte emcnd:t: 

Ao art. Jo - e m vez ele - congeneres - dJ.ga-se - de ensino secun dari•'· 

profissional , ou especial destes e -

No mesmo art;:gc - subslituam-se as palavras - constit"Uirem curso espe-

cial pelas seguintes - serem admittidos como prova. de hablii•tlição a eetudo' 
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superiores depend entes das materia;, respect ivas nas Facu•ldades ou Escolas da 

Republlca . 

.S. R. -·Em sessão de H de Outub1·o de 1896. - Scve,·ino Viei>·a. 
~·ing-uem vedin rlo a .pa lavra / >t?nceJ·ra-se a discussão. 

Proc.ede-se á votaç.ã.o. 

Posta a v otos, é a'pprovadn A. em end·a do Sr. Sever ino Vieira. 

Posla a votos, é a .proposição, ass im emendada, approvada, e sendo adepta

da v~! ser devolvida á outra Camara. indo an tes á Commis.~ão de Redacção. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 16 DE JULHO (1 897) 

l!lme<!das ela SenrJ.do ao zn·ojerto n. 33 G, <le 1896, d.a Gltma,·a dos De>JJq<tados. que 

mumi<rce corno ae cm·acte.· of!irial os exames VC1'ificados no Lyce" lle .ilg,·o

"DII>U< e Vete?·i,taha ele Pe!otas, na Academia ll.e Gom?lbe?·cio de Jniz ele FMlt 

e nos estabelecimentos co?>gene1·es dos àemwis Estados 

A' Commissiio de lnstrucção Publica foram pl'€Sentes as eme .. aao> do Senado Parece r da Com. 
.1. proposição n. 33 C, de 1896, da Camara dos Deputados . 

E.ssa proposição, em seu art. 1•, reconhecia como de caracter offlcial os 

exames verificados no Lyceu Rio-Granden e de Agronomia e Veterina.ria de Pe

lotas, Academia de Commercio de Juiz de Fóra e nos e<>tabelecimentos congene

<'PS dos é!emais IDstados da Republica, para o J'im de constituirem curso es

pecial. 

O Senado, ]JOrPm, não se conformou com essa deliberação da Camara e ap

provou as emendas qui>- vc.lt<1-ram a esLG. Casa do Congresso, das quaes uma rultera 

pr<>fundarnEnte o pensam.,nto {)o primitivo projecto, que fôra já a.:m.pliado pelas 

modificações qne a Camam, em egunda. discussão, lhe havia. feito. 

-~ primeira emend-a. do Sena·do, affig~1ra-sa á Commissão de Instrucção, nãú 

deve ser acceita. pela Camara, em virtud-e das razões ~eguintes: 

Evidentemente o priJjecto considerando como officia.es os exames verifica.dor 

naquellen ~stabelecim<>ntoiS não tem o caracter de generalidade que lhe quer dar 

o 'ene.do, nem o deverá ter . 

E' uma lei de ax<'epção que nem por isso póde ser considerad-a. odiosa, se

niio, e muito 'llaturalmen.te, como incentivo e recom-pensa. a dous Lnstitutos de 

ensino q-ue, pelas sua~ con.cltçües eS'J)eciaes, pelo seu desenvolvimento e pelos ser

\'iços >prestados á industr!·a, ao commercio, á agricultura. e á instrucçã.o publi 

ca, faze:n jús ·a ess(t reoor.:~pensa merecida, á animação de que o estatuto fun-

' damental da. Republica tão sabiamente se occupa no 8Jl't . 35, 

de IMtr. Publi ca 
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A~CblàJ.dO a e:aenda que conc~dia os mesmos favores aos institutos con

gellcr-es, a Ca1ne.ra quiz igualar, perante a lei, os ~Estados du União que esti

Yessem em eondiçõe.s i;denticas aos contemplados especificadamente no projectu, 

para não constituir privileg-ias, sem<pne odiosos, em favor de um ou de ouu·o 

Estado. 

_\üls o Be nu .... o loi 111ai~ longe; reconheceu os mesntos dirc:itos a to.do.ci os e.-s

Labelecimer:tos de instrucção secundaria, profissional e especial, sem indagar u a; 

circumstandas .em que se encontram esses estabelecimentos, sem cogitar da ex

tens-ão dos seus progt'!l·mmas de ensino, dos seus serviços passados ou do seu 

provav"l e pos.sivel desenvolvimento. 

J~to convertido em lei geral, virá anarchizar o ensino 1JUI.Jlico, em vez de 

'"er, como pretende o Senado, uma medida liberal e profícua. 

A se,;unàa. emenda. porém, a Commissão é de pa recer <JU e a C>Lmara con

ceda o seu >Lpoio, po.r isso que, tendo mais clara redact;ão c <teftniuo melhor u 

j)t!JU::i:lnleJtlo do projecl0 11rimi Li v o, não se presta a interp1·etaçües dubi-a:::;, teltcJ.o 

t~. g'randt: vantag~m cl~ nd.o desvirtuar os intuitos liber~ d.a proposição da, ua
mara . 

• -:i .. ~et t.las Comm;.•sõés, 9 ele Jul·ho de 18~7. - G~tstavo Uotloy. - l!Jtl11a rdu 

de J:;cn·{;do, Presidente. - lJC?'IW?'<les Dias. - A>lisio Autouiu ele ..il.bre~t, r<ll a 

tor. - Lauw:rU.1re l~ibei~·o Guii'Lan.u:;:; . - .JJa,·tut.s J uni o,·. - .. Malaljuius U011 -

ça/ves. -- Rad?·iy~tes Li?tW . 

}j)11.t lttl''~ !lu ~enaclo o o 111'0jecto ela c:a,nuru tlos Dcpu,tado.'j, uae t·econht;c;e t:uuw 

rtc ca?·acte·r oj/ir:-ial us P.a,a?nes v-e? .. L}iccutos no Lyc:en tlt.; ..-Lyi'Onout.ia e \'et e

't'inaHa de Pelotns, ?Lll AvctdentL<.r de G'ou~1ne1'CIO ele Jui z clJC 111Ó1'U e ent- ouli'O$ 

~~taúetea11ncntos eo~ di·ve1·sos Estados 

Ao art. 1°. 

Etn vez de ·- cougeneres - diga-se; ele eu sino secund<t7'i6 .. JJ1'0J issional, ou. 

e.pecial clestes .e . .. 

_-\c me.,.mo a rtigo : 

Substituam-se as palavras - ccmstihti?· em aw·so especial - !>"las sc;,;u in

ces: sc?·em Mlmitliclos cOI/10 1n·ova ele habilitaçüo ct est~tàos sttpe1'iO?·es cLepenclcntcs 

cla.s mate?·ias respectivas, nas Fac-t~ldades ou Escolas da lte)mb!iact. 

S-en.:Ldo Federal, õ de: • ·ovembro ae 1896. - Jlanoe! de Qt~e&ro.~ JlCtttoso l! t

bet?·o, Vice-Presider.te. - Joakitl!t d' O. Catmtda, 1• Secretario. - Jorio l:!óctrco 

Neiva '-ervindo de 2° Secretario. - José Be?"?ta!i·do de lWeaei>·os, servindo ele 3" 

Secretario. - José ele Almeida Bm.,-eto, servindo de 4° Secretario. 

P1·ojecl"o 11. 33 C, de 18nG, ela Camcwa elos DepuWdos, qne ,·econ J~ece co11w do 

oarrtcter ofjici.al os exames ve?·t[icaclo" no Lyce11 de ..il.g?"011omia e Vete?-i?ta i'ia 

<I« Pelotas, Estado do Rio G?·aude elo Sttl, na Aaade11da (le Comme1·cio de 



Juiz ele F'óra, EstiJdo ele Minas Geraes, 6 nos estabelechnentos conuenere11 

dos dcnwis Estac1os 

O Congresso Nacional decreta : 

_\rt. 1. o São r..conhecidos como d~ cara.ct<Jr official os exame.-, v !ficado 

1,0 Lyceu de Agronomh " Veterinaria de Pelotas, Estadc do Rio Grande do 

Sul, ona Acad<Jmia de Commercio d€ .Tuiz de F6ra, Estado d.e Mina.<> Geraea, "' 

nos cslabeleciment06 congeneres dos demais Estados, para os effe!tos de con

stitui rem curso esp&ci.9.1. 
Art. 2 .o Revo6am-se as -d.isposiçõe!l em contrario. 

Camara •dos Deputados, 1 de Outub-ro de 1896. - A•·tlmr Cesar Rios, Pr" 

s!.dente. - Cand•'<l o ele Oli1>eira IAns e Vasconcellos, 1° Secretario. - Auu-u.sto 

T1Wa1·cs de Lyra, 3°, '*'rvindo de 2° S<lcr"etarlo. 

Ka. SESSÃO DE 7 DE AGOSTO é encerrada, sem debate, a discussão unlca do 

parecer. hlm 10 ê rejeitada uma das emendas do Senado. 

N" sE!<HÃO m: 19 DF. A'lOSTo o Senado não manteve por dous terços a emenda 

r.je! ta.da. 

SESSÃO DE 9 DE SETE:I'[BRO 

Sr. Pre::!d.:ntc d~ Cam3.ra. dos Deputados- De conformidade com o art. 3~ 

1•, da Conslltuição, cabe-me •devoiY·er a e~sa Camara, como iniciadora, o an

tographc i!n r esolução. do Congr<>sso Naciona l que r<Jconhece como di! ca.rac ecr 

offic'al os exames v.erificado~ no Lyceu de Agronomia e Veterinaria de Pelo

tas, E.staclo elo Rio Grande do Sul, na A.:ademla de Commercio de .Tuiz de Fóra. 

Esta<':o de ::\finas Gere.es, e nos estab<'lecimilntos congeneres dos demai:; Es· 
dos, e ã. qual neguei sancção pelos motivos constante;; da ex"J))Siç.ão jum.a. 

Ca't}ital , Federa i, 6 de Setembro de 1897. - Pntdente J. d.6 Jlor-aes Ba 

ros, Pres'li!ente da. RE'publlcll, - A lmpr!mi'r opara entrar na ordem d tr 

OO.lhos. 

hJ OTlVOS DO ''VETO'' 

A presen!e resolução do Congresso ·::-<aciona! reconhece como de cs.rat'·er o:
flCla l 05 exanllt-'l ved-flcados no r,yceu do Agronomla e Veterinaria de Pe. ~ 

Elsta.do do Rio G>·andc do Sul, na Academia de Corom<Jrcio de .Tuiz de Fôrn. Es

tndo de Ml'ns.s Oeraes, c nos estabeiecirnentos congen<Jres d - demais Es do: 
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pata os Jeffeltos -de Gerem admittidos como prova fl.e habilitação a estudos supe-. 

rior es de'J)endentes das ma terias respectivas nas Faculdades ou Escolas da. R e

publica . 

O reconhecimento ÜP. ooracter official a·os exames realizados naquelles es

tabelecimentos significa que ta.es ·provas, quando forem referentes a matarias de 

instrucçã.o secundariA., <habilitam á matricula nos cursos superiores. 

Isto -equivale a <!onsagrar, por .prazo indefinido, a. vallda.de dos exames de

nominados - preparatorios - que forem a·lli' prestados . 

Ora, esta innovação A.lter a desvantajosrumcn te o regimcn adopte.do, no to

car,ta ao ensino s ecun dari<> 

O decreto n. 981, de 8 dr; Novembro d~ 189 0, •e todos O$ regu lamentos pro

mulgados posteriormente, iostituiram o exame de madureza como unica prova 

de habilitação para os estudos de orcl·em superior, exigivel mesmo para os a lumnos 

do GyrnJJasiD Naci<-nal ou dos est.·t'belecimentos a este equi·paraclos. 

Attendendo, 1porém, ·a que não era •possivel executar-se ·immediatamente ess'\ 

provldenc:a, 'J)e:·:nittio-~<> q~• ·t durante o periodo de .transição continuasse a vig;o

rar o anti<;o systemtt, de examl.".s preparatorio.s ou parceHados . .., 
Esse 'J)erioJo vai· termi.naJ·, como tenho f.eito notar em mensagens ao Con-

gresso, e !10 ·prcximo anno lectivo de 1898 deve e ntrar em pléno vigor aquella 

refor!MJ, de incontcstaveis ef(eitos salutares. 

A resolução do r::ongrf"SS<> Nacional virá altera r esse regimen de ensino que 

está prestes e. ser integralmente observado, a·pós uma ·phase ·preparatoria, rela

tivamente longa.. 

E, ~ lém da manlfasta desvantagem no que diz resp·eito ao ensino secunda

rio, pois que o exame de mn:lu!'eze. é justamentereputado o m elhor meio de 

verificação ·das habilitações dos CQ.ndidatos, a exoe'J)ção assim aberta viria crear 

desig·ualdndE's, que s<> não justificam em razões de ordem vublicn, entre os alu

mnos do~ es-tabe1ecimen>tos privilegiados •e os dos outros institutos de ensino. 

For estas cazõ<>s, julgando que a presente resolução é contraria aos inte

resses da. ~ação, nego-lhe sancção, nos termos elo art. 37, ~ 1° da Constituição. 

Capital F-ederal , 8 de ·Setembro de 1897. - l'rucle11te J. ele !lfontes Bm·· 

TO!, 

O 1•eto foi mn.ntJdo pela Camara dos Deputados. 



SENADO FEDERAL 

Si<.:SS.:\0 DE 17 DE DEZE:I<lBRO (1906) 

Otflc-1<> rio Dlrcctor <:! Secretario Geral -do Con..o-resso de Instrucção, de 1ft 

de. correhte mez, s:.~bmettendo, na f6rma ·do art. 72 § 9° da Constituição ao es
clnrecid.:. juizo do Senado, o seguinte projecto, .formulado de accOrdo com as 

tdéa~ expEmdidas no mesmo Congresso. 

E:-<SIXO 'PTU.'l'rno IXDCSTHTAL. AGTIICOLA E CO).I:\fF.T:C L\1· 

PROJF.CTO 

O Congre.:."So :-.'aclonn.l, para cumprimentv do art. 35, § 2o, da ConstitulçiiCJ 

qu, lhe incumbe, embora. não privntivnmcmte, antma<r, em todo o •r>alz, a! lndus

trias to agricu-ltura e <J commercio, resolve: 

Art. 1. o O Governo da União ê autorizado a. promover, nos Estados e c,.,. 
pltal da Uepubllca, o ens ino pratico industria l, a.:;rtoola. <! comm.erc!al, <pela fôr ma 
declarada nos seguintes artigo&. 

SECÇÃO I 

Nos Esta-d:os 

TITULO 1 

En&ino elementar 

Art. 2. o :\'l'js E !;tados, que se obrigarem a pagar a i:erça parte das respectivas 

despezas, o Governo da União promover~ o ensino ·pratico elementar de indus

tr!a , agricultura e commercid, pelos meios indicados •nas disposições deste ti

tulo. 
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CAPITULO I 

Cam!JOS e o//iC'inas cscola,·e~ 

Art. 3. 0 Em cada mm.!cipio, serão organizados, em numero correspondente a. 
popnif;.çã<> , cnm1;os e offtcinas escolares, onde. sob a direcção {]e m tres espe

cia es. os a!u·mnoo doq gymnasios .e e~co l as -pratiqu~m lllguns dos mais slmJJI~s 

t. usuaes tra balhe;, d e lavoura. artes e officios e ~x.ercicios utels ao desenvolvi
mento -daJS forças physicas . 

Art. 4 .o Os m-encionados campos e orr;cina.s serão pt·ovi dos de ferramentas, 

machlnas e rupparelhon adoptudos !is forças e idade {]os alumnos. 

'I'cr'lo por fim ha bilitar os apr.en dizes a manejarem, co m -destrez21. e habí· 

Jide.de;, o:: instrumrJJtO!j ao trnl•alho. sem preparai-os pará um of!lcio determi

nado 

CAPITULO li 

Institutos tn·otissionaes 

Art. 5. 0 Em cada Estado serão creados ou subvencionados, em numero cor

respondente â. •Populaçii.o, o r seguintes institutos <profisslonaes: 

Cursos, diurnos e noc turnos, de ensino pratico elem~nta r de commercio e 

industria; 

Cnrsoi' ele ensino prati<: o e e!Pmenta r de agriculturn; 

Escolas d P. se1·v i<;o c1vtilestico ; 

l11ternatos de en>i·no prati!!o industrial e a~rico::t par :t meno res desampara-

dos e viciosos ; 

Cam<pos de e).."J}ffl'ien-cia. e >demonstração; 

.Yfuseus industriaes, agricolns e commerciaes; 

Cur3o.• de aprendizag~m de officios nos quarteis e navios de guer ra ; 

Cursos de a•pr~ ndi:oag&!ll agl'icola. para us praças de pret. 

§ ]. o 

Cunos de ensino 1:rati.co elemcnt<w rle inclust!'ia. 

Art. 6. o Os cursos Jp ensir.o ]>rntico elementa r ue industr!n. terão duas di

vinü~s: uma preparatm·ia, outra technica. 

Na prepan11w:nia se.-ão }eccionadas, m,• .hodi·ca e graJda!tivamente, n mate

rias c' a instrucr:ão primar!a elemPntar. 

A ·Jiv isão techr.!ca comprchenderâ. du as secções : uma de ensino e outra de 

a ppl icação. 

Art. 7. o A secc-'io de ensino constará. dn.s seguintes cadeiras: 

l. • Portuguez, estudado ~oh o !pOnto de vista dos assumptos a.!'tlstlcos. 
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2 .• Ar!thmetica pra.ti'ca G e·lemen tos de geometria plana, a:).}p licados á !n

odus t.ria. 

3. a De~enho }jrneaT, ap~.ica·ndo ús machinas, sa.rm 1bla~·s em metaes, IT'.a.deira e 

pedra, á construcção elos appRrei·hos c fabricas industriaes . 

4, • Elementos de physi<ca, a-pp!icados aos p·roces~os de aquecimento, con s tru 

cção d·e fornos e c1uuni·nés; á eJ·ectricklade •em ·suas rupp.Ji'cações á telegoraphia e 

relojoar ia, etc . ; á luz e suas ap'JJ!icações ·ás industria.s . 

5 . • JDstuclo especial "' 'J)raüco dos motcres a,nimaclos e inanimados; ty·aba

Jho humano, vente, a.g un , moinhos, rodas .hydrau.Iicas, bombas, machlnas ele es

goto, etc. 

ô. o Eiem.en tos de chimica Lnor.ganica ·e org·anica, aopplicaclcs aos officios e 

'3llltes ma!iJS .usuaesi CiOmlo: tLntu,rari,a, chaipetla.niJa, ~pelamia, fabrico de V'idro e 

preparo ele tecidos e outras. 

7 . • Hygiene sob o ponto de vista industrial. 

8. o Noções .ele techno!ogia relativas aos officios e a rtes mai.s usuaes. 

3. o Elementos ele trigonometria a.p'J)lica·dc·s ao levantam ento ele 'Planos, nive

lan1entos e a;gri·mensura. 

10 .• Elem entos ele geometri·a .õescriptiva, app!ica:dos á cal'1J)Inta ria e á "Pers

pectiva, á cantaria e ac !cva ntamen o d e mac!iinas. 

ll." E\studo dr,.s motores a vapor, machinas fixa.:: e moveis; modo de em

prega~-os, evitando os acci·dentes que J)Odem causar. 

15.• Gymna&tica. 

As ái.:c i•plinas ·das m"'ncionadas cadeiras serão gra·dativa e m~thoclicamente 

distJri buidas Bm séries. 

A secção 'ele apr.enclizagem comprehenderá: 

1 . o rara -hom<"ns: offiP.inas de carpi·nteiro, marceneiro, torneiro de madei

ra, ent:tlhador, esculptura em gt!sso, ma·d·eira e pedra, fundidoc de typos, fun

didor -de 1nctae.s: ty,pogra .. 'I.·hia, lithograp'hia, gravura 1em :pedra, gravura em ma

fieira, se:Talheiro, n>o:l.elagem , torn·eiro de m etaes, instrumentos de 'Precisào. 

2. 0 Para mulhere~: of·ficinas de typcgra'J)h ia, lithographia e gravura, relo · 

joaria, tei cgra·phos e corr<'ios, papelaria, fabrico de vidros, preparo de tecidos. 

As matoeri·M ode ca:da um dos cursos ãe aprendizagem serào gradativa e me

thodicamente distribu·idas em -séries, cujo numero dependerá da natu reza dos 

t rabalhos. 

Poderão matricular-se indivi-duas de ambos os sexos. 

Pàra o e nsino ·pratico, >tlém das mencionadas officinas, terão os cursos um 

gab i:wte de physic><, um Iaboratorio de chimica, collecções de historia natural 

e unt gymnasio. 

Os c<Lndida-tos 6. matricula deveTãc ter mais de 14 annos. 

O ensino s<;rá gratuito. 

Para cad'!l um r~os alumnos que trabalhar com assiduidade nas oHicin.J.S 

se fcrmará t1m peculio, PP.la fórma adiante expcncJ.ida nas disposições relativ.lS 

a,o,s ! r, ter·natos de ensJno profissional de menores desarrupara i os. 
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C1wsos de e•~sino pratico e!cmcnta1· de agdct<lttwa 

Art. 8. • O .ensino se~á gratuito, e compr.eh enderá du·as divisões: uma twe

pat"atoria, outra teclmica. 

Na 'i)reparP.toria. serão lecolonadas, methodica e gradativamente, em dous 

annos, as mo.torias de instrucçã.o p r imaria elementar, adaptando-se o ensino ás 

cO"nveniencieJS da p,..ofissão agrlco·Ja, pela seguinte fórma: 

§ t.o Os trabHlhos manuaes consistirão em 5erviço de •lavoura feitos no 
cam·po de expcri'!mcia.s, soh a direcção do mestre de cultura. 

·§ 2. • Na aula d-e gym.nastica, far-se-h'ã.o exercicios que tornem o alumno 

agi! e vigoroso pare. os serviços agrícolas. 

3. o ~a niçã:o de cousa:s, dar-se-'ha maior desenvolvimento ao estudo àos 

objectos relativos á agricultura. 

fi ·1. 0 Entre os !ivros de l-eitura, serã-o incluídos IIULnuaes de am"i.cu!t1<1·a, es
criptos em linguage m accessivel á intelligencia dos alumnos . 

•§ 6. o Os . exercicios de composição deverão versar sobre assumptos agr!

colas in taressa'lltes. 

6. o .A.s operações de arlthmetlca serãl:l realizadas com applicação aos in
teresses agrico~as. 

§ í. o Na aula de desenho linear, os alumnos copiarão modelos de instr.t

mentos e rnachinas de lavoura. 

A divisão technica CO'ffiPor-se-ha de otres a nnos, em que s-erão leccionados 

os seguintes cursos, cad-a um dos quaoes oomprehender.á duas secções: urna de 
Blt.<Jíno e outra de appiicação. 

Noções de hlstoril!. natural. 

Ensino. Ind.icaçãc dos vegetaea uteis; estudo de seus orgãos e funcções; 

mO'do de usal-os. 
Indicações dos animaes e aves utels a agricultura; estudo de seus orgãos 

e funcções. 
Indicação dos animaes e aves nocivos á . lavoura; meios de extingull-os. 

l!Jpo<:as da formação da terra. Estudos dos mineraea utei·s á. agricultura ; 

!Seu emprego . 
Applicaç<io. Herborizações, visitas ao Jardim Bote.nico. Excursões mine

ralo~cas e geologica.s. 
Noçõe~ de ohir•tica. 

Ens~no. Noçõee sobre o ar e a combustão; sobre a agua, dissolução e d ls

tilla.ç.ão . 

Os metalloides·, O!l acldos e truas bases; os mete.-es, as leis fundamentaea 

d a chlm!ca. 
o~ sa-es; noções de meta-llurgia; pri-ncípios de analyse chimica; elementos 

de chlmica orga.nica. 
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Appllca<:cio - Manipulações <ehimkas, a.naiyses de te.rra e estrumes, dosa

gens organicas e inorganlcas, visitas de fabricas de canos de grenagem, ola

ri·a.s, cak•ras, d-istia'R.çào, fabrica de assucar, etc. 
Geogrrrphia e estatística agricola. 

Eusmo - Indlcaç:ão: 
i.. o Da.s regiões agrícolas vroductoras de <eafé, canna, fumo, vinho, matte, 

algodão e outras plantaR t exti."l, cereaes e forrag>ens. 
2. o Da10 regiõe" florestaes e dos meios qu-e ellas empregam para formação 

e cor;stor vação das fi ?Testas. 
3. o Das regiões que produzem animaes para. o trabalho, a limentação e for -

necimento de m2o.t-eria. prima para a industria. 

4. • Das leis rur~.es a·doptadas naquellas reg10es. 
A111Jlicaçcio - Organização de mappas e estat!st!ca.s ag>rico lrus. 

C1tltura. 

Ensino - No~ões de cultura g.eral. 
Applioaç<io - Mrunejos dos instrumentos e machinas destina,das ao preparo 

do solo para receber culturas apropriadas. Preparo e emprego dos a dubos e es

trumes. Irrigação, dr-enagem. Formação de sementeiras e viveiros. Multiplica 
ções artlficiaes das semen•tes. Enxertia, rpôda, decote, mergulha e outras ope

rações de lavoura. Visitas ·de estabelecimentos ag:rlcolas import<~.nles. 

Gynvnast'ica - Ex.e rc;cios aiJropriados a os agricultores. 

Zooterlmia. 

Ensino - Noções de anatomia e physio!togia ·animaes; noções sobre hygie
ne, producção, criação, aperfeiçoamento e educação dos anima.es domestico;;. 

Apzllicaçr7o - >Dc>monstrações de anatomia e ·physiologia sobre peças ana

tomicas, tratamento ·dos animaes, ração .e penso; construcção de estribaria~. es

ta,bJulos gaUiln11e1!I'os, ll"ed·i'S •e outT.os C!Omparúimentos ,para anima-as e an!f>; 

melhoramento d.e raças; aproveitamento dos estrumes animaes; visitas de ca
valariças, U'>btbulos. tropaG, rebanhos, feiTas, etc . 

Ecmwmiu rnral ~ (trlmini.•t?·ativa. 

l~nsint:' ·- Noç:ões sobre economia social, .systemas de cultura, capitaes 

agrícolas, •ES>peculaç~s sobr3 os animaes e productos agricolas, industrias ru
raes, administração, etc. 

A1Jplicação - Or.ganização de trabalhos a•grico las; discussões e relatorios 

sobre os serviços de eh."J)loração, cuja inspecçã.o estará confiada aos alumnos. 
Ct.rtttra. 

E11sho ·- NoçõeR sobre cultura de fructos, ceree.es, forragen;;, prados, par

qu·es e florestas. . 

~lzlplicaçciiJ - Plant.açii.o, cultivo, coLheita, pre paro e acondicionamento do

referidos produetos, empregando-se. nesses serviços os mais a•perfeiçoados <'CO· 

nomicos bstTumentos e machinas. Revetição das operacões agriaola- ensinadR, 

no anno a:,terior. 
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Formação e conRervaç'lc de pat'ques, .praclos e florestas. 

\'i sitas u. es ta belechn'Elntos agricolas importantes . 

Gymnautica. 

g_.:ercicios a~prapriado.s aos agricultores. 

~oot. eo1t1L'i(t· . 

EI•Sil~o - Noçc)es de ·m edicina ve te.rinaria. 

,l}J!Jlicaçâo -- Pratica de oper.açõe$ de cirurgia veterLnaTia. 

c -,,l.'unt. 

E•csino -- ::\Toçõos sobre cultura de ·café, ca-nne., vin ho, -fumo, matte, chá, al

godão e outras plantas text:s . 
.A}l']Jlwrr~· io - P!antaç:R..o. cultivo, colheita, preparo e acondicionalnG·nto dos 

refel'id-o.- .producto · , em::·regaudo-s-e neRses seniços os ma:is aperreiçoiados e eco

nomoiceos ins-tu:nmen·tQS e ma:hir.ns. Repetição drus opel'ações agrido l-as ensinad,~.s 

11'05 arn lltOS r-ef-t-r i<los. 

Contab;lidade (t[l?-icol~' -

E n$in o ·- Noções so rn·e os livros e contas especiaes usados 11os estabeleci

mentos agricola.s; contas em ~s.peci e e contas em dl•nheiro. 

ApzJ!icaçcio - Redacc;ão de escri•p.tas -de um exercicio com'J)leto; inventario 

e ba·Janço; escriptur~tç;ão a·g rl cola por parte simples c dobra,da ; organização de 

orçaTr~ent!Qs à e rooeaa e -UeSJ}E' 2;a ele trabalho , con sun1o, etc . 

C l)ttst;'1tcções p nutcli was agrlcolas. 

t!J,zsi?lc - Noções i·!ld is:->e-nsa ,neis :-:obre g;ron1eLr ia plana, desenho linear, 

sterion1 etr-ja , agrirr..ensura, l evantamen to ele nlant~hs, nivelan1ento e canalização 

das aguas, :physi ca, rncca.nlca, cc-ns trucção de !r,strumtlltos, m acb inas, r ot.las, 

veJüculo& e ecüficios agr icola.s, d r enagem e irrigaçã'O. 

AmJlicação -- EX>er,ci<!:os 1Jrftticos sob>r.e oo menoion'aldos S'erviços . Proje

ctos, orçam>üntos e P"--.ecnçào de cons trucções ruraes. 

Di1'tJtto 1'1l1'ct! - TEns1no. Noções sobre codigo florest aJl, lcgi !ação das 

agua.s, leis rura e.g espE:c iaes . 

Ap1;lwaç•io - 0 J·.gani7.açãu de •:-rojectos ·pa t·a execução e aperfeiçoamento 

das leis rurae s. 
GynLnasHca . 

~xcrcicios n.propria.rJos aos agricultores. 

Serã<J publicas todos os cursos. 

f-ierá permittid a. a inscr ipçào de m atricul a para cursar a escola seguindo 

a ordem o graduaçã.o dos estudos n1arca'Clos nos estatutos ou són1ente pa.ra a 

frequencta õe um ou alguns dos curso:::J. 

Aos &lumnos ai)provados em todos os cursos da Escola sBrá conferido o 

<liploma de 1·ege.nte aoricola. 

Os que prete ndam unicamente um certificado de ctptidão ag?·icola, poderão 

limitar-s e :i frequ encia de a'J i a~ p reparatorias e dos cursos <le zooheC'l1nla e 

cuHura . 
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Os alun~nos que conseguirem o refe rido di'[)loma ou certificado terão d i

reito d•} rp·r <=ferencia, parn os empregos ou ·serviços .agricole..s dos estabelecimen

tos publicoe . 

Serão adm1ttildos alumno~ lnte.rnoo, em numero compativel com os recUt'lô')ll 

e accommodações do edificio. 

Para enrs i-no pratioo terâ o curso : 

Um gabinete •de :r>hysica. 

Um laboratorio rde chin~ica. 

Collecções de historia natural. 

l.i 1n g-a:binete d~e physio·Iogi·a vege·tal. 

Modelos dos melhores instrumentos, maclünas e con ·trucções agricolaa. 

ürn j ardim botanico. 

t;m campo de e:o."'J)eriencias. 

Pai :t caéia um dos alumncs, que traba lhar com assiduidade nas la\·ouras 

do Instituto, se formar.J. um J>eculio pe:a f6rma anteriormente r eferl-da a res· 
peito dos alumnos dos In ternatos ·profl~si·onaes d e m enores desampar ados. 

3• 

A:rt. 9. • Os cursos tle ensino pratico elementa r de commercio terão dual! 

divtsõe.s: un1a rpreparatoria e Ot.ttra technica. 

Art. 1 O. A divisão opr eparatoria compr ehenderá as ma terias que ce>nstltuem 

o J;rug r a innoa do ensino Jll'ima·r:o elem entar. 

Art. 11. A <li visão tP.chnicn cons ta r á elas se;,;uintcs cadeiras: 

Portu;;ue z ~~tu0aG0 Eob o ponto el e vista. co'tnlnercia l; 

Inglcz 'OU ·aJl·emão, noções geraes da g ramrn!ltica; composições e con>ersa-

çã.o sobre assumptos commerci'aüs; 

ArWu:aetioa pratica ; 

Escripturaç:1o mercar.ti! e correspondencia cornmercial; 

Gl'Ogra•phia commerchl do Bra~ il e dos :r>aizes com elle mai$ relacionados~ 

Technolog!a commerc!al ; 

Calligraphia; 

I'ese11hc· linear ; 

Gymna:st!ca . 

.As m 2.terins das men ionadas cadeiras serão gradat iva e methodic:un<mtll 

dis tribuidas em séri-es. 

Pod c· rJr matricular-Fe ip divicluos de ambos os sexos . 

'J.' erão os cttr::os de com·mercio · 

'Cma co·llecçiio <:le Instrumentos e obj-ectos '!)'ara o ensino pratico das. ma-
thematicas, desenho e escr'pturação me rcantil ; 

Um g~-mnasio ; 

Poderi'lo m a tricular-se individuas de ambos os sex0.5. 

Os matriculanilos deverão ter mais de 14 annc,s. 

O e nsino será gratuito, 
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"E.!..,cola8 de scn:iço clomc.s itco 

Art. 12 . As escolas de l;\erviço domes·tico terão duas divisões: ~tma. ,prepa

ratoria e o to tra teC"hnica. 

Ka <prepruratoria serão leccionadas, gradativa e methodlcamentle, as mate

rias da ·instrucção primaria elementar. 

A dlvjsão teoh11lce. comprehenderá duas secções: uma de estudos e outra 

de aprendiza•gcrr.. 

Art. 13. A r.ecç;io de estudos constará das segctintes materi.as: 

EJlemE:ntos de chlmdca organica e inorg'R.nica appllcaveis aos serviços do-

mesticos; 

l'ioções de escripturação mercantil; 

Arit.hmetica pratica. 

A s•ecção c1e aprendizagem terá officinas de costura, córte de vestidos, oo

zi.nha, lavctgem e engom·mado de roupas. 

Art. 14. Só poderão matricular-se indlv lduos do Kexo feminino que tenham 

mais de 12 an no.s . 

. "-rt. 15. O ensino será gratuito. 

Int6!"11atos fle e1!S"Í1!0 )J?"atico inrlu.8t1·ial e am·icola }I<I.!"U 11tC1!01"es l~Csampara

clos c viciosos 

· Para educação da. infancia desamparada e viciosa devem ser organizados 

interPatob de en ino •;>rofio;:sional, que comprehendam cursos 'Pratioos de indus 

tria, a!l"ricultura, commercio e serviço domestico iguaes aos mencionados no 

art. 6° a 14. 

'fcr:io ('SSe» 'internatos clua·s secções: 

Na 1• sEcção do!i inte rnatos serüo aclmitticlos .pela scg·uinte ordem os me-

nores désamparados, que não forem viciosos ou insubordinados: 

1\ os oPphãos de pai ou mãi : 

~·. os orphãos de -pai; 

3°, os ·que, tendo pai e m ã i, não puderem ser por elles mantidos e edu

ca·d.oo. 

Na segunda secção eerã'O recolhidOQ: 

1•, os exJpuls.os das escolas ou quaesq11er outros estabelecimentos de lrus.tru

cção . pu•b11ca ; 

2•, os que, por in&Ubordinação ou maus costumes, f.oPem trazidos ao in ternato 

pelos paes ou tutores ; 

3•, os que amdnrwn pelas ruas mendigando ou pratica:ndo vícios . Esse - mc

nol'ea não serão recolhl'd:Os ao internaoo senão depois que os .prues ou t:l."itores, 

aJpeza.r de avisados pelo illl'-'J)ectoc escolar do distrlct<oy deixarem de co-rrigil-os. 
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Dos .!Jaes ou tut!ores que, tendo recur'sos pecundrur!.os, mandarem ou a.eixarem 
que os filhos ou -pupil!os sejam r>ecolhidos á segumia secção dos lnternatos pro
flisslonae:s, deverão os dLt-ectores destes l•nteroatos exigk uma contribuição oonual, 

fixad'a pelo director geral. 
'Os inspe'ctor es de IJ•nstrucç)ao deverão ex-ofticio informar a nespeilto das 

cliamças que ex·islJir.em nas ,J.odaliJdades 1sujeitas á sua jur;isdicçãb e que se acha

rem ·em C()llldiições d•e ~r ll'B?<Jlhid·l!JS ao •intJelrlnato . 
Si o prue, tullor ou protecb<Yr de J8.1gUl'Íl 13.5y!aao menot· de 21 a.nnos, quizcr 

r~h:'al-o odlo estabel1edmento, deverá .prura. isto r.atiisfazer as se<guintes cond~ções: 

1. • Apres'entar attestla.d·o do di<rector ,dJo 1nstltu to declarand'O achar-se o asy

·J,wo em c'<mdlções .de poder sahir do ~eSta.'be!JecimB!I'lto; 

2. • Br>estar o r eclama-nte ~tmoa ini!llem~l'lli!zaçãJo, cuja im![>or:tanci·a. se<rá calculada 
na razão de 500$ rriedliante, cOOJa. amno que o a;lummo tiver passn.ao no esta.b'aleci

meni!O; 

3 .• As&,snrur o r'Pclruma.n'(:le um termb jud•icial obr,igando-se a cu.ldar dO menor 

coon wlo paternal e a fornecer~lhe gratuita:mente o complemento da educação nro

üssi'Ona.l il1lida.da ·no e:S:abele<cimento ; 
4. • P.~ovar, finalmente, o pe.cJoamrun~e ca~pacid'a.de mo.-al e posse ele recursos 

incl·ispen•;:.a.veis para o sustento e educação do asyia.do. 
Cada g rupo de 30 a:l umnos formará uma família que, sob a direcçao ae um 

che-fe e. um ~~ub~h'efe (que s erá o al'llmniO .mais dlstincto do gru·po), terá n·po

sentOIS •e serV'iço.s -.repara-dos. 

Para cada um d.os alumnos que tra:balhar, com as;:•iduidade, nas 'lavouras e 
officiiaes do instituto se i'ormará um pecuLlb ![)elo segu1Lnte IDI~do: 

§ 1. o Do producto do tmbrulho claquellle\sl a.lumnos, ctue men·saunoente ser'á oo

crJ.ptura.do em recei't'".t, no livro .de contais corren'toes, se deduziorá uma porcentagem 
opro'JlPsta tpelo a·irector . 

Calda grU'P<J eLe 30 wlumnos format·á umJa. famJ, ilia que, sob a d·irecção de um 

officinas >d·o inst>tuto se formará um ;peculio pelo seguimte modo: 
§ 2. 0 A ne1'eridil. porcentagem !divid•Lr-se-ha ·em 'seis· opartes, clistribui•l1ldo-se 

igualmen.te tt1es :partes para 08 educandos ·de 1• classe, duas para os de 2• e uma 

para os de toapce1ra.. 
§ 3. 0 Para o cumprimento. da diE·posição do pa.t·ag.·apho antecedente ser•ão,. oH 

alnTiliil!o.s ciassiflcados segundo suaJS ltalifilitaçõels e adiamtarnento, a juizo doH 
mestres .e >professor, .com approvaçã.o do cLior,ector. 

Além •dlos ·IJreml,os I'Illdl!vidurulmente co.nferldos aos a;.syladbs que se distm
guiJ-em nos estudos e por exemplar p<roceclümeruto, haverá ·~ecompens:as oollectivas 
para as famllias cujos membros não soffrerem punição duran te uma semana. 

Essas r ecompensas consisbirão em objectos que aproveitem a toda a famíl ia.. 

§ b .• 

Campos de expiWiencias e demonstraçao 

Art, 17 . Nos ea.mpos de experiencia e demonsb.'ação, que serão orgoojza;dos 

nos CCIJltros de zonas a:gpl=las, m'ésfr'es itinerantes de agricUl-tura devetão ~il.-



-286 -

ticaJnente en~·lnar 01;:;, :tnt:1lhores e 1r1:::vi.s eco~notnie'.os pTeces.:.os, instrun1entos e 1naM 

clüntas ·pwra p'lantaçãlo, cuutt ivo, colhe'ita, p t· paro e .--cmessa. dos productos. 

O -ensln(l •SEII'á g~t·atuit(J. 

§ I). o 

Mus eus incltts triaos, a.y?·ivolos e oonwtcroineJ 

Art. 18. Os museus ·de industria, agricultura e commcrcio dever:\o conter 

oollecções, methodticamlente org'a~liza.das, de: 

HLstonla na.tutr'al ; 

Flro'ducto.s aJg~rico!ats e indusoriaes •e m~ter:ia.s pnimas; 

Illlstrum·entos, machinas e apparelhos pac:a indut;'tnia e a gricultu ra, 

Plantas de -edificios urbanos e ruraes, ornamentos ele architeetura e mate. 

rla.es dte conmrucç·ão; 

Liveos, map·pa.s e quadtros tsob t·c -g.eogra.phia, esta.t i~l~ica ·e lüstonia das in· 

dtwtr<ias c agr.Jcu.Jtura e cro comm.ercio. 

Art. 19. Cada mUiseu te'r'á ·Um dil•ecto.r, tres chefes de secção. tt·e,, auxiliares 

e os se,r vE:tnte!S que for.em nec-e~~Sarios. 

Art. 20. O" di .. ectm·es dos museus dte.vedi.o presba.- , .- .em demora, as in for· 

maçi'es que lh€s fol'em " di<l'as poosoalunente ou por me.io de carta~;,, 

ATt. !!~. Em calda mru. eu, o !respectivo directoT ou pes.~oa qu.e •e lle convide, 

fa.rá l·tema·n·a.Jm.ente wma co11ferenci·a ut,il c pratica sobre assttmJ)tos relativos ás 

inau:..ttri.as 'E! 'atbTricuitura c ao c..omunf'.rcio. 

~ 'I ... 

AJn·encli.~<fiJ~11t de IJjfiv ios nos quO>·tei.s 

Art. 22. Nos cursos d.e aj>rendizagem de officios nos quart-e·is, s•erão ensi

nados unicamente artefactos de madeira. Annexas aos cursos, h a l'erá aulas de 

edJUcação primlaria •e :e;:em~n1ar. 

Art. 23. Os senniços das praças se.-ão distr!•buidiOS de m·oclo qull cada um:a. 

possa. ftt·equentar os lr)eferi·d(}l~' C111'SOI"~ e aulas, ao 1nenos duas Yeze:::; por se~tnaua. 

Ap1·enclioayou~ ay1·ico la 1JU?'ct as IJ?'<t{;as de p1·'t 

_ .-t. 24. Os our~10s de atprendizagem dos ,e,"Vliços d•e la v·om·a, J).!tll'a as pu'lfl· 

ças de '()lret, oorào feitO\' cnn campos •do <>.xpe11i•encia, proximO•>' a os ''""'~p-eotivo3 

quarteis I!!!Dl diaS e heras coonpalti-veis com o servia<> militar. 
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TITULO z• 

Ensino co1np:emenr.m· 

Art. 25. P::tru o ensm.o •P<'atlco oompl•ementa r de Lna-uswLa, agricultura e 

oommercio, o Governo da União env.:a r& ou s ubvencionará as seguint s escola 
superiores, distribuindo-as, com ig ualdade, pelos Estados do Sul e . orte: 

D!uJas escola~ uc industr<ia ; 

Duas ·E>Z•colas •ele a.g.ricultura; 

Duas esco·lns >d1e comnneTcio. 

Art. 26 . Nas esco~l.a s :;;uper.ior:es ·serão ,ün$lnrcdas, cont Inai,or de.senvolvinlento. 

as mater1.as cos ·curso-s cl·ementa1•es. As taxas dle matrlicul•a e exame serão tguaifl 

á-s da Escola olyteclln ica. 

SBCOÃO 2• 

Na Capital da Repttblioa 

Art, 2'1. Na Capital da Rlepublica, ·d'ev.erã o G'orvern.o da União : 

1°, criar ·em pontos differenbffi <e em numero bastlam.re para a população, 

' institutos d~ ensino IJ)rofi-ssionlal «!e menta•·, hgua~e.s aos mencio.nados no titulo I; 

2°, <a.ux!11iar a A~Melm!ia de Com<mH·cio, que a llei federal d"e 9 d<e Jan&~ da 

1905 .declarou de utilidade pwb-hlca e co.rrstitu.iJU úl"gão •de comsulj~a. do Gl:>venn.o em 

assumr)tOt,: d'e commlelrcio <e IÍ•nd~JS!~ria, <revendo o auxilio c=cedldo ha.bilita.r este 

Instó t~1lo Lh'l··e d.e Ensin•o Profissll.inta.l Infc~rior a co:brar de seus alWThilos mxas 

úo matricula u exa me iguates [ts dos Institutos F'ede r.aJes de DIJOeito, ::\Iooicina e 

Englên hnTia, 

3o, criar 011.1 s t.rbvencio.nar uma escola st•p&riOir de industt'lll.. 

Ad111í1vist1·ação e coTpo docente 

Art. 28. P.ara (lir:ocç!i.o e illlBTJ"OO~âo do ensi,no üHllustJ·in.l, agrirol!< e oommc.!'

c'al, haverá: 

!Na Capital Federal: um d lrector geral, um inspector do ensi11o de indnl!lri 

e coa:mn•erc lo, um inspeoUc.r cl:o ens:mo aogr.i,oola e u.m COI!ll-"lelllo, nomeados oe.o 

G•cr;;erno . 

Nos .Estu.clos: um i.ltsJ.>tclor de enosim:o doe ind>tlWtria. e comme rclo e um in..~ 

- ctor de llJlsino ·agrieola, nom~a.dos pelo Governo da Unlãio, mediante IJlt'Op~J>S . d 

G'()Verno do Estado . 
.A<r-t. 29. A noom•eações dos d·k .ectoll'es, [)f'OofE"SSQ.res e emJX'eg&dos dos referBti 

institutos oproLissionll.€>s serà·o fe-i·bas d-e accõrdo com os precffitos adop ~ ~.rn ~ 

!ação a o qymna.sio !\'a<:;on"O.l. 
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Dispo.9iç'õ'es· trcrnsito?ias 

Art. 3 O. Am le~ dle .te-r criado Ol~ '!'el~ef'i.doos lln&l·butos ·de <€!Mino pr'O'fi>SSIÍO<Jlill.!, n '-v 
pod""rá o Governo fundar novoo GyunT!Ja.Sioo e F.aculdad·e<~ . 

AI t. 31. O ,COVl€J"'l'O m:pedir:l os necessados reg<Ulann-toa e· ~nstru cçõea. ( *) 

____ ..,..._ 
{ •) Não te'\Tc andam•ento . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 20 DE JUNHO (1907 J 

O Sr. VIctor llo A m u r a l : - Sr. P•·ooild.ente, o 6uomrpnimento rcstrl·cto· de im· 

t:ci·i• •w ucver que me .impõe o meu mamdato obriga-me a occupar a alttenção da 

Camara 'l'l~SL'd momento, e o faço com algUJID constrangimento, po>rq\Lanto a tl1-

buna não é posto que m:e attraia. 

A omtoriu não se coaduona 'COm o meu bemperam:ento . por iSso relevrern.-me 

V . Ex. e a Cam.ara qule E1'.1, •a EX!emrplo de 'Prece'&emltes aQui .estaJbeJielcidos, leia 

notas e apontamentos, ta111:o mais quan.tJo a. 'materla de qu•e me VQIU ocoupar re
lncion•ru-se 'COm factos que é diffioLI reter de ml€1mor.ia.. 

A importancia capital d•o ru...<>euorn•pto, dle .pa!'!)ilt:>aalte actualidade, de que vou 

t•·atmr, irangear·-me-•hoa, sem duvid'a, a. indulge.ncia. que espero dos meus illue~ 

Lra•d<:ls co l:eog-.u. qu•a m" hc'l'lrurem oom a sua attenção. 

Du não cl<:econoheço, Sr. Plr'esiden<re, qllloe a PQ!iltica 'eeonomica E adimi!l'lijstratl'va., 

aqu.e!lla que ]J!rOOU<'a 1'€1Solver os prabliemas que illl'tere.ssaan lntimam/enobe o des

NwoLv.ilmento -das forças viva,s d·a Nação, •impulsiona!l'ldo o seu ,prO<gl'elo\So e incro

me!l'ltando os seotts el'€'nlenotoBI !lll'OduotivOIS, mo é a que ~nais aJg.ra.da e mais des

pel'tia. ,en,fuusia.-smos rp.a.rtli.<'kwios) oreanlda IPJ"IOBelyrt:o.; e arreginren ta·ru:lo iSYIIl'Pa

thias . 

E', porém, a unica que seduz e attrahe os espi!ritoo a'!J'.oldru:l'os na eo....cola ·dll 

observação e da. CX!Pet:-:iencia. E' a um= qule sattsf~z áoquel'les que juJga.rn deS'

obnig·ar-s.e oda oonf.i•amça que ·mlerecernm d.e seus oonchda.diãos•, o!Jõlai'Vamdo àrtltenta

mente a pratica e a ex.'J)'e!ri·encia d:e O'lltros ]XliVO.S IIThUi!s oollanúad!os !e ~oveit'ando o 

seu ensinrámJe'llito parn tiraa<em deducções :f.ecU!I'ldas em beneficio 'de seru paiz. • 

As ag.gTfeirtlliaçpes de homens ta~inda o.s mais emirioen.tes e illu'Sitr.ados são PM

s!ve!s rde rno'VIImleori.tos · die •solida-riOOa.d'e,. que pot· voe~ adqu·i:rem uma. forçá. tão 

consi\telrav,elmEmte hmptuisiva qule Jdêas ho'Thtem repe.llidas são hoje a.ffa:galda1~ c:>m 

entlh u.."'itasm.o . 

A h!istorila dJe nosso p,aiz apriese!lta, neste par tlétl.lar, exemrplos os JT1Blls íu-1-
smbes, .entre os qua.es sle destnca o da lei n. 13 de Maio de 1888, tão judlciosa 

me:nte iontitu lada - !Je.i. · Au~a. Foi 'Utm espectaoulo edifica.nte esse movimtento 

extrno11d1n'llr'io qu,e, semelhante a = oornem.te .eleletrioa . doe · al?L 't.emtão, atni.

VEISSO'U celeTe o paiz ae 01or be a sul, ve·ncendo e rolll.Pendo a.s m.a.i.o!'€8 resl-stenoi'3Al, 
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•t<e>preJSentaldas por .a;tad i!S>ta•s os maJls notaveis do r.m1wnio, e llJ1r.astan.do em &ua 

poderosa corrente fluidica. a opi·nião da quasi unrun1mida-de de De]Ylltados e Se

n;a.dores qu.e, um :anno antes, se batúam denod•adl!ll111!eni~e contra a.s idéas con'Uldas 

nesta lei! 

Pois bean, Sr. P1·e.si·dente, eu ;não t nho a veleidaOJe de, conn. a minha prufu.vra. 

sem bnilho, <.'iectrizar a opinião da Cum:ua; nLre-t:anto, nutro a convicção de 'Yir 

pr0\P01' e trazer paTa •a;te •l>eo:nto idéas de alta. reJo 1Mlci>t. que, e..'<eoutadas, collo

ca1•ã.o o Bruzi.l no logrur saHentc qu>e llte compete na communhã.o annerilicam.a. 

ComnencLdlo, desde longa •d•ata., doe que o aug-mento da nossa capacidade pro-

duc:tiva é uma das con<lliçfl!i·s sine q11a non do prog.r.e,sso de JWSSO paiz, arucetei 

em meu Estado natal, •P<>•· inl!z:runmo da Soc iedade Estadual de Agrtcu.ltura do 

Paroná, .umta. cam>panha de pr<>paganda em f.avo.r da a~riiOultUTa r aciona.] e 

~>ei.errutiof1ca. 

Confrangia-me ver o Th'tlado do Prunaná, possuJidor el e terra.s tão boas como 

as meThores do mundo, sob .uma aomrnavel vlllriecl'ade de clima-s, imlpotjtar oare~s 

e fon-a~ens, d ec que devCTá $1' 1llffi .dos maiores p:rodUJCtores. 

Mas, para r emed1arunw <.'Sse mfl.l e enve~·edammos por uma noy;a rota, urge 

que Jl•a agr lcultull'a nos hlberremos do·s a nuc!U'onicos processos rOJtin 111'~ em que 

m.ollerrum1~e se embalavam oo nossos antepassado"' e nos util.i :zlem o s das modernaa 

a.cquis;ções scient'ificas no cultiYo d a ten~. 

Não .ba:Na produzir; é J)J"eeizo rrr·ocluúr m.u.It0, va,r :a<.J.o e oorato, •JXWa entran· 

na ooncurre-.r:.c-i a 1n'tln::1~a l e nãb fi car e ... ~ta telado á 'm.ara-.em do crurninllo, qua·ndo ou

tr.os povos .>egu>em O\'llllll:es, iaenlitlicado;; com o prog'r'<SS!ü, que não t em pâas em 

seu lnterunino evohriT. 

Fie l ao programma qu·e m -e tracei no EstJado que tenho a honra d e •·epre

SE>n.tar, al~!:'O os m Je,us horizo.ntes esre·nidendo .rninlta Ot'b.i·ta de a.cçã.o pela wmpll

dã.o inllr1Je<nsa v'al>·ta :e lllb'e:nÇciada Fatcfia Braz.il~a. O qrue -em oirculo •·estricto 

al!mejava $C!' posto ean .pratica no Parenâ, aspi·ro sroffr<O'gamemte para toda a X a

çã.o, d'e Cflle \S.QU hmn'ilde <1€ipl'8Sentante. 

O 1llm qu.a ·eu collimo ê nos .IJ'!}enJ:lrmos da apatlúJ. c ignoranclia., em que te

mo::~ viV'id!o, dos rnJa.lls ii'ILc11:rrue,ntaTes pr'eoel1tos da a~ronomla, diivu-lgando a instru

cção u.g:ricola pOr meios prll!tficos, '&uasonios e effica.zEls, para tiaiarmos do solo, 

pOr uma polycuOtura nacional, :udo o que o solo nos pôde da~r, melhorando as~lm 

a.s nossas condições oeconomicas e fd!n'S-ncçi.ras. 

Tive oCOlllSião, Sr . Presiid.mte, d•e rupiresenltar <t<m seflâix> de 18 de Agosto do 

anno ·passado o rp-:rojecto n. 145, que, vjsa1~do a di.fft:JSão 'Cla technica agricola. 

a(utorizava. o Govern'o a ·.;nfuv-enoiona.- i nstl buoos 31g1"oncmioos esblllduaes, onde fosse 

fei t o o ~e~~:Udo thfror ico e pratico do1t. 1a,gricul1Jum. oe >i·ndustnia pecuarda. 

Esse projecto, que r eoel>'eu partlicu.Jru·mente OIS mais kan.cos encomlos d·e al
g·uns membros da Commi!;'são d e AgrJcultura -e Jndustria, permanece, todavia, sem 

parecer na vasta da mesma . 

O SR. ,TosR' BEzERRA .: - A >ISim como outt·os r,rojeotos . 

· O SR. VICTOR oo AMARAL: - :'\<ào venho oQn~·u rnc a Commussão p~a· i• so; nn~ 

tes ag>rac1eço a opportunidad<O' que se me oCferece para da r mais a mpJ.Jdão ao 

plamJO que apei~~as esbocei o 1aru1o passado. 
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Con 1U. SDlll~Jlwnle Sli~C:C'deu 11 0$ J~. •Ladus I;ni <l os, quando na Cantd.l'a dCJ! ne
vreséantantes o D ep utado J . .:\>Jorrlll ·a!JI'c-sentou un1 proj ecto identico ao m.eu, CtJTI

cetl:e.ndo a Un,':ão 20.000 aC'r-es éLe leJ·ras pubJ:icas aos E stados para a (un<lação d·" 

collegio:; deslinaclo~ ao ·en~ino ·dgricola. e a•·Les :mecanioas . 

Xaqwelle gTa nclQ paiz, :t d'<'SP<"lto <la rugitação, no .pel'iodo ele 1810 a 18;;fJ, 

J'e Y'<~lvenclo as camadas socia·es mais .a (leanta:d>.:u~· e •atti n>gill'd·o até as ~is antiga,. 

unlivc:rsidaclJes, que t~·ntalram ele moüificar os ,.:eus cursos, a.clapta.ndo-os w,. nova. 

corJ1Cntes IE'C i'eni~if i·oas, o proj ec to :vrorrill t CVl€1 ·a 1>rilneiJra vez .pal'eoer contrario ua 

l'CspecUvn. com1nissão e, pela se-g~u n cht, 1t.rLUJmpha·nte emb:ora. '(lm arubas as cas.an 

do Cong-rvsso .Arnlet'i'C'amo, foi Yetado peJo lJltlHôodJC!nt.: Buchanan. 

)fu·. ..v.lorriH, vercladleü·o yanlcec~ não era. hotnem para. d esafJl_imar; tan:áz O'! 

conv'i.Olo, .reV1iveu o seu projecto ·e m mouldes a inda m.'-Ls el·evado\~, que foi con

,.u,tido na lei, m ai co nh e.ci'da pelo •nom-e d e JI01Till A ct, sa.ncoionada p&lo glorio"') 

l' J·esid<3 n1e Lincoln . 

n ece iando. Sr. Prcs id emtt.?! , que os ,J1lleus Gl)I"gUTnentos ·não tenhrum a for~;.a pr...-.. 

clza .de Vazoea· incutur no animo rlo.s meu.,; .nobres coll'egas a iilrltPOI'lanci ~< uo project<. 

l llle VOU te.· a honra üe apJjese nt~ na· . peço permi'<são para l er UIU :estudo que t:z. 

baseado nos l'elatorias publicados nor orel<em do Govc1r•no dJos E'~'ta dos Dnidoo. tlfi 

rinal do seculo XlX, no intuito de demonstrar não 6 o ·a,perfeiçoamento da instru

cção .agricúUa soi1en:trifi.ca .n•aquel loe l}a·i ~. no secml o findo, como ta:m.bem fazer o pa

raHelo .ela eel ucac:;ão agr.icola no11te-aun· 1· icana com a dos paiz~ mais aueantB.do._ 

do mundo. E ssa r esenha irá. d-a r maio•· exi:en são a esta d esproetE"nciosa arenga; 

mas. como m eu escopo é servir ti. causa publica, tenham paci encia de n>i! ouv:r • 

"0 em,penho do Governo da. grande RleJ>Ublü:a C\forbe-AmeJ·icana pela instnJ

cç;.ão agrícola T"en1onta á primleirra m en®a.gem, e~n1 1796, do in1n10:rf~al Wash:ngcon. 

Qu1em se el'er, .po'r'é<m , ao tnrba1ho d e E!E tuelar o ca racter e a constituiç-ão fun

damental daquelle povo, facilrnente se conve>ncerá el e que a sua susceptibilidade 

dê auttonomi·a r]OCal não pern11i·tti'nila •n•unca. quaflquer mOVli lmen~o d progressoe an:.r

que u ma corrente forte d e opinião se manirestrusse nesse sentido. 

Bn11 ·m1e•ados 1do seculo passado, 'CCYm os f}l'rog·pessos das aa.·t$ m..:C!ln,:ca e d3.~ 

inclustrias, r esultantes das descober tas scientificas qu e transformar am a ·Jdc'l 

clvluizada., Ult\L!izand.o forças até entãzo d'~ S"Conheoiaa·s, cre1a!J1do fabl'ic:ts as n1a:s \~

riada<S, o povo americano, r epresentado por seus homens mais eminentes. mcYDi

tL~tou a n eces,•idacle de al:t'er·ar os ,, ·e!hos :molldcs ·da ed>Ltc:lção nacional, 

tts suas uniYersidad-es c <S·eus Cl}ll'El~ios á mova con·ente sc!<M"~fica. 

Os trruba:lhos &e ·Boussign·a~Jltt, <na França , mostma.ndo qu-e a sciene,i:~. 1:11 

~t r u tH á agricultura .co1no f1s outra 1artes ; a.s in'\nE.'Istigações chinricas l e L\:lll·~ .. 

cujas carta•s fa:mili"11r es, im;prel'sas ·em edi(là1o barata P3•1'[l a vulgnrizaç..'io • .-nm 
lida~ com avidez n:a A.merica ·do C\forte ; as famo sas expedencias de La\\-5~ e Gu 

ht"''•t, na Ingl:a t en 'l1 , f eitas ta<n•to no lahorn torio eoano no ca:>1:-o. as quaes m.'Uil

tldas ~o b a me~~m·a dil,e.cc:ão duramte <ruasi mtei1o seoo!O , tanta inl!_n~? ... ::::ão 'D"\"llitm:i

ram no nuundo scientinco; 1a Ct.,eação da .prin'll~li·ra e tação experin1e-n a . ~t"~ '~ll 

Jta Alol~manhn, em 18õl, ·~ob os a:uspicios ela. cetoebl~e un·ivr<"". id:>.d.:> d~ r.e~~~ ·-; 
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Lucio isso tepercutiu fortemente nos lDSI'<llclos Unidos, <J.esperta.ndo gra.ncloe enthu

!!iaL•mo e o mais vivo -doesejo d•e pra.ticaa· traJba.lhos amalogos. 

Dahl originaram-se muir.a tenta.tiva.s ae eStações eXJJ)<lrimenta.es par a lmves

tl.ga<,;ões sclentificas sobre aJgrLoult>ttTa, as qua•es, fu·nclludas em div·twso;~ EstadOs, 

não cl<ll'am, no em tanto, resulta·dos prati'coa. 

Emfim, apáa @I1ancLes clid'fliculdaldes e lu1t;a,s, conseguiu o illlustre pr'<>fessor 

Atwater fundar a. prim<eira >estação expe.-innel1'ta.l a,gricola na. America e'JU 1876, 

se·ndo elle ll'Omeado d•i.r'ector. O successo alcança.do por elll'·a eSI!Jaçã.o te:X•PE'r imen.ta.l 

em New Haven att.r.alüu a a.ttenção dos a·g•t'icultot·es ad•eanltndios, em toda a 

União ; o movimento cresceu e foi penetrando a (ndifferença da massa popular de 

IW\'rrudores e diffu'l1ldilndo....se por todo 'O prui2; o num•ero de estações f.oli augmEl'Tl

tanldo, o interesse dos Ja.v~;ado •t"es •t}rat;cos se estim'tlllando, assim como o dos ho

mens dle sciencia, excitacl'0\3 pelos ·r ela·rorios d'Os cesuJta.dos exper im•Emtaes e pe•lo 

que se podia obseo-vait' no pro.pr;o campo d'as estações eX(J}erimen<ta.es. 

·Em Julho de 1885, reunidos em convenção, a convite elo commissario de agri

CIU•lbura, enn Washing-t'on os dell•e•ga·d'Ois .dos coJI.egios de agr;Joul.tura e da1~ estações 

experirrnerrl'ta.es, resolveram votar uma moção exigindo o aux-ilio nacional pa!l'a as 

tnv!'lstigações e experimentações em d•:versos Estados. 

De ·fuoto o Cong~resso, em sctl>Sií.lo de 188·G, votou a. l ei, ma.is conhecida pm 

Hatch bi.l!, s·wnccionrud>a tpeJo Pre..<>id•Emte Clevelmlcl em 1887, a qua.l c<Ynsign•~wa uma 

st~bV<llnção amma.l ele 1•5. 000 dol>la:rs a roda Elo•tac1o prura esta.bel·ec<er estações ex

per:imJentaes sob t-e ag>ricwl>Uurla . 

Essa l ei estatuia o dever, par·a essas estações, ele fazer pesquizas originaes e 

oexperü•enoi•as sobre .phys·io!log·i.a d.a'S fl)llrunrtas e dos· a·n•Lm.aes: .rus mo,lestias a qu e 

estfto elles ~rujeit'Os e os cornrre•tentes l'em•edios; a wm1JOsi ç·ào cbim•ica .das plantas 

urteis, seus differe.ntes ·estadic!S dte oresci.rnt6nrt:o; as ·v•a.ntagens comparativrus , dtaa 

rotações da lavoura; o modo de se obter uma série variada de colheitas; a ca

pa.cldia.de de acclimtaçã'O de 111<o.v::us plrunrt:as, a a.na,Jysc elo solo c d'a agu<t.. a COln

postçao chLtnica dos adubos e f€1'til'izamlta> n11Lurak.s e a~tificiaes •e s ua ' applica

ção; a a.datptação ·e ·valo r das plan tas fe>n.age'ra,,; o stuclo rdos allmentoc~ pat":l. 

os animaes domesticas; o esbuc1o da fabricação d'O queijo e mantei.ga, te. 

Os fwnc1os ela s~r'bvenção do Hatch bill .não .pod·iam sE~r aeslJI<md idos etm con

strucções o'll edificações, devendo ·' '"r •lodos ubllha.cJos em pesquizas e td•emon str n

ções pratic::us . 

.AJ.~ ·esta.çõ~s rdeiV-iam ])'tthliOOJt·, além dos nelarot·ios ann'l.l.aes, bol•etJi:ns doe t>res em 

tr·es meZJes l])ar·a a vul·garri:oação das pesQ'll'iz·rus rea.!izada.s. 

Em synthese, os fins elas estações agronomicas e as suas funcções, no grande 

em.pe.nho de educat· os lavradxlres nas appLicaçõe;s scirentifiea.s á pra.tioa a@ricol.a, 

podem ser assim grupados : 

a) actuam corno ~?scri.ptoriot; ele in[<Jt·mações- soblr<e m Qtilas (]QI•eslões doe in

teresse prrutico para os lavroJdor·es das d>iver,las localitc1adoo; 

b) procurtam po.r imvtestig1ações praticas clesco'blnLr m'C.lh'O'I'es rn16 ~J10dos .cte ag'l"i

culturra e i'lltroduzir novas cultn.t·raF·, a·s:si.m c<>m'O nOII"!IIS raça,;; al])erf.\eiço'a•clas ele 

gado; 
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c) au:dii::un os l:wraclot·es em sua l•uta contra os inseotos e cool.n::t os moies

lias elas plantas e elo gado; 

d) [l'rent•tmem o lavnaclor contra a [raucle na venda elos fertilizantes, semen

lc•s e ftu•Lnhas a limen licias; 

e ) fazem observações meteo•·olog-!cas e •estn.11Clox do solo, tiran'()o da h i as d•·J

,Juçõca t~ ~cis aos "'gricul bo11~s. 

Os •co.~l e:g.los de ngcicultn.JIIia m·sado.~, em vh'l!.tl•de d•a ·l·e i ele 1862 , m:1 is c.onh<dJa 

"ar ,'YJo?~-m Act, nã'O d•eram 1ft pri•ncl~;.>•io todo o •r <lSitlllt>W'o qQie delles se ·per ava; 

por •lcs,..o, os procer<'s ch• ag,·icultura scil' l lltifica nos Estad!os Unidos 1IZ60lveram 

II'O)lorcio n alr -lhe.~ m •eios pecuniados mai.s >a·mplos, que -Lhes pe,·mittiFsem a da

!J La•r-.se ás verdJaltledt"~as necessi1dade .. c:; do alto ensiJno agricola degge, f})aiz . 

Com este intuito pro.poz 'Mr. Morri!n a segunda lei dando a cada co!leg!o 

1nais 25.000 dolla1 ·~ annu•al•m e.nte, de vendo •es~a q~1nntin .• ·6mle.nte sec utiliz>aua para 

inshrucçã.o e.tn 'aglrticultura. e al"tes ·mecamicas. 

IEm virtude elas l eis de 1862 e 1890 I' oram fundados nos diver sos Esta dos 

il5 co l legios de agrücnltura, dri ft'icei .~ 'Cle sie.r-em clae-s!fl crudos, ·tn l a sua var.i-edad ' 

de cur sos e donominaçõec~, m-as. que tle um mooo g era.! podlem ser assim gi·u

nndos: 

a) 'llnivten-srid·!Ldes ten1c1o col•l!"gios ou !•a-mo e!'l)}eq'nl d•c agu'iDultut·a; 

b) roJ,Jegios d·<:! agricuhtU!ra e art e.c:~ 1nccan!cas; 

G) esco·l·as secu•nd aTias d'e agricultulrla. 

Os cursos são em g€'1·al cl.e tres a quat1·o annos . Em alguns collegios f :liZ t>m 

'8 prellecções para ag~·icu ltores adultds cmrante os ll'nezes de inverno . 

A exple.ri encia da educação •agnicola nos Estados UmitlOIS ·demon.'<trou que cs<'s 

CO'llegios não ·der am a principio o resultado que clell es se esperava; porém, á me

tlicla rque for am trrunsformaclos, aclqu•;rindo professores competentes e apparellla 

dos com material doe laboratorio e de campo n ecessar.io ás demo n straçõe~ pr a 

licas, o interesse pela instrucção agri co l a foi crescendo e o •n·um"r o de a lumnos, 

primeiramente r ed uzido, foi augmentanclo extraord ina ri amente. 

Nesbes til-ti mos tempos la tendl<mcia nos El~1tados é pam. tornar o ens:no n 'S

"rs col'Fe,giós l.m!ver.slta.rios cadn. vez mais elevado e mais a~I>erfeiçoado. Eo

<'::tndo-·os a .p:u· 'Cl ae linstJ!\tuiç&es euporéal9 m>a;!s -em in!e>nltes. Elles de dnam~>re a 
1'<-e<prurar os !l'fOfe.-sor{'ls pm•a as O'Utras 'Ln&tiitluiçOO.«, os pesquizaaores. geren e-s de 

c.-anclEI~ -emprezas agl'icolas, em1'im os 1Jropulsoroo •do progresso da agr:cul ur.1 

:cienHifica no paiz. 

Elss!IS instituiçües lPOs.<uiam Cunclos plerman'entes, terras. camPO:. ed:flc:o.,. 

~.ppat·ellws. etc., avaliados ·em 51.279.546 dona.rs ou cc'rea de 169 . ~0 6 :~11 . O ; 

:c ''lua rencl'a mmua l attinlg'e a 5.178. 570 dol•la,·s. O 'IIU!l1eco de a}u mnos 

•1·a elE' 3. 930 em 1902, 6. 299. 

O in ~er'esse extraord i·nrur:io que d~sp·ert>ava mas c!a,oses sujpel·ior es o moY·

mento sciento:nco para co llocar as estações experim entaes, os collegios d e <l grô~ul 

!nra elos d iversos E stados ela U nião Americana a par do prog,·e-so que r e •. lh~a 

\'am rneste assumpto as n ações mais a cleantaclas do velho m u ndo. i.i.o pod ia d<>i

xar el e manifestar-se ele modo positivo e e[ficaz no GoYerno Federal d 9. l:'nCo . 



294-

6 Depat'ban1eJ1to d·e Ag•t·icultm·a_, CJrNud~ •em 1862, esLa.b~ecia rupenas urn•l roe

Jlarlição, eujo chefe era denominado cont~nissione? · o! ag?icnllt<?'e; desde enlão 

adqui.t·iu •este d1eopanamenlto con~oJ:de.r<,i!\'el impulso, !Sendo dr.ea;dos successivamen:f, 

dh"€1l'SOS rrumos, de caracter scirenrtiflco un,s e adminJ!stra:tivo outros; assim fo i 

elle fazendo acqu.isição progressivamente d·e divet•sors homle-ns oeTllJÍl!1'en>te\~l rem Kl!ll\>

rentes oesp·e.ciali'dade.s sci•entifica,<;, cujo,, tt·abal hos tmblliocndos e lat·gamre,nte dl<vul 

gaodo.s f'Oll'arn ,grad1a:Uva1nente Ctando a. eli.!Sa lr'ep'artiçà'O um vilg'Ol' -e briN1o que tor

na.ram a União Norte Americanoa incon\testavelm'ent'e o paiz ma.is aclreantado nest 

rruno aclmJinistraJt'ivo. 

Fo•i, rtod•a.via, só em 1889 que o JYep<:LJ'tamen•to cJoe A:grire:urltura. tot"llO'U-se un1 

Execmtive Depm·tment, sendo para eJ·:e nomeado o antigo Commissione?' of Ag~· · 

cn/.tm·e. 

Tal C]rual se acha organi2nr<1o l])'r esentt>moellJte, compr é'ih•endre em synll~c.qe du a 

g'l1aJllld·es divi·EÕE"s; uma q•uoe se -ach•n rsob a vista pessoa:! do Minis·tro, rubranogend" 

to'clo.;; os rramos qcte mruis rpall'\ irmtlnrmente rti?m funcçoe.s administrativas; a outra 

a cargo do assistente do secretario, comprehendenclo aquel·l es ramos do departa

menrt:o mais acceontuadan11eontoe scientificoor. 

:IDm 1889 o d epnrtamle;nto emJttiu 78 p·ubllcações com 52G. 5::7 oexemrplat·es; em 

1894 ernittliu 205 -rroblhcações com 3.169 . 310 oexemrpl•arrres. 

De todas aJS repartições elo :\1inti~;toetio doa Ag"riicurlotura americano dres' aca-se. 

pela sua importancia ao mesmo tempo scientlCica e .pratica, no senu:do do desen 

V'Olv±mrento e da pro.sperlld'a.dt- argoricola .do paiz. T ll e Office o! Ea:pe1·iment Statio n. 

que reqruerr, por isso, um t€XD.'Jne n1tais a ti!ern Lo. 

Essa repartição teve a sua origem no Hatch Act, que tratou de assegurur 

a coordeinação d~s diversrus El"taçü~s expe:rim•enk'llê'.s e •tornou-a um m •e·io especial 

doe inrterr-carm'b>io entre o.s co!.legios e as estações aguii.cokl.~, encant·ega:ncto-a da pu

blloaçãro ·doe 'boletins plell'iodicns. co.nrt<cndo, em uma .rorrma rpopuloal', os uJ.timos r· , .. 

sultados .dlo prog.r <'Srl:IO da educação e investigações ex:ptiJ:•mentares .,cientificas ro

bre .a agrjcultura nos ElsltaJclos Unid~s e nos outJ·os l>aú?.·es do mrunào. 

r0 llli8STIOIO decre.t~ 'commettJeru 3 es,,,'l. •t•epao·tiQàQ estaJbiellecer a fioSOO!i'.laçào fi 

nruncei•·a d•as wtaçõ'eJs expet·lmoentaoeB e .dos collegios -~ •gricolns. ,. 

O estudo que acabamos de fazer do desenvolvimento ela educa.çiio agrícola do. 

Estados Unidlos ."<'ria. b-astanrte para demonst'r'a.l·, rue modo positivo, as vanta.gen ' 

extraoodiLruaJr'ias qUJe a,d·v·it·ão a,o no~Lio paiz, adopta.n'd entre nós as medidas qu' 

tão considena;voel r'r>sultado ·Pl'Oduziram na gra,ndoe R>eprublica Xort1e A:mericana. 

T .oo.avia, rpara elucioclalr cte mloclo mais completo o .assumpto, r<:~olvemos faz e•. 

um e ;;Ou do arnalog·o d'o ensi·no agrícola .na Fra111~n e na Betlgica. 

"O syste-m.:L de oeducação >agJ">ÍCOla em França procu;r~ .po·omO\'lel' a ma/los lat•t:• 

dissem!inação dos conheci111e'llrtos os 'JTiais uteis [L agric1.11l tuTa, manrtendo a maid 

estricta coordoenaÇão e subor.elinaçã<:> ao Con'selho Supenior de Educação Ag:riool:a 

cujo Pt1€15!ircl:e.nte é o .Ministro da Ag.ricu ~tura . 

O I :nstirtuto Agr.onomj•co de Poa.riz, que data ele 1876, oprO<porciona os m aiR 

elevfudos oestu'dos nos diove:roos :ramos de c<Jnlrecimento:s •soi,enrtif.icos, d.nterre~ndo 

a agriculhn1a. ·e reaLi~a te-xperiencias nOIVas no la.borator io e no campo. T em m a

gníficos laboroatcrriO<• e cerca de 65 alcp.te:res de terras paroa e"-"P'€l'ienciars e dis-
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põe de um cori:o docente onde se con;tam as •m!Jl\o1·es sununidad·e.s da soienoioa em 

1<1romçla. 

Os cand•Liht•tos deYem te.r 17 annos de i·dac1e e sujeitat·-se a um e:>mJme d" 

coiil!Petenci-a em sci·enoias •nart:ruraes, con'l!!>OOli~ f t'alllcez.a e glCOmett•ia 'dJescripti v a. 

Os t:rabralihos co.m>eçam ás 8 horas e tet·minwm ás 4 da <tarde. O curso com

pneJlende dCJius anmos, teJldo tres ·mez.es de fértias, dous m~ezes dos tJUacs d>e,·em 

oor utiH7R>dos na praLiJCa •wg•rioola, c1e que a~peese.ntarão nelatm1io. 
No 1prin:l<tiro a.nno emsina - 18.natomüa. e phystiolngia veg>eta.l, botaruca dêS

oni!PtiVa, mLneralog>a, g>elol'og-ia, mlathematioa, mecanica agrico[a, physioa e me

teorologia, dlüm·ca g-eral, ag.ricu ltura geral, Yilicultura, zootechnia gera::, eco

no·nüa po.Jitica., llyg·ienc rur al, zoQlog.ia '3-gricola, anatomi2 e tphysiologia dm:; 

anitnal2s. 

Xo segundo anno - palhologia v•eg:etal, micro-org·anismos, chimica agri

cola, t;:txoura especial e colonial, agl'icultura C01TU>at·ada, arborlcultu!'a. e iho•cti 

culturn., machitüsmo.s agriJCola.s, ;ag•ricu ltura hydrauLica, zoobechnia. especial, 

technologtia Wl,'Tdcola., l elis ruraes, eoanomia lt<w•al e flt>rtestal, ·escriptut·ação a.gri

l'Ola. O curso compLeto d1j, o titulo de engenhei ro agronon•o . 

J:\a Escola -'\'adCJil1a.l Florestal de 1\"ancy são comprovadas e colll111:entadas as 

u.t.imàs descobl€r'tas e o.s mais Lmpontan.tes 'tn-abalhos oooce aJgricultura, a::sim 

eomo 1>esquizas origina-es são executadas P"elQ seu nCJita.v,el COII'po ucioenti.LLco de 

oa.thedrat:iiCo · e .professores. E' o vi•ve•i•l'O dos profie!Sso t~es fullunc••. onde adquirem 

tirocinio scientifico e pratico os dJl·ed' ores do movinnenbo ·agricola so'·en•tifko da 

Il'ntnça. 

Xo fim à'V sEJCulo pRs;a:do havi•a •em F1N1111Ç'a tres escolas d!e agricuJ.turn ge

ral , tres de sciencia ve(Jelri•ma.nila., uma c1e hortLqu.lthtra, uma .de lacticinios e uma 

tl2 indusLría..s iLedhnicas ag'lricollas. A mais !11-c>tCavel dus.sãJs escola;.:: é a .de Grignon, 

p.e1·t.o c1e Pariz, que é tamhem. a mais antig•a; foi fundada em 18 26, como insti

luiçfto panticukiO', , •. e,ncllo 1'CO<rg,Rnizada c m 1872, CQIIl. jll'nctamcnte cmn a. escola agd

col·:t tla .R:ennes e a de :'llonbpellier em escolas nacionaes de agt·ioaltUJra.. Estas 

ç.. colas têm wn i€·nsi'Dú t<llais prruli.co do que o Institu.tv X aciona! de Agriculturo. 

cl;e Pariz; seu •PTO;p.csito é educrur ·e PI'eprunar os gerentes de gra!td•e.s [lt:'IOJ)Il'il!lldades 

c o9 professare~ de agricu ltura. ~'\'essas escolas o reg-imen interno m!litar é ri

gOir-osv, ~s faltas na disc~plina ou nos exames s.ecciQnaes in1porta1n em eÃ..-pulsd.o. 

Os candidatos deveom ;t•er 16 annos e submette.·-.!Jc a exam·e de m,tthemalicas ele

mcn Lares, vhysica, chi<mica e scienci'as narturo.es. 

O ·en~/no adai>t'a-se o m3.is •POS ·ivel ás extigencias ~grieolas do districto em 

qu,e as ·escolas estã.v E>Sta.belecidas. 

O curso r]e- GI'ignon pôde ser consida·ado Ln>ico; consiste em botanica, agri

cul~ura, chimica ge•lal e agricola.. econ'Omica, legislação t·ural, engenhat'ia rural, 

con:;;tr.ucção e reparo 1c1 macl1hna15> ·agricohts, physlca c- me1Jeot·olog,'a., technologia 

agnlcola, •silvicultuna, vitic!ullu,·a e pomologia . Ha prelecções feitas poc lespc1cia

JoiS>"·as €J11 geologia, minen::t.log· i.c, ho<t' ticuftura c .entomolog;'a. Os estudantes são 

ta•m1bem ins!lrltl·iJdos .em bactica mUJi.tar. 

Essas <?scolas têm campos l])ara trabalhos praticos. IJibliothecas e Jaborato, 

rios lwm a,;>,pa.re.lha elos' 
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A /61'me d·e Grigmo·n tem 32 alquailr<!s de terra ll<'a.vel e 3i0 alqueires de ilo

res·na , além de hortas, horto bota:ni~ e variolil j a>rdins. Ah.i se eneonti'am espe

cimens d·R•S ma•l•h<Ol'es •·a ~as de carJleliros, ga.d<O e aves. "\nni:xos e CLependentes da 
escola, ha ai nda varios vstrubele;cime.ntos para ex.p.erie ncia s, como o de Jo.i•nvil<l<e 

le PorJt, >paro a ves domet•ticas e wma estação pal1J. a se!Jecçào d·as SCI>DElllles; um'' 
ot:J:.ra pru·a as ICI•ifferen tes especies de macl~!<nismos a:gt·icola.s ; um laboi·wtoci<O para 

o estudo das ferm~ntações, a.p.plica da.s i1 cerveja e ao vinho e qu ijo, assim como 

a fabricação de mwn>te iga, .e um htbora.tot•iQ clie pathologia veg.eta;l, onde se e.s
iluCLam as •mol.e:>ti.Ja.s da.s plantas . 

Em Mont,pe liier existe mwa escola de criaçã•o ,dJe a.JJimaes e de se11io'cu<Hura 

com departamento m~l(le.orolog.ico . 

A Elsoola Nacional de Hortilcul>tura de V•ersailles foi tunelada em 1873, seu 

CUJ"SO é de t!res annos, freq'Uenta.do de •!l<l'efer.enoi!a •POr filh<O s de lruvra.d<ol'l,,s e pe<lu 

classe méd·la socilaJ ; Item 12 profe1;1sor.es e qua1:ro j•ard:Ln e>iros chefes. 

Os ahttll111los que comiJ)[-ettam o CUTISO e nC<On•t•ra m promu>ta collocação nos g't·an

doo estabel<eohnen.tos J)rancez·e>S de horticultura. 

A Escola Nacional! de La.co:dn-ios, fundada em 1888, ensina a theorta e a 

J)l'M:i.oa da f3Jblrica~ào d•a manteiga. 'e do q'Ue ijo e fornece infocrnações, ]:><ara o d·is

tricLo, sobre OL3 assumptos ·a•btin•e.ntes á dnclustn!a de _.taoticinios ; possu'e rruaJChinas 

e ·UIPJYai1elhos lLJ)OCfci~oados, o CUII'SO é el e um ·anmo, sendo nellc nul.tricula.d'OS, sem 

•a'Came de a&mi·ssão, os a lumnos que tên1 d~ploma de esco la •p rintal"ia. Os a lumnos 

api,endem tambem o modo ele a.Limenta r as vaccas de leite . 

A Escola i:':'acional de Industrias Agricola\S, fundada em 1803, destina-se 

ao •J>repaTo dos ger6'Iltes ;de fabnicas de assucar, distillarias, cervejarias, rnanu

factoras de polvilho, vinagre e tantas outras indusll·ias technicas; só recebe es

tuda.~lbag i1'nruncezes ·e o aunso é clie dous annos. 

Immed.ia.uw1ente •abarlxo da:s esco!la,s naciJona.es, existem ns e-col<as lX'!a.tioas, 

que são as intermiadiar.ias eJJtre a.q uellas e a je7'11tc -école e destinam-se aos fi.hos 

de pequeno;.; .Javradores . As e.scola.s p.ra tkas são deprurlamenta.'es ou loc" es, Lêm 

cursos de dÓus a tres annos <bheorico ie p11atico nas ·ch acara•s c e:~ia hu los . O corpo 

d•ocente consta Ide um diDeotor, que 1Jóclie l ambem ser .professo.- de agi,icu1tura. 

um !profS~SSQ,;· de physica e chimica, um de sei-encim,. na.turH!€s . • um de •veteri.na

ria, um (nspector, um s u,pcrintendente de trabalhos de agricultura e outro de 

horticultura . 

Os •professores <dessa\S ·esco las são g·e,ralmente "'' grad uados do lnsl'tuto 
Agr01n·om!ico ou d'as Escolas Kacionae~. A subwmção elo Estado a essru• escolas 

imponta em 20. 000 a 25.000 f,rancos all'n uae<s . 

A je,·me-école kancez.a. IClestiJla•~e •a. ha!bilitrur os filhos dos camponios la

vradores, fa.n1 ilianlzando-o1,;, .con1 os r>rincipios basicos da ·scienc5a ag'l."Tirola, o u~:) 

de machlnas e uteneiHos a.gr icolas, assim como do tra.taanento dos aJJin1.a-es. 

EssaJs .e.E<eolas eram a !princivio de 1niciath~a placli'Ou1ar, porém, desde· 1845 o Gu

ve!"no a s ecm organiza.do <Sob 'uma bace u•nifcnne, exigindo que as cllaca.ras !"lll 

que se esta.belecem sajam um .m<Odelo paT'a as 'lavom'lll.s da vizin•hança. O sel\.l pes

Eoal docente consta de um d'C'eC''OI", um •supCI'intenclenVP, que dil'i•ge os prinoip:~es 

tcalJ;:tlhos de can11po ~ os serviço~, intl:rnos ele celle!ros e ~StU'úli.:osl ..::i. gu:..v ·dn.-
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livros, que ensina esoriptwração mercantil e contas, um ja.rdlnei ro para os tra

balhos de hortas e poma r es e um veterinarlo para o e nsino das molestias, hY

g-iene e tratamento dos animaes. 

Estas .esco-las que p.repararn os trabalhadores da lavoura dão áquelleos que 

completam satilsfao:o.r•ia•mente o curso, a lém do d i,ploma, wn premio de 300 
firancos . 

Em todas as escolaw normaes da F1•ança <par'la homens exilste• insll\ucqão 

agricola, e pela,s l-eis de 187 9, 1887 e 1888 é obrigrutorio o oensino, '!las escolas ele

menta·r<~s rur.aes, de eDementos d1e sciencl.a,s •phys!o()3.S e 'll•ruturaes com rua a;ppll

cação á rugricultura. Xos cul'sos el em-entares, o 'J)rotesso.r deve familian'za.. 02 

d·isai~mlo~ com o .·Qio , fe.rt iliza111rtes e cultu-ra agt·ico:•a. 

:\'as esro la.s not··maes duas horas por semana são <l edicadas 11 agricultura, 

zootechnia e ccotli<Jimi<a r ul!'.al. Xão se l))nerte'Dd!e que .a escola not'IJiltill .:;oeja um 
instituto ag:ronomico, mas estudar o,· •P.henomenos dn \"ida e as conc1ições dle seu 

desenvdl.VIi•m:ento des,per'ta n •os disci,puioo a tendencia nrutural para interessarem

se ;pel•as flõt·es, pelos pasõnros, etc. 

:\'o proposiLo de unificar e •. uperintender todos os e<stabelecimentos de ;•n

s i•no ag~ricola em lcrança, ha tJ:cs inspcctores gle~·aes e otto inspecto.res dis

tricLaes. 

Com o ln~ ulto de torn-ftl· paten te nas d·li\·ersas Localidades ns \'erdades d:as 

Llteori:ll;J ensinadas nas ~escolas e mas r eYistas, •o Go,"et·no Vem instituido e di:>se

mlnado nos dh·ru•sos d pat·tamentos da França campos de exp~"!encias, que em 

189 4 e l-evava m -se = n·umleu·o de 3. 362. Além •dos campos <le demonstraç;ão haYia 

na .mesma data 77 laboratoi'ios prura .a:nalyses e pesquizas sobre a agricultura. 

IDssas .estações são muito m e nores e do.~adas d·e mJeJnos recursos do que as a..'ll<

ricanas; por i,· o não têm tido o alca:noe pratico que o a-dquiriram nos Estados 

U n·i dos . 

J')m r esumo - a França ·tinha ultimamente o ensino ol>rigatorio de agricui

t nra na s escola.~ pr.ima.-ias ruraE·s; 12 instituições pa.ra ensinar agricultura r.o. 

J• ·e 2• grãos; 43 para o 3• g(·áo ; 34 para apr endizagem puramente pratica: 

3. 362 campos ele expel'ienc!a e démorustração; 77 estabelecimento,, para ana. y,;e

e pesquizas agricoias, e 214 professores departamentaes, que dão instrucção an

nualmentc a mais ele 300.000 lavradores adultos. 

O Govemo ela 1>elg·lca tem, nes tes ultin1JOI;! te.mpos, empregado oo mai;. 

aclivo•s -esfot•ços .para dar ao povo uma ·educação technica e agrícola a mais CO!ll

plet.tl. nl•lho r a,ndo as s uas ·instituições de €l11Sino. 

Data clP. 1884 a in tervenção of(icial do GoYerno no sentJ'clo de org-.mizar mu 

~lst.ema completo e racional de educação agrícola. 

1F o i então cr eado o M.inislerio de Agricul tw·a, que de,· ia restaUI·.tr a 1 r'~

perida.de diQ l}a.iz, orerundo .ilootitlu.ições <1e ·en.s'•no dt> a.grioullura e colloc 

nesse par1:'culur, a par das 111ações mais aKLe.o'\.ntadas do globo . 

As d•uas 1e•is belgas ele f de Abril de 1890, substituiram a le~laç;.o e. ii'-

tente e permi.ltir.am a actopc;ão do s~·stemn. de educação comp: t(l QT;'\ '"-

tente •na Bc-lgic<~, 
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Esse systema ·a.b,·ang·e escolas pvlmaPias, <>ecundarlas -e super!Ot·es ou c ursos 

d·e agrioo~:ura . 

O tiroclm'io eu.per.ior teclmico e scienrt:if!co ê adquirido no Instituto kgricola 

de Cemibloux. 

O Iootituto AgricoJ.a. da Un.L'V€1!\SIÍ.dade .die Louv;ailin mlmisbra o em;Ln.o tlegula.r 

dos cursos universitarios; mas o ensino pratico '56 ê obtido pelos a lumnos em 

excursões ás cllffercntes Jocalo'clacles dotadas de estações praticas ele agricultura. 

A escola de ·medicina veter,i·narla d·e Cureg•hem, proximo d·e BomxeLas, exige 

pa.m a sua matricula os .mesmCY,;, esrt:udos pr'epara~t<Jil'ioo que pa.-.a os estudantes 

c1e ~neclicina hwnana. 

O Instituto de Gembloü .. x. fundado em 1860, ê a mnis imporüwte e mais a111~ 
ti~ Jrustil:uição para o •em.sino .s:u;perior .de rugr•icultura.; dispõe d·e 160 alqueit·es de 

ter.rrus, tendo campos .e jarcl·ins õe ·experienc!a e demon·stração prura a ~ratica 

clle agricttltura, horticultuna. e si lvicultu<·a; tem um selccto conno de cathedra

licos e rprofessores, . amplos 1laboratorios, apparelhos os mais a'Perfeiçoados para o 

enstno teohnico, boa b!bil>iotheca, etc . 

IDm surus 'Proxim·Lclad.es estão e~~abelecidas usinas de assucar, distilarias c 

fa;bricas Ide cerveja, que tanto facilJ•tJam a 1nstt·ucção pr·a tica .;>r'ofissiomu. 

Os e'Srt:uc'IJam•teiS residem no i:nstitmtto; dev~n ter ma.is dü 17 annos c ex.am e dil 

histo·ri·a, -geographia .e physica el·emen<tar . 

O our.so, de tres annos, c~nsta d'as segu>ntes ma:tocjas: a lgebra, geomeu·ia, 

trigonometJria, a.gr'ilnensuna, rnecanica, ·hydraullca, engenharia agricola, physioa, 

Jneteor0l1ogia , chimica organica, inorganica e analytica, etc. 

Esse ·institu'to não se de.stima a IJJl'eparar e en ·nar as O])erações commu'llB da 

lavoura, porê'm, a forn<ecer apti.dões e <ti•·oolnio para os che.f.es .no -progresso agrí

cola da .paiz. "Preparar cere>bros de preferencia. a hatrilitar.· braços para o tra.
ba~lho .agnicola é o g•-.a.nde intuito dos que ·Comprehendem o grande movillTlen•to 

sciem-ti'fico e pratLco (]a ag:r'icultu·ra mod<"Ma, oiz :11r . Tt·ue, cuja autonidacl,e 

neste asump'lo é incontestavel. " 
I 

HabiJi.tamdo no.s cursos super-io~·es ·e la•ssegud·andb oo meios de aldquio!'IT os 

mais profundos conhecimentos scientif!cos, d·ispõe a Belgica d<e um ··num·e<ro con

s i.cleo·avel de im·estigador,es e pro.fessot·as ·c1e rugronomia, que são aproveitados 

pelo Gove.rno como doceon•bes dos cursos ·de agricultuo-a de grão inne.rior. 

Os candida tos á admi•ssão n essas escolas devem <te r 16 <a!luros, fazer exame 

de f11ancez ou flamengo, h1storja nacio·nal, geographia e anithmeliea.; de'V'e-m 

1-r.ost•:ar apti>c1ão .physica •pana e'«e•·cer o emprego conrespondenle ás habilitações 

theoricas e ~JI'aticas qu,e Yào adquirir. 

O curso reg ular ê f eito em tres annos e consta do estudo de francez, fla

lnengo, inglez, aHen1ã.o, arithmetica, esci,:pturação !Inercantil, geometria, geo

r::•·aphia, bCYtanica, physica f; chimica .eleoncnta•·. desenho, eng·enlut~· ia. agrico.]a, 

J>hysiologia anim:al, theor'ia e pratica de ·ng.-Joultura, horlicullurn. c flor'icul .tura, 

f!Urt é un1a iJnpor-ütnte indJUstria. en1 Gand . 

O fim dessa., e rolas ê preparar.· moços •para oprosegui r em pr<oficientemente 

na •Prartrlca da agrkmltura 1e honticulltuma em larga. esc!!ila, ptr,eJJJaJI'!Mld'o tam

l.l ~·m ,;-enmtes de pcopriedades ou mestres d e estabelecimentos clr h ortimiltura, 
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A l ém dessas escolas, ha cur'.,;,os resu mildos d•c ag>l"ioultLu·a. nas escolas !JU· 

b li cas e P>a•Tti ou lares, consistiondo em uma lição ao meaws por semana . 

'.1:'1inta ·e-s·co l as d·avam, j á -em 1897, cur sos desEa •nrutur.e-za. 

Taoo c ursos têm desp.ertado vir.•o .interesse c são muito fraquentados, exi 

gem m enos des.peza e .pcrmitlem o preparo ele l eitores lnteHigeotes para os im

rpórtailltes re l rutor•i'Os de ilnvestig·ações agricolrus. 

O Goverrno ela Belg>i-ca ·e1nrpemha-se trumbem em pre.pa•·ar, ao lado ele lavra.

dol1es co nipetentes, m ulhe•· s com apU.clão .para mistetres que fazem dE·l·las um 

;;:rande a uxiliar para Olil homens do crumpo. Ass im, foi ccea:da em cada pro

vi:ncia uma escola par a i nsbnucÇ;'à'O •tl1eor·ica c Qlratica ele raparigas ca.mponc?.ns 

na criaçi'\o el e aves domesticas, l eiteria, economia dom1estica, l c. 

Pru:-a. os a.duoJLos que nã·o pod,c•m fr·equ entar escol.as, exk1~em curso<> el e con

fereQ1Cias e pcelecções que •L&m -dado granel e a·ev ultaclo. Os •l}rofessor-es gradua

elos ·nas escolas agl' icolars ou pl':ssoas d e reco·nllec!da. COJT!J}etencia. se a j untam 

pa1'a essa cliHicil especie ele tralla l hos duas v ez-es por a-nno rem ca da di<!triclo; 

wm wpo· «2nta um IJt'abal ho, cuja leitura é feita .e cltiscutida, sendo a m el hor· licção 

il1lJpressa ·e clistr,ibuida. 

lDm C::Lda provincia ex iste um ag>ricu·~turista elo Est~Ldo e um aj utla•ul o, c u j a 

lal'efa é fazer confe~encias e estar!Ye l ecer oampos d.e d emons-tJvação, em que os 

resultados das inv-rs ti;;·ações agricolas podem se r comprovados el e modo pratico . 

. \.l(:m ela cducnção as.•·icola ·a cargo do :Mlnisterio ela AgT.icultul·a, o Gove.·no 

belga instituiu o ensino elementar de ragriculturra 11as escola<> 1>rima r ia1", S<•b a 

in:specçã.o elo Ministe.~·io chÍ. Jnslr ucção Tlublica. PaJra un~'ruil· os professons pri

m;u,ios nesses 3JS.Stnnptos, org·a:nizou~se o ensino d-e u.gTicultuca 1100 ·escolas nor

n'aes tlumnte as férias. 

LTn1 ~) rofessor an1er:cano, visitando utna esco la pub lica, na. B elgica, assistiu 

a tuna licção sobre as t>rovr,i.c.dacl cs e l~l· OS elo l·eit-c; aniostJ:~us ele J,cite e creme 
f o•·am Lrazicltas á .pu--c•se nça tlos discipu·los e, se r· v.unclo-se d·e a,pparelhoo, etc .. o 

pt·ofessor local f ez unta e;;planar:lo da s }Jl'011Jrir·;lat'lrs c n ~o.-.: tlo lcil r, ao alcallc'· 

\lO•S i-nfantis OUYil1l€•S. 

Annexos á e~co la havia tuan pequ·eno j a1rdirn. onde u:n nutnero cons id·era\·el 
de plamlas differ entes eram cu !livaclas por mcLh oclo s c1;,·e1·oo~ par·a a aprendi

?.agem elos alumnos. 

Proxi.mo á esco·la eo:-a a ~é cl e da. sod eclade ele agl'·:culhr<·a da a lclei'a, onde 

:-::r" Yian1 collccG,-,rs de se.men l~·s , (nu c tos, eLe . c c:.trt:::t.s co n1 a co1npo.sição d o~-.. 

fL1"~i,liZ'au t c-s, cçGu:Laclos· ÜL' c~:'cr:2ncia•s, etc. O lnestPc-escola. era a.o n1:esn110 

te!ll1rpo o ;srem·etal'io da r-ode.dl::td<> . 1-<Jxi sLia :!Jambem .uma co.a.pera.Lilvu el-e lac ticinio"' 

pwr1a •be·nefici.o da oa lcl~ ia, a qual dispunh a d a apcrf,eiçoaclos appa<·elJws de cre 

IIIC?~ie . 

. A o ~açã.o expl'l in1·e.n tal agrLcola nHús impot'~La.nte ela Belg·ica é a de Gent

bloux! qu e se acha llefn n.ppa t ...... Jha ~l~a }JI!·inC"hpa.1nlente .para ilflvcs li g-ac;õcs sob1·c 

chim·icn, l:)hy-sio'og·ia elas 1:r. a l1ltas c ·nrni•nl!at:s e n1:e.teo.roJogia. 

Co•rnpletos e nolave~; Lrahalhos .t f·.m shclo n eN.a ·ex ecutados . 

En1 .se l e o·Jtras locaSdatl s d ess·~ pequeno, tnas a de:tn laclo paiz, existen1 

outra.s E-taç:ões a g-rona.ml:ca'S com labQiratorriQs C' n1atet!·in.I neçe~sal'ios. 
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O :IIInisterio du Agricultura 'J)ubl!ca boletins periodicos com os resultados 

das pesquizas feitas nas diversas estJações experimentaes. 

A.preciaJlÜO .a organização do ensino agPicola n'a Belgica, comJ)ao·a.do com 

o dlos Elstados Unid.os, diz ~Lr . T.t'Ue: "A imstt'llcção se.cu"'c1air.ia ,preci»a ser malia 

desem·olv1da, devendo...se tambem ,persistir nos :esforços pru1a incutir na in

famcia cla;s escolas o amor á ag•l"icultura pelo aLarg>amento de seus conheci.ment<n; 
e familiarização com n~:~ plantas nos jardins, etc. 

Em Yi·sta dos porfiados esfor~os que os paizes eut·opeus estão raz.endo, .para 
proporcionar a instrucção regular em agr.icultura na grande massa de suas 

populações J:Uraes, é preciso que o lavradoces americanos considea·em se<"i~

menlte as ~mas weC€\S,II,clE~Jdes ne ·:e sentido o 01~ai'O .mais ·efficaz t>at·a a. au,p:presão 

des:as necessidades . " 

0 Sr:. PRESIDE!>ITE (c/Cj}O)S ele ja::e1· soar OS tYllllJOilOS): - Peço ao nobre 

Deptutado que r estr-inja suas obse.rcUJÇões; o a~·tigo 107 do Regimento dispõe 

que a leitura de discursos não pod<'t'~ exceder de meia hora. 

O SR. VICTOR DO Ai\L\.11.\.L: - Peço a V. Ex. que me conceda apenas cinco 
minutos para conc!uir. 

O Sn. PRESIDE-'TE: - Sim, "enhor. 

O SR . VICTOR DO AMARAL (continuando): - Estas palavras do chefe da 

repartição encarreg·acht ele flscaliz<~r ''S estaçl\es e>..-:perimentaes c os estabeleci

mentos de educação e.gricola dos Estados Unidos. demonstra·m quanto é inten.<·O 

o Inc. ,-imcnto para se a.perfeiçoarein C'nda vez mais os processos de instrucç:fu'l 

scieniifba. nos -diversos t·umos de ag-ricultura daquella g-rande Republica. 

Póde- ·e jus:tHmcnt :tlfirmar que esse paiz possue }Jl"l\C::enten1ente o mais corn

piPto srstema de pesquizas e itwestigações a.>~ricolas de todo o mundo, tencl > 

tido as suas c~ta\:ÕPS cx;>erimenta~s e os trabalhos dos especialista.-; dtt sPcçã·• 

Bcienlif i ~a. cio Devart..tmento de .\ gricultura n. mais larga D.J)J>licação pratica 

~ntro os lavradores. Esta conclusão que . decorre naturnhnente do precedent" 

estudo das e.stações experimentae.-; americanas e européas, mothra a prcfe1·encia 

que rla;nos em nosso IH·ojecto ã organização amet·icana para a adaptaç'\o da,· 

estaçl"es expErimentaes em :!losso pniz. 
Quanto á iustrucç:ão secundaria c. supe1· ior ag:ricola, o nosso ·projecto pro

cura accommodar ac r eg·I,en fcdcralivo do nosso paiz ~ ás condições espcciaes 

dos cliYersos E:stndc•s o ensino a;;r icola adoptado pela Bcl;;lca e pela França. 

Xas escolas sPcundarias. cuja administração confiamos aos Estado , pro

curarr o.s dar ttm cnractu ucce ntuadamente l>ra.Lico, de orte a tornai-o· um 

instrumento de propa~anda e divulgação de ]>t·incipios scientifico~ uteis ã ge

ração ;Jrcs-E-nte e os fócos d~..:! t1nde deve jorrar a h.tz da sciencia para illuminar 

a.s ;;c·rações futl.tl":\S ele a~Tieultores brasileiros. 

O curso superior. tt nosso ver, de\'e estar concentrado em um unico esta

hdecinicnto. osde di'Yenl C'Onverg·tr todas :1s aptidõer; esp.-~ciaes l'l1!l.is notave:.s 
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'l'e11llo abus·!"! do em demasia da brnevolencia dos que tiveram a :;enerosidacl8 

de mo ot:viT; m::ts estou bem certo (!e ctue os succe.,sos '!lratlcos que acabo d~ 

enll'rrl'erar, alcançados em .paizes dotados de condições de solo, regimen po!l

tico, densi·da.ãe de •PO·pulação, climas e habltos tão 'div~rsos entre_ si, implan ta

rão .no (.Spirl to da Camara a conv-icção de que o Br::t!s l·l precisa dar o primeiro 

passo no ca•mlnho daJ educação ngt•i<cola, .sytStem:rut.l!zada., sc~enltiitli~a e prntict 

de S8us la.vradol'es . 

E sse ê o " e1·dadelt'O e o unico auxilio, r ealmen te efflcaz; esse é o remedio 

Incontestavelmente capaz de a.~cançar uma cura Tadlcal dos maJoes que têm a.r
fligidc ~ lavoura de nosso paiz, os quaes, como acontece nas molestias chroni

ca.s, de tenwos em t empos, têm crises agudas, exarerbando os soffrimento · •' 

despcrtaado c lamor es . 

Os governos do nosso paiz não têm podido ou não t êm querido estudar es

ses males em suas verdadeiras causas, lmf))Ossibilitados talvez 'd ag-ir, 'Porqu e 

problema~ soc:aes e ·politicos de solução mai-s prem ente obr.igaram-n'os a de rivar a 

sua attençi1o •para outros a~sumpnos : o facto i.nmmtestavel é que o Bra~ll. em 

111ate ria da agricultura, está atrazaclo de meio secu1o. 

Ap <>nas no urosp2ro Estado d lf •S. P aulo e ultimamen te no Paraná e :'11ina,q 

G er acs t0m se feito tent~tivas para libe1·tar a lavoura. dos processos an tigos a 

que estava adstricta pela rotina. 

'!!; francamente, como poderiam os lavradores agir de outro modo. se não 

tinha!' . a luz dos pr inc i·pios sclen tiflcos -ele agronomia para -escla r ecer o campo 

ele a~t iv!dade -ele seu traba lho; se não tinham gulas .praticos ·p.ara am1pa •·ar seus 

11r im~;ros passos n a ·tran s.fol'mação de seus ·processos d e · c ul tUJ·a; se não ti

nham e nã-o têm onde 1possam R1Jrender e convencer-se -pelo visum et ,·epertn!ll. 

obsetTanà'J ·e praticando nos campos de exper tencia a .<uperiorida el e incon te,;

lave l do" "ys tema-s de cultura j á a daptados ~m outros pa.izes e as vantagens cl ~ 

novas lavcw·as . que poderão ex·plora r com pro\"eito? 

E' c~.sa lac una que eu 'preten do ~precllchr-r com o projeclo, qnc: f!n t1·et;o 

ao criterio e ]Jal rioti smo el a Camara dos D epul:6.dos . (,lf ll ilo be111 : '" 1<ifo b< m. 

O Congresso 1'aciona! decreta: 

Art. 1. • Fica creado em um dos Estados ele S. Pau lo. ~!i nas Gcraes ou Rio 

c'e J a nPiro um unico lnstituto Su-perior 11a.ra o ensino de agricultura e zoote

c hni'll., ~endo .ann exa u ma fazenda rom 2. 000 h ec tares. p elo menos, de terra 

a raveL campo t:. n1a tlo. assin1 como Iabora to rios. rnachlnas ag;ricolas. nn1sous. 

biblioth-e ca,,, etc .. de modo que os alumnos adquiram, com os conheci mentos !'Ci 

enti ficas . o tirocinio p ra tico <So bre os diversos ramos e espec'alidarles cl:t indu<;

tria n.o;ricola, pecuaria e Yeter in ar ia, tão completos como .nos pai;oes mai s udinll

tados en1 agricultura . 

Art. 2 . 0 Para constituir o corpo docente desta nova. instituiçiío d E' ensino. o 

Gov>erno con tratará profei"Sores de r econhecida competencia e reputação com

}}rova.la }Jor trabalhos já pulTlica dos. verdadeirçs especialistas nns mater ia R CJU P 

v~o leccíonar , 

P1·o jecto 
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Pat·agrnpho unico. Esses prof'essores não pOderão abso lu tamente cu idar de 

objecto cxtranho ao insti t uto, d evendo occu]Jar-se, fóra drus horas -cl stinaJdas 

ás ]Jrelecções, com <pesquizas e investigações scientHicas de sua especialidade, 

ta-es como nsaiar novas culturnS, studar as mole~llas das <plmltas c dos anl

mae!i, ra~ndo estudo dos diverso· solos, dos ferti!liza.ntes. das ]Jiantas fo rra

geira.,, <ia,; novas raças de auimaes. etc., publicando rPlatorios minuciosos dos 

trab"-lhos que 1<ealizarem. 

Art. 3. o Annexa ao ~n titulo funcclonará um>t repartição especialmente en

carregacia de classificar todos os trabalhos apresentados p los professores o 

('hefcs de IubOI·atorios, e tc . , c ruze1· a ~ua publicação em bÕI tlns m e nSltes. 

1 . • Essa repartição e esforçará por adquirir os trabalhos quo forem 

]Jublicados vor todos os cE'nlros d investig·ações scientificas c praticas de a.gri

<:ulhtra E: )'ecue.ria, nacionaes ou extrangelro,, e os colleccionará, fazendo pu

blica:· em boletins um exlJ·acto do que houYcr de mais Importante. 

~ .• ),Jsse departam ento sciontlfico deYerá lambem orientar e aconselhar 

f1S e.star;õcs e~-p~r!:ne~tae:-: do Estados em suas irn·estigações e fi.scalizar o enl

preg<, d·:t ~ubvençãc federal aos institutos e ta.-doacs, devendo apresenta,· a re

" nha dt> todos os qeus tral>alhos em um r~latorlo ao :11ini~terio da .\.gricul

ttu·a 

Art. I. n O lrt)verno du Cnião sub,·encionará com a quru1tJa ele 100 :000$ 

annuaes. paga.veis .en1 -prestnç.ões n1ensaes. as escolas praticas secundarias -de 

agn:·cultura e zGoLechnia, fund11dns ou ctue se <fundarem nos Estados. satisfa

zendo as exigencia~ da m·esente lei. 

1 ° Só pode~á s~r .eulJY<'IICionadu uma esco la em cachc illst;cdo ou no Dis

tricto l<'edPral. 

2. 11 ~\s ef:.::·olas devPrJ.o dispôr de edifidos aprO'priados. tendo annexo ou 

1 I'Ox imo nm camw de expcrieacla ou demonstração com a. at·ea de ;;oo hccta

rps. pc·lo menos. Inachina agricolas e un1 labor-a to rio para pesqutzati, t..·lc . 

~ 3. 0 .t\S esco las deverão ministrar um ensino fra.ncamente pratico, baseado 

no.s cnnhechue~tos scicntifi<:os •fundanlernaPs a ca'C1a UJU dos ran1os especio..eP 

C[Ue const itue o objecto ele seu cur:o. 

i <l. o Os ran1os do cur ~o -variarão conforn1e a:-: oqndições ~t::olo:;ica::; t? cH

nl;tl!)~og·ietl~ i·n.herent!es a c&da. Elstado. sujeitando-Ec (>t:; seus 1Jr·ogran1n:e.s .tt 

appro,·ac;àn do < ;on't" Jh? F ederal, nwdiante pa:rrcPr do In~tituto A :;ricola. Sa

cional . 

~ 3. 0 .\s escolas ter i:io um corp'J uoce11tc t1abilitado. conlr<ttado entre espe

cialista~ reconhecidos, as:;;:Jn como auxi:iarcs technicos nc ·essa.rios nara trabn

lho3 d t• Jabor~lorio e de ~ampo. 

') G . 0 • ·a·~ esco la-s haverá un1n :---ecc:ão para o ensino do tnancjo. montag-en1. 

cone rto c reparação das tnachinas a3Tico1as. 

~ í .• .\ sulJven(;~o federul não ·poderá ser drspenclitla em cdificaçües ou 

constt·ucções. 

S. o Serft ca,snda :1 s ubYenç;ão .•e a escola deixar de pr<Jencher os fin~ 

a que ~oi de.~linada. 
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Art. :; . o Sob a dt>pend ei1ci a das escolas praticas, embora não !uncc!onando 

no mes,no ;;stabelecimento, os Estados poderão ma.nte•·. ainda por conta da sub

venção, cursos esp·eciaes para o ensino pra tlco da fabricação d e queijo, man
teig·n , vJnho, vinargne, etc. 

A rt. . G. o O corpo docente das escolas ·p•·a ticas lJOtlerá ser ap•·oveltado pa'"' 
fazer cur.•o!' resumidos .para ftdultos e preleeções ute.is de propag:lnda agr:

cola, especialmente na s êpocas dP menor nctividade rural. 

Art. 7. o A .. s cscolnf.\ promoverã'O, P'Clos meios a·o seu alcance, a divulgação 

de sementes novas e plantas adaptaveis á. rcgiillo, cu ja cultura seja vent:njos 1. 

a sim corno procurarão diffundir conhecimentos scientificos ou factos no\·os. in

teressando a agricultura ou a •pecuaria, corno novos nrocessos de cultura, ro

taç.ã.o do sc. lo, fertHizante-q, rac:as aperfeiçoada.s de anlrnaes, etc., por meio do• 

boletins trirnensaes c: publicaçó<>s avulsas. 

Art. S." P ara exeúuGão desta lei, depois de regulamentada, Cica o Governo 

autori~ ••:do a abrir os n ecessa rios creditas, ~ubrnettendo-os li. approvação uo p,, 

der L egi s lativo. 

Art. 9. o R evogam-se ... ., di9posições m con L•·arlo . 

Sala das Sessões, 20 d!:' .Junl\D de 1907. rictor do .tl111aral. ( • ) 

D E: ::\'OVFJ:\fBRO (19 0!1~ 

C1•Ea uma Rsrola Agronomfcn Nacio11nl. a utori"a su b vc11çõrs a CRcolas <tgl·ico/n.• 

que to1·em /mula r!a~ no.~ E stados e dá out1·as 1Jl'Ot•idencias 

O Congr<-~><· X acionai decreta: 

Art. 1 . o O GoYcrno su bv~ncionarft. nos rr.stados, as escolas agricoi:.s quP 

se propuze!'ern mini~trar: 

§ , . 0 :Preparo rural a ar-rt'ndizcs cs~o lh idos entre lrahnlha'dores, afim de 

executa rem todos os trabalhos azyicolas com habilidade e proyeíto essenci!ll

mente praticas, sendo ndrnitticlos '·' titu lo gratuito. com direito a uma rernune

r açilo pelo seu h· aba! h o. 

2. 0 Ensino profissional i"l:-; p~soas que se destinem á agricultur a, for

mando agri mütores in struido~ e praticas esclarecidos. 

Art . 2. o E' creacla, em lug:ll' que o Governo e~colher. urna escola (}estina ·J. t 

ao esh,(}o e ensino da agrlcullnra proo.1·e~. iya e que se denomil1:~rú - Escola 

Agronomica ::'o<nciona'. 

(•) )lão consta o aQdamento n•a Syuopse da Ca!UO.ra. 

Projecto 
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Art . 3 .• A e.,sa escola ncarft >tnnexnda uma propr·iednde rural, cuja acqui

sição serít feita pelo Governo, destinada a experiencias aglTicolas e ten~..lo urna 

part'=' 11orrrudm€nte cultivada, onde os alumnos possam, no curso <los seus ns

tudos, ~azer obs rvaç;ües e exer·citarern-Re e111 toda.~ as operações d'(t praticn 

agdcola.. 

Art. 1.• O curso não excerlerú de tr~s anno.s. cndo o ultimo 11nno d~ pra

tica agricola, pr·incl'pa.lmente: 

~ ~ 1 .o gerá m:nistraJo o ensino de ,gciencias naturaes, bote..nica, zoologi~. 

physlca e chimica; ~"t!~ronomia, agrologin, zootechnia, culturas, mnchinns ngJ·!

colas, economia rural. contabilidade agricoln e hygiene nu·nl. 

* 2. o O reg-imcn da escola é o externato; .e o: ah.tm110S p3garão un1:1 retri

buição annual, fixada para cttda e.lumno em 100$000. 

} a." Os alumno" a~Jprovaclos plenamente em lodos os annos recc·berão o 

titulo a~ engE\nheiros agronomo . Todo o alumno. porém, qu e concluir o curso 

obtera um:1 ce~lidão de habilitação em agricultura. 

Art. 5 . o O ensir;o serií distribuido por noye 11)roft"ssot'es, inclusive o - dit -

ctor Ja -escola, qu<õ . erú designado pelo :.VI!nistro ela Agr·icultur·a e que fnrá as 

primàiras nomeações, ind'ependentemPnte d-e concurso. 

Art. r. .• Os vencimentos dos •professc: -es e pessoal auxiliar serão O!'< con

stal!tefõ <la tabella annexa. 

Art. 7 ." A subvenção para as &>colas de que tr·ata o § 1• do art. 1• ser:'t 

de 10:000$; e para as escolas do ~ 2• do citado artigo. serli. ele 20 :000$, cuja 

distribuição se fará annue.lmen te . 

Parag1·apho u nico. A su·bvenção entende-se pa.ra uma escola em cada Es

ta-do, quer ~ejn cl•a olf•sse das elo * l "• que seja, da do § 2•, do c! ta do rul'ti

go 1•, ma..<>, é indispensavel que sej:1m fundadas e manticlu' pelos respectivo~ 

governos . 

Art. ~ . 0 A.s e:~.-peri~nc!as c ~eus r (',.Ullados nas escolas subvencion11dns e 

na Escola Azyonomica Nacional se.rão communicndos ao :\rinistro da Agricul

tura, par·n o effeito de terem a maior· publicidade. 

Art. 9." E' aberto o credito necessario para a exé'cur,~o clN<la lt' i. 

Art. 10. Revogam~se as disposições em contntrio. 

S,ua dos S!'s.sõe s da Cama·ra, de )."ovembr·o de 1909. - C /n•i,çtiano 

Brasil. 

A's Commiasões de .\grlcultura e de Finanças. ( •) 

( •) Pende de parecer. 
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Slill:;SÃO DB 17 VE >!OVJ;;:\JBil.O (1909) 

1 ••U!uc em lorlo o tcn'it<wio <la Rcpub1ica o ensino nacioual am·icola 

e vetc1·r~t"''io e <lá O!tt! '"s p.·oviclencias 

I 

RNSrNO PROFTSSlO:-IAL 

J1elc.t!lnuo o proje.1to da reforma do ensino secunõario e superior, em 1882. 

o Sr. Ruy BarLosa, distinguindo ent1-e a educ~tção theorica o a e-cluc~tç1io real e 

IH'Il.tica, a•poiou-se em topicos de "m convincente discurso elo Dr. Lyon Play

fa h·, elos C(l:nl's nos ;:>ermittimos destacar o seguinte: 

"Xão qur>ro 'Provar de mais, nem cahir no en-o dos a,dvogndos ela E'duca~iio 

~xclu~ivaml'nte 'Pl':ltica, a•ffirmando que a educação industrial seja tudo. O meu 

nsseno estft em que erramos desconhecendo-a; e erram ainda os que a olham 

como >nEmos ·wtlios·a do que a educação ckt.ssica · o que digo, outrosim, vem a 

R·e r, que s~gundo a observação elos ultimos õO annos. clen t1·e as duas, a e-du

caçoo technica ou industrial. executada nos Jaboratorlos, nas tendas, na~ offi

c lna,s, n&.S fabricas, {· a que mais fructlficativamente influído tem para a feli 

cidade humana. " 

'l'ocJos intimamente sentimos a verdade destas pHiavra'. Sabemos t!U~ a 

e\·olur:;ão intellectual gera a evolução social c esta, ou ambas. a e,·oluc:ão eco

nomica, in duzindo t:ts gooi!\::lade>! a uma maior som ma de nccessicl:1des novas. 

Por outro lado, ao paE~o que o progres~o actúa, cre~cem paro. o indi\'iduo n>< 

desejos materlrt.Ps de conforto e bem estar, desejos ()Ue cada vez mais ala1·gam 

o circulo elas suas exigencias. 

Os 1H'ocessos el e trabctlhó. os mPios ele proclucçãü, as fontes ele onde emanl\ 

a riqueza rpubllca, igualmente se transformam com a rapidez, a. surpreza. com 

que as artes se esmeram e as inclustrias se aperfeiçoam, utilizando os rNmltados 

positivos à as descobertas l'oientificas. 

~enhum esforc;o "erá fecundo, por conseg-uinte. se não fü1· nimiamente in

tciJigentc. :.'-;>to h a movimant'J economico sem o preparo d?. capacidades com ap

pltca~ão eS'Pec iul aos cJivcrs•Js aspectos que offerece o tra.ba-~ho contempora

neo, sob qu.ilquer urna .:las suas modalidades sub3tanciar>s: agricola, minera

t1ora, mecanica, a,rti.5tica e fabril. 

A' me<lida que a. d2mnc1·ada peneb·a nas sociedades, o t1·abalho se constitue 

•t unica força dominantP. EJ' pelo trabalho que todas as r:voluções se operam. 

quo todas ns victor ia ~ se "'!'en.liznm no can1.po da concurrencia univers:1l. Outf"ff-."' 

~ão as ambições elo pre~ente, outros os estimulo., civilizadores. E' no te~-reno 

lia. actividade -..~conomh~a que se dâ.o ns gt'andC's batalhn.s. J\. Inglaterra vê a sua 

terrlvel riva l, a A.IIemnnha, arrebata•·-lhe o sceptro do commercio internacio

nal, apezar oda sua enormP extensão colonial. O Japão, o Canadá, se desentra

nham em esforços colossnes para se collocarem A. frente dos grandes emporlos 
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de p~~ouucç::1o. l;1comp:-tril\1Pl é- o tt·iun1pho da Argentina, trirplicando nestes ul

ttmos 12 annos o va1or, cn1 cifras, do seu comn1ercio de importação e expor

tação. E assim o E•rypto f' a •pro[1'ria China. A Belg-ica, a Italia, a Dinamarca. a 

A.ustrin e J-Jungria, !1 Suissa, progridem mais do que a p1~oprín. França! .\. 

Ru;;sia <" ::>. Succin. t<tmhcn' mais rtue ~ Hespanhn. e de-pois rle todos elles, 0 

B1·asil! 

Outr'ortt. A.S naç;ões !$C dcixa,·am adoT'n1·eceJ· em cLulce jcw nitmle. oo sunyr• 

eomm rcio espiritnnl ·' troca de producções litteraria . 

Esta cro.~adra p~ssou. A' inercla succedeu um sem numero de vibrações en ~>r

gica ·. Este de-pertnr pa1·a :1. luta das rivalidades e das competicües mercantl ; 

e~da d'rc se manifesta com mais ardor. 

A n::>~'1o mais re~pe:tacla, mais prcstigiosn, melhor apercebida . não Mr:'t. 

portanto. a que clispnzer de mais bastos r ccurso.q militares. a que mais cele,·c

Jn entc vencer e e~rnagnr o inimigo no cn.n1pa da peleja. 

A Pxtensão dos Jindcs .:reographicos, a densidade de popula<,;iLO, tambrm 

pouco ou quasl nada influem. A experi ,ncia não se enfada de demonstrar qn 

os povo~ T!lais forte.< são realmente aquenes que revelam aplicllies indnstrines e 

a1·LisUcas em grao m~is elentdo. ~o dia seguinte ao do tratado ele Francfort, o 

Kronprlnz Frederico tinha esta linc;-uag-em eminentemenre sn •gestiva, na inan

guraç:iiu elo :vJuseu das Artes Industrlue.~ de Berlim: '·Temos vencido nos cam

pos ele batalha da guerra, daqui por cüante venceremos nos c::tmvos ele b::ttalha 

do commPrclo e da industria". E o vaticínio brevp se cumprio. Poucos annos 

mais tarde a Allemanha transformou-se, com 'pasmo ger al, em um:t. lnvejav.cl 

mf'tr'Opole manufaetureira, temida nào mais nelo ']}oder elos sru~ armamento~. 

mas pebs notaveis descobt•rt"' ele: seus chlm1cus. pel" divulgação rle novos in

vento3 tomados aO!: labonttorios pratico. da sciencia . 

Quem operara o prodígio? 

O unico magico capaz de taes mnravjlhns - o ensino technlco - systema

tlcamentp promovido e generalizado. 

Cer1o, l:lle o n:io •Pd úriginaclo em absoluto. 

Mas, :t. par de outro• factores, como a multiplicar.iio tl•ls vias rerreas. .1 

abertura de portos em franca e rapicla communicac;ão com o interior do paiz. o 

melhor:tmenlo das ""eles fluviaes, Of\ ~>ncorajamentos ft marinha mercantE', a re

ducção •das taxas de transporte. o equilibrio de tarlf~s alfandegarias, a natali

dade excessiva, f-avorc-:!enclo a <'mig,·a~ão, contribuio 'POderosamente para o sen

t1mento da funcla<;ão de uma noYa mentalidade ·pJ·atica, norteando as activi

dadê.S para as appliooções do commPrclo e da indllStria, innovando, desta arte. um 

estado social incomparavPlmentP diverso. 

N>lo rt>sta duvida que '' surto ela .\ll emanh'l nova é uma. qur>slão ele m P

thudo. clé reformr, du methodo escolar . Escol'!ls especiaes e bons m<>thoclos, acode 

Gt>orges Blonclel. eis :thi os meios principaeq que modificnrnm radicalmente a 

Allemanh:t, tornando-a superior á propria Inglaterra. 

'Os lnglezes não escondem o f::tcto, :tntes busoom nelle novos incitamento!'\ 

r,ara uma desforra 1\dima, esforço para a realizaç:i'lo ele ulteriores progresso~. 
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Outras confissões erguem-se, tão fJ·ancas e tão positivas como a da IngJj!,

terre.. 

M. iFouiHé, eacriptor <le incontestavel notorieda-de, dando conta, em um 

livro de grande successo. dos exrl:ra<>rdinari<>s tresultados obtidos tpela Allema

J,ha & <.omparando-os com os da França dentro de um mesm<> vetr.iodo, é de 

opiniã<> :J.Ue essa diffe.rença se liga â insufflclencia. dos estudos pratlcos scienti

tlcos no segundo de&es paizes, i·nsufficiencia mais profundamente accentuada 

nas industrlas chirni<XLS, de todo descoroçoa.d·as em :ra.ce da competencla al

lemã. 

-"a .Suissa, cllibe igualmente ao ensino technico um papel relevantlsslmo, 

Creando as capacidades - technicas, educando as aptidões, logrou ella trium

phar ãe " uma natureza como que feita para zom·bar do esforço humano". 

Â s;Ia desenvoluçãJO ee<>nomica, a feracldade dos seus campos agriculta.dos, 

tudo se deve virtualmente ao ensino, á preexcellencia do seu regimen educa

tivo. 

Na Austrin. na D;namarca, na Noruega, é do mesmo modo incalculavel a 

Influencia da in.strucçã.o especializada na solução dos problemas que entendem 

com 3. riqueza publica. 

A Bel~Jca, hoja a. patria dos ·in•stitutos toeclmicos modelares, não sabendo ex

plicar o descommunaJ progresso da Inglaterra e da Allemanha, e a ooncnrrencia 

que dentro do proprio mercaido estavam soffrendo oa artigos indi.genas, para alli 

(Vlviou uma das sua~:" snmmidades, M. Oscar Pifferven, professor na Unive•·sidtt~lc 

de Gand. 

De volta da sua mi~ão, o !'Ilustre sabio não hesitou em arfirma.r que o po

der productivo das duas nações, poder que tanto estava impresalona.n<lo o pe.iz, 

derivava da ampla extensão do seu ma.,onHico systema. de instrucçã.o •P!rol'tssional. 

A causa apontllida por M. Oscar Pifferven não foi lançada ao vento. 

A Belgfca desde logo i:>re<>ccupou-se em mudar a face do seu ensino e com 

tal criterio e segurança, C]Ue dentro de pouco tempo via operaT-se o crescimento 

ela sua <producção e àe sua riqueza. 

Volt~mos os olhos da Suissa para a lnglatea-na e verificaremos que, apeza,· 

de haver institu ido ha ma.is de um seculo o ensino profissional, sômenbe depois 

da crise economlca que o paiz atraV'6SSOu nos annos de 1878 a 1889, dando ll!gar 

a que as naç;ões eontinentaes, como a .França e a Al'lemanha, invadissem os mer

cados nos qua.es exercera seJlliPre tndlspu•tvel supremacia, foi que comprehen

àeu onde estava o ponto sensível do seu declinio. Curou, pois, iinmedia.tamente 

de precaver-se, narne.ando uma commissão encarregada, não só de inQuirir as re.

zões da s;tuação e<'onom!ca em que a naç;ão se debatia, mas ainda. de estudar o 

desenvolvimento d&S su'8S instituições escolares de ensino technico. O relatorio, 

publicaJ<> em 1884, terminava. 'Pela conclusão de que a à:E!Oilldencia. a que a In

glate-ra attingfra, â vista do estudo dos fact<>s, provinha do systema geral de edu

ooção praticado pela.g suas rivaoes, sobretudo da intelligente e conwleta organi

zação dada ás suas escolas industriaea. 

A conclusão do relatorio, tal era. a autoridade dos membros commissiona-
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doo, a·1rurtmou tamto o Gov€Tno coll10 os tprurbicu•la.res, opodlendo dizer-sé 

ql\e, g.!-aças ao111 >dil'1,;-entes cuidados de um e outros, a Gr.ã.-Bretanftl.a, com a su

perioJ"idade do senso tpratico qu•e se Jhe reconhece, não descansou €mquanto "ão 

reforii'ou radicalmente as suas escolas prof\is.sionaes, 100 =os ante:! .modeladas 

pela·s idl'as do Dr. Blrl~bek, professor ·de historia nruturrul em Glasgow. 

A Ftra:nça, por seu turno, para fazer face á conourrenc1a da AII'em·anha, da 

Suis..a, dia Austria, ·&a Belgica, etc., se tem entr.egue, nos ultimos annos·, a es

forços .sobrehumano& . M-elhorando e ruper.feiçoando as suas escolas de -erulino ;pro

fissional, a rlista.mcia. em que se achava ha 30 annos atraz em relação á maior 

parbe ·das suas competLdoJ"as, já não é a mesma actuah:nenbe . A ·b~a.talha conti
nua, e tudo leva a crer que ella recuperará o terreno perdido. 

Saiamos do VelhCJ Mun'do e proejemos ao Novo. S•erã rni·stér assi·gnoalar os 

JD•,ta.do& UrLi>dos? Não é •esse admiravel J)aJiz a terra ty.p1ca da IJ)TOSperidade ma

t-eriru? ~ãb b!ateu o grnmde povo o 1·ecoTll na decLsãoQ e JllJPÍid/eZ doiS seus mteltho

dos dt- en.sino e de trabalho? Ha nada com·paravel ã orgi!LlliZ'<Lção .(Los seus ate

l.O.?·s, das surus fabriOOIS, e.o senso pratico, ao tino especulativo dos seus esta-

difrtas'! 
,I 

Parece ouvirmos ·as dem•ai-s nações qu.e seguem a sua esteira brad.a'!', afliron

lru&as, a cada etape nova: "Parati, não prusseis dahl" ! Com eff.1elto, a ootructuo·a 

tlo te'l1Jsino t-oohnico nar~e-am•etricanro Olão sofke .pruralJoello·s e ·desafia c01!1ofr01!1ttotS . A' 

sua ructlilv1dade productiva se ,põz esta. divis!'ll i<11eg;ualave1 : - non 7J!us ~t!t1·a. Que

,·eiJl a prova? 'l'emol-a ã mão . O tral>allhador yankee, segundo os d!ados estatisti

cós fornecidos po'!' Paul Adam, produz 9. 940 franoos od'e meroo.d.orias na meema 

f1·acção ·de temJY.> que o ·inglez 3 . 7 5O, e o allemãlo e, o fraoncez 2. 05 O. C<> mo opeo·a

rio, o norte -amer~no é o .prime i·ro do m·undo; é o oprototypo do ttN~Jb•alhad'Or eu

rotpeu do fu turo na •est.imação de M. OmeT Buyse, di'l'teCtor da escola provincial 

industrial superior de Oharleroi, na Belgica... 

No ChiJ.e c na Ar;;1entina a este irespeito jã se tem ·innovado a,Jguma couaa, e 

os prodrmnos yãJo "a.pparecendo. 

E nós, que temos feito? Se ha palz prura o qual o ensino tprofLssiiOn,aJl i'IDIPOrte 

na mais vital de toclns as necessida.des, es~e 'l}aiz ê, sem contradiicta doe especie 

alguma, o nosso paiz . Entretanto a instrucção t echnioa nem se que.· ~nsaiou ainda 

entre n6s os prime iros passos. 

Não oã fa lta de S,"'}Qstolos, de .pal®dinos, <1e .peoneiros, que Indicassem ã nação 

~< rote. salvadO'l'a. Neste. Garnara contam-se pregoei'!'.os como Pa:S'SOe de M1ran · 

da e José E~nifaci'O. Ma8 tudo que ê sério, tudo que é essencial, tudo que é ut.l 

retSVIlila pela consoioencia publica, p.elas ouças ofJlicillles, que tWaz.em os tymiPa:nos 

semp·re fecha{l.'os. A toda voz que ousa levruntlar-·se responde a mruis fria ind.ifi'e

rença. C}ama-se tpatra o iner-te, brada-se para o imopassivel. Somos uma democra

cia govern~de. pelo impQrio da rotina, do ana:ch'l'ollismo, do atraz'O, ·d!ru deca 

d•enci:a. 

Quem qui21er •saber qua.es sejam o·s nossos det'TI!Lncados methoclos d:e ensino 

abse<rve dt-mor.a:damente as 'riossas ·escolas 'll'J;1.rnar1rus, os noSS<>s gyrrnnrusios. os 

noasos cu.I'SOB aca:demicos. E em que dÕia. •a nossa ,,ald·!!Jde, !JIOmos ta.inda um povo 
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de ig>rrO<nlJil,tes, d e ceg>o.s tPoresu mid-os. Em mlaberi-a d!e •insbrucção ,publi:ea, s em eX!ag

gero, não oéemoo ma'Ls para on·de ,&e'scer ... 

N.ãio é die. adlrn.1I'ar, portanto, toda a nossa .ilnqual.ifioov€01 tpeiiJUria no toelaJrute 

ao ensino ipl'Ofissi/O:na;l. Se nuUQ é o nosso primei!ro €0nsi:no, como PN~tender Tea

llzax aquelle qule o completa e que o integT'a? Não nos =be acowsa.r a Na;ção e os 

homens que têm !a r>esponsabiolioda.àie do momento, ode falta de . . .pen•etração e :de 

patriotismo. O que é mais deiJ'].oravel ai•nda, é que a :iniciart:iva individual não e 

tenh:a su-perposto depois de tantos a:rmos àJe v-i-da Tepub-licam.a á acçãlo Qfd'ici.al, !i

beTI:ando a educação ·da-s mlaissas da exclusiva ;tutela do Go<veTno . Os ~&Spiritos 

necessitam conta~r com incentivo outro que não seja a mera protecçãlo do Es

tado : - com a frat<ernizagão do quer€'!" inodividua.l, extreme de sugges:tões offi

cieJes. 

Em 1907, ao toma.t-n1os !Parte na discussãJo do IPIX>jecto •de II'E!:forma de eruümo, 

dizl.aanos : 

"O 1paiimoiip,io dQ en•si·no .profi'~iolll!rul sa~á [Jtroc.laan:a.do; Cl)llJ)'Olifi 

qumnol-o. 

"Antes de m·ais n ·ada comecemos por combater o preconoe1to. Con

tinuamos i-n-toxicados por prejulizos esdruxulos, accumulados durante 

mais de meio seculo de regimen impe rial. Todos os oradoi'eS preoed-e.n

;tes com·bruteram a odotCtoriQe, os .progr.ammas rtih.eoricos, nebu:losos, ency

cliOipedicos, que ·d.ivo .. ciam da vida contemporanea os nossos raspa,zes, 

constituindo gerações com·pletamente in!Utilizada.s para a liw:e concur

renci-a das aptidões, ma .vida m'oderna. 

"Pois bem, façMnos gu-erra á do.utorice, f01r.memos homens uteis, 

·homens praticos, capazes de trablal.hâ.r, pa-oduzir, crear. O forn:nJalismo 

vwbal é o ma.!; que .nos defim·ha e so1la![Ja. Y.end·aiLe é que a,bo'Jjjmas a 

hie-rarchia das oastllis, moas como que ainda. entre n6s as profissões ma

Jl,'ua.es doepr1mem, amesquinham, d.esdoira:m e a\'uit·a.m . Ha 'fa.mil(ias 

para quem o ensi-no techruico é uma ébegradaçâo. As mãi- s6 gera.m 

filhos :para as funcções, liberaes, para o luzido exercito das lettras, da 

sciencia e da politica, .para a concurrencia do funccionalismo, para o 

quadro enOl:me e pavoroso desse proletariado i'l'LteJ,Jectual, dessá legião 

de cavallei-ros da m:á ventura, eternamente dnconsolaveis, ·tão sombria

mente descripto pelo verbo empollgante do tfluente orador mineiro, mem

·bro da illust.re Cornrrnissão de I·nstmtcção PUJblica. 

"Somos dominados pela tyrall!Jllia de uma paixão a.bsorveDJte : · 

o ditteratisrno - de sorte que n6s apregoamos a terra feraz dos ph1loso

tPhos, dos poeta5, dos jo1•naHstas, dos .prosadores, dos grrummaticos, dos 

jurisconsuLtos de todas as cele•órida,des emfi.m, quando m!llitos d10s re

presentantes dessa inenarravel é1ite de cogumélos mal sal1iram da es

co1a conhecE>ndo os prolegomenD~S~ do abc . Como si o Braz!·! não necessi

tasse tanto de philosophos, grammaot:ico.s, orad01res, poe.ta-s e jut"isperitos, 

como d.e p1nfurE>s, f~s. tec.elões, • ellootr~oista.s, maroineiros, tYIPIOgl'la

phoa e a.liVene!s. - (Muito bem:) 
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0 SR .. JOSÉ! BONIFACIO: - Apodado.-

"0 SR. GRACCHO CARnoso : - Do pernicioso -systema que conser·

vaanos em bral'Jào h erdado á Mianarchia resultam, •Pois, em sua maior 

parte, as desordens m·ot~aee e -econcmricas que nos têm embargado o 

•Passo nestes 18 annos de pra.ti.ca republicana. Esta, a pssychologta que 

um clia fez ta.mbem de sua Patria, em circumstancias quasi ana.logas, 

Ca.vour, o .tamoso neconstituidor da unificação italia.na. ' 

"Integremos, por cop-~eguinte, o enel!llo .prlmarlo, dando-lhe o ~mu 

complem€•nrto nece'5·sario .e i·nd·ispensruvel •em um regi:men demoar•a.tico, 

perfeite.m6!llrie aocórde com oOiS seus :li'•n-s e c-omooi·ente d~ SUQ.B r&ll>On

sabiHdades. 

"C reemos, orga:nie-emos o ensino profi!:Siional., e a-Bsbn terenws 

transftmdido a rul·ma da Republica pa vida nacional. 

"Não o nen1.o ele afC·irmrur, senhore", a nossa, gl<mla seria igual '' 

da fundação da R epublica, -si, com a t·erol'ma da instl1ucção naoorona.l. 

consegu-issemo,9, .clesdobra,ndo de toda a pante novos hodZ011too soclaes 

ã cara PM.-ia, lev·a.J· a crubo esse g r andioso commettim.enoo que é o 

a.dvento do ewmo d•em.ocralii.co." (Mt~ito bent.) 

D<>wits dlsto a si<•ua.ção não melhoro;.~, aJ'Ilda ê a mesma. O Senado dor

Jnhn<lo .9dbre o projecto da Oarrna.ra clous Longos annos, pa.rece com eSSe tor-por 

tinur ao f ·im de de monstrar que o assum•r>to não é tã.o pal-pitante como esu 

outra casa do Congresso teve a velleidade de suppor. Não é <le la·stlma.r q!Ue se 

t enha infructiferamen•te esperdiçaão .tanto t.empo, o tempo util ele qua:sô. tres 
sc,si!Ões -legislativas? 

Bolr tlataldiade nossa, o Sanado ju1ga., sem tornar o peso ás orespon·sabiHdades 

am que estã incorrendü, respomõabilidaif' s dé que o futuro lhe ha de IPedtr se

verrus contas, não ser occasião d-e sahir:mos desse esta.do de trevas Q!Ue i·ruteira

mente obscurece o es~irLto pedagogico nacionàl. 

Só De!Us sabe quand•o es.."!' iT~ ' er.dicto podará ser 1-evruntado e a ..-e.forma tor

nar allj do seu i•n expl1oov.el ostracismo. 

A farrlÍIDia ohoo!Ta no Bra.zill conotiruu.a vOltada a o mais v ergonhoso e d.epl c· 

raV\el aband-o·no , a.o 1na.i8 proJlundo som'Ilo de ign.avia. prof!ssiünal. 

Elmquanto, porém, esse phenomeno .b6 a~centua, caractociza e assig!llala, 

mal19 a •ma:le .absurdo e desolador, a evoluçã.o •dJemoaroatica do cdnsum.o rasgJa 

novas perspectivas, estabelece marca·s indeleveis na di'Visão do trrubalh.o, r e

clBJffianido com maior s.ofl'treguidão o cotncuMO de apt idões especiaes e ma.chln<U~ 

a,perfelçoada:s. 

II 

ENSINo AGRICOLA 

Qua-n.do alguem, oonV'encldo do esta.ã.o <1-Jl SJbsdlu,ta 1:mmo'lxL11.dad.e em que 

nos oonsarvaW!OS em matyia de educação a.rtistice. e industrial, SQ a.ven -
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tura a censurar a dooidia dos Gov.ermos r-epublicam.os que sa têm wcced~-do, rom
pletament e extranhos ã soluçri.o desse mag>no !problema de vida nacional, o argu

mento Aohili<Js que ocoo:nre sempre aos defensores elo poder, é que ,sendo o Bra

zil Uiiil •J*l..iz especialanente agmicola, nenlruma. n ·ooessil'!•ade tem dle ir busoo.r ãs ln
dt:strias e artes applicadas os coefficieiJJtes ma::qmos da i!Ua prosperidade. 

Ainda quando esse revide encerrasse um .postulado lnatacavel e os tactoa 

economicos não EM!ItJ:vessem ahi para demonstrar que uma. nação, quanto maii! 

essemcl311men tle agrioo}la, maios emJit1001toonentJe in.dustnial deve ser, era 0 = da 

perguntar onde a sinceridade dos que di:lis,m assim pensar, e lndag<l.r pelo que 

r era.l!rrumte lra:v~m'S tlenta.do fazer para lli bertaa-mo-nos da. roti.na. de tres s%lculos 

a.traz, da, .pr1ati.ca$ ignaras transfundidas pelo regimen colonial. 

A nossa agricultum tem vivido sempre ao Deus da.rã ... Deu$ provicLebit . 

. -\. a-bolição, a~rrancando-lhe inopinaxiamente oa braços indispensaveis, como que 

compl<!lou a -sua <:b1cadencia . ..Sómen te aqul e 'a.! li um outro '€1S'forço ·L~Iad$, teJ<
tativas ~a.orsa.s que pas&aJm sem deixa.r sulco. 

Nenhum i'llreresse g.eneml<izrud'o e ructivo. A maJi<><r ind1frerença pelo emprego 

dos proc€Sii<os a'Per feiçoado·s, quer em trelação ã cultura ·das pla.n bas ag>rlcolas, quer 
em relação á cr'ia dos anLmaes domesticos. 

Por toda pa.Tte, o veoliho methodo de cruzar os braço e confiar ãs forc;a~~ es
pontar.eas •da natu·rcza o milagre d'a a.bundamcila. ])' um 'PI'Oblema ainda inso

luv.el para nós, <Sabermos o maximo eoonomico da producção de um trato de terra.. 
Tudo ignoramos, quando a 'l!lg.ricultum hoje em di'a é "o systema de a-ppllcar a 

maior quantidade de inttell'i·gencie. e eocperiencia possível ao cultivo da t erra". O 

esp<e'Ctaculo q-ue por to<:ba pa-rte se a])'r~nta é !Profunda.merute deplorava! . São 

Poa.ulo, Minas, Rio Gl·ande dJo Sul, t êm apenas 'ProcuTado ~ze1:1 alguma causa, di

vísa.ndo-sc jã n{l<;ees treo> Elstados e.Iguns symptoma.s animadores. Os esforços 

de um au outro ma•is são tenues, qu'e mem vallem a pena s er computados. A ex

J>osíção .r,ruciona.l d'e 1908 demonstrou plenamente a nossa insufficíenC'ia mos qll>!>tro 

;:rupos wincipaes em que predominann a.s cultwras industria,e.s, a '!)ro-duoção ani

mal, as cu~turas arborescentes e a.s cultuTia.s ce.realiferas; veio provar que desco

nheciamos tot.a.lrmmte t~~;nto os nossos 'J)Toducóos como o proprio regimen da nossa 

producçáo. Vio-se, então, Fmbora. mui IJ)erfunctoriamen.te, que ha um sem nu

mero de •rique-.<~as a ex·trahlr do seio inesgotavel da terra, e que sõmente depoLs 

que a isso nos abal'ança.rmos, poden>mos desenvolver cond'iail!.temente as nossa;; 

usinas e as nossas m=ufe.ctur(as. 

Nã.õ esqueçamos que o podler economico de um pruiz provém da. sua superio

ridad ~ ag>ricola.. EstA verda.de é de todoo os tem'POS, e quanto maU! velha. mais 

verda.dPin~. A grrundle imdustri-a, a industria. dntenslva, lev.a. á SU'P€fi1Pro-ducção in

del'inida., a.o oenfra;quecimento d:a.s ·fot:'ÇM agricola~: a supel'P!"OdueÇ~ á faJI~mci:t 

do patrão e á fome do trabaLhador, isto é, ã m1wria para e..mbo>s . .As Jllaçõea exag

geradamente industri•a.es, como a !~!aterra. e a Al!E!Ulan!ha., vêem-se hoje na ne 
cessidade od<e busei!Lr .em solo e«tramhio gl>l!.nde parte dos produotos indispensaveis 

á sua alimentação. 

O !3ra:sH não '!!>Õd·e cuidar, .portanto, doe forta.lece.- e BIP•rfeiçoa.r a sua média 
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e pequena ~ndustria, ·<ie ;preferencia a de~ender o mercado dos productos e.grico

~as, a.nte a concurrencia dos ·eus vizil1lhos e e m geral da. concmrrencia extran

geiNL. 

Nestas condições, cumpre-lhe agir mui reflectidamente na organização do seu 

ensino !•rofissional, na multip11caçã.o das suas escolas praticas, consoagrando 

maior interesse ás d-a da.ra.cter 'Propriamente agrícola, im1)rim1ndo- lhes o cunho 

es1>ecial que requenem as culturaos indígenas. 

Quando o hom(>m •trabll.lhava :w acaso e maoboinalmente, nffirma Louis Pasay 

- L'agdculttl!'e devwnt La science - a a!','J'icultura em. uma profi&Sã.o. 

Hoje, PQr~m. que o homem t.rab.'llha com reflexão e que a.po.-endeu a tirar 

d11. natureza os difi'erentes alimentos que lhes são neces~arios, pelos m10lhores 

pnooessos e nas melhores condições possíveis, já não é •Pl'Oifissão, é arte. 

O ensino a.g·ricola, acorescenta J. B. P aquier - L'enseignement zn·ofi.ss-umal 

en F1·nncc - tem fra.ncam1ente contribui do ])ara esta Q.rensformação. Nisso resu

me-se o segTe do do de.senvolvimooto d'a. riqueza naciona.1;'" que teima em rn

t'u·~ir aos ca1lculos dllls nossos governantes e d<as •nossos e s11aldJstas . Nãb ba.sba. sa

b'er que esta ou aquella -região 'Produz ba.l ou qu•al artigo <!llgricola, mas .pôl-as e.o 

'J)a.r dos m1ethodos melhores de •fertiliz>a r a úEll'lra. de s'emterur, de plamlla,r e colher 

seus produc tlos, de selecclona.r, crear e alimentar raoionalrmente as dJif~entes 

espooies e variedades de animaes Uoteis. 

Isso s(l se attinge- demoraodam'ente, por meio da sciencia praticamente ensi

nada e aJ]>T8ruiida, por meio da sysoomatizaçã.o e genet'alização do ensino agri

cola e ve<t3I"ina.rio. Fundemo!-<> e innoculemol-o, ])Ois, digamos como A. de Mon

zie - Les •·e formes scolai?·cs - commen•tando um tropo de Henry Marret: a éra 

dos ·projectos p111sso~ ; para nós 1a ére. que se abre é a <las realizações oonaretla.s. 

III 

ENStXO PRil\!ARIO E NOR) f.\L AGRICOLA 

Fora,m essas convicções inabale.veis que nos levaram a p,ensar em um projecto 

de lei fix·an<lo e d1eterminanoo os moldies getia.es de uma orga,ni2!ação de ensino 

a gricola' e veterinario. 

Sem embargo da conclusão votada pelo Congresso Nacional de Agricultura 

de que o ensino a,""''icola na escola primaria, ta.indn. mesmo n·a.s ruraes, é um en

xerto •prematuro, sem vig<>r, com prejuízo para as out:rll.- díeci-plinas e vanta

gem wuco accentuada em prepnre.r o agTicultor, entendemos começar pela es

cóla 'J)'Tim.aoria a .:reneralização do enslmo agrjcola. no- Brasil. 

o curso de ensino P'l'imailio com-preh•en<de. hode em dJ<!ll, o caracter de todaiS 

as ·exi-genc/ie.s d•a Vida· !!'eai, 'e não tem 1p0r fim · .senfuo cilJssem•inar ' O conheCimento 

oos uti11d'ades immed·i·aúas ás ca'N'eiras profissioTI.aJeS. 

O ensino elementar oprepara a 'transição entre o '!'egimen da escola e o da 

profis!!lío que o escolar, futuro operrurio, via-á e. escoltber, qul3.n'Clo ihouver nústé,r 

trocar O!: livros tpelos primeiros instrumentos do trabalho. 
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No vasto .e importa.nte inquerirto que nlt :F1ramç.t se vr~olomg'ou de 28 de Mac<:Q 

óe 1866 .a mei.a,do d'e 1870, tendo por intuito indagar o modo de 11es<>lVCT a c:rise 

agricolra, cujos rprimearos sym)Ytomlls rerpemcutirwm iTI!tenaiLITlente em todo o or

g·aoni•srr.o economic'o do paiz uma das questõas J'<l'i •a<$im formula.d:a.: "A i'll&truccã.o 
primarit;L JJa sic1o ·dirigida em um s'entido favor.avel á .a;-rkuLlura? Qual a. i;u.a. 

imflluencia na esco~ha das rTJTofissões?" Os depoimentos a respeito dos rpontos ques

tionllldos fora·m unanimes. 

Referindo-<se a uma. obra notavel publicada !'la occmsiáú .por M. Pivet 

L'ensG?[J'.ue?lle?lt p?'iMain·e (lc1•amt l'énqnête am·icole - livro que co;rudensou a 

maior parte dtls reS'J)Ostas en'hlbti·d!43 <]'>elas competencias ouvidas no CJ!>SO, diz 

M. Buisson, <autor do Di.ctionna,ire ae Pedagog·ie : "E' prleaiso acomrprunhar ess·e 

re]l03it<>rio de ex-:!E'T'PtOE authenticos, 'para se ter a evidencia da sensrutez, do gol

pe de vista, dos Ja·JTador<'-s, dos propri·etarios, dos cons'el•heiros gera.es, todos rLc 

cordes em rpedirem a r eforma. do ensino · primaT'io c1o pont:o de vista das 8/PVli· 

ca;ções pratico ag1ricolas". 

RabiJ11ta:r, awar.<;!!hrur .prura a vida., leis o fim Jll'imordi<aJI da a.oola. 

P:u'l9. CJU('> o ens!•Po profissional agricoia ou rpropriaanente industrial. 'J)'enetre 

as camadas w:rmlrurec, é mistér lançar os ftmdamentos da pr.eparaçã.o do futuro 

EOOilal do pa1i?l, tra.r.&formwnldo "' esco la em i•nstrumento evoQuti'Vo 

vel. Ha ·dB {!Omeç.tT rp'ela criança e compl-e tar-se no adulto . Por :isso m'esmo qu e 

é o ma.~ posi<tiv.o, o ensino technico deve se.r o mais tntegra'l d:e to eLos. 

Erro crasso é, ror conseguinte, suppO•· um enxerto es1!eri! •a iintTo ducção do 

ensiJno agricola na escola prima!Tia. Bm parte algurnaJ o emfino I)JTOfiss'ionai, 

qu-a~lqu~r •que seja o :ramo 'CJ1116 se tenha. em vista, deixa de ter por base este 

.,nsi·no. O e.nsino profissional não v isa estrictrum:ente <prepaTar mesú:es, cont:ra

mestries, cl1efes de offidna!;', mas 1n~truir a classe iiD.tJeltr,a de op,eraTios que têm 

de militar sob as o-:-dtrns destes, tornando-os eJ&Si·m carpazoo de bem comiJTe'hender 

a su,a. ·di recç:ã.o e os t<eus cocselhos. As ·escolas de aJPplicação, os cu:rso" d e a~Jer

feiçoamen>to é que em geral oo enc,a.rregam da formllJÇã.o da élite do operariado. 

Sem egpli·ri1:o peda.gogico, s em orientação, sem me~hodo, certo as <esodlas pri

marias seri a.m de nenhum.'t rpro;r!ri'ed•ade em relação á in:strucçiio profissional <~~.'!!'ri

cola. :11:ra.s, dEll;lde ~JU>e alo liontroduzH-·a não se a lau·gue de mll.S'ill!d'lLmente o reão da 

sua jll€ta efficiencia., n<ão ha motivo para desol'er quer da sua acçã.o, ctuer do.s 

seus resulttados . 

A condição <fundamental é não <fazer o ensino ag'Ticola. ultm.rpassar, na encola 

Pl irna1'18., .certos •e •dJeterm•i•nados rLimites, ~Jestringia-o unlica'ID€U1.'te ao estudo das 

JYTirncipaa; 'Pil'101Jried·ades 't)lhysicas e chimioas ·do so·lo. 

Pa•a isto a ~c1agog·1 ·:t. imrpõe mebho'dos rac1on)3.es. Como em todo ensino . 

prim'eiro a co usa, d·E'pois a sua significação; <primeiro o conhecimento dfrecto 

cros faotos, derpois a •rt>,"'!ra, a defin içã o, o prece'Íto' 

O e!li$iino da a:rrlcultuTa na f'SCOla' primruria., advert-e M. Prilieux, falllllndo 

vara a F:r~ça, não deve s.er como o da histOTi<a ou o ·do catJb.ecismo. Ha de di

dg>irN;e,' onão á memoria, mas á tntelligencia das criançaS, <imt!elligeoncha que cum'

P~e f..:J!'maJ' rp~la obsa'TVU\jlêLo e invesll:i~ç:ão IT'a.ciocLl!l>aJàa. d:e .tudo quMJto exlistir 

oon r·~dor d.Gllatt propria~: peQ.ras, plantas, amimaes, eic. E' o methodo e:>O'peri-
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menrul enta!lhando no il>.'>Pirito das crianças as idéas fundamentaJES sobre as 

quaes tepousa a sciencia moderna. 

O Conglt'eSso que se !I'eunio em Pariz no anno de 1889, composto de dous mil 

l1 !legados, enbre estes as mMOII'es notabii•lidades na m!llberi•a, naciontaJes e extJran

geira>;, formulou, como synthoese dos a.ssumptos que devassem ser 1alli trata.do.s, a 

seguinte que.stão: 

''Sob que fôrma e até que ponto o ensino '!l'rofissional (agll"icola., commer

cia,l e industri~al) pôde ser dado nas escol~ prim!LrLrus eJ.ementa.res e swpeorJ'Oil'leS, e 

bem assim nas escolas norma.es?'' 

A J'esposta, unanimemente em.ittida pelo grandioso certamen e resum:ida por 

seu illustr'e presidente, M. GeraJl'd, na sessão de encen'3.mento, foi esta: 

''Não ha quem J·gnore o que se deve comprehender opor ensino profissional, 

desde o momento que se procure dar-lhe lugar no conjuncto do ensino oprima

rio. Kão (>, ·eviodentemente, nem a apl'endizagem, que tem o.s seus processos c 

a<o~ sua.9 officlnas proprias. nem o ensino technlco, que a,ca,rreta forçosamente a 

idéa de uma adaptação esJli6Cial das artes e officios ao coo=ercio e industria. 

No e!l.sino '[)Mmario, que tem opor obiecto a educaçãJo geraJ di!JS faculdades da 

criança, o ensino profiseional não pôde ser senão uma prepa.NLÇão longínqua 

p(IJra o excreiclc das ]lloiissõas, um a.ntegosto, wna <intraducçãlo, afinal, um me<io 

àoe fazer n. criança perceber as rupplioações dos rudimentos que recebe, até que 

gráo essas awlioaçõeos Ih"' podem aproveitar, e qua;l o apreço que ás mesmas 

devem ligar. " 

Neste sentido foram redig1drus re aopproVIadas, nmnine t:Usc?·epanto, todas as 
r.esoluções do C<mgreSI"o, c dellas destacamos a que se segue: 

"O ensino agricols na escoLa prima!I'ia elementa!I', au:l>.-iliado sobretudo pelo 

mwseu, pelo jard~m. <' pelo .. ., premios escolares, terá prinoLpalmente !pOr baJSe as 

ex,periencias mais sim'Pl'es rel.altiv!IJS ao desenvolvimento <dos vegetaes." 

?oderiamos citar um sem numero de testemunhas, todas aCCO!I'des em Te

conhecer que o idanmo é!.o ensino profissional nas escolaJS prirnarioas e sua im

!)I'O'lJicuida.âe provêm, €m regra, q.este.s dons erros ca.pitalissimos: Ensino abstra

oto, ragimen educativo empiTi·co ; complexidade e <li.ffusão de programmll.S. 

Temos, em IJ)J"ime<iro lugar, que o ensino profissional l))rimrurio elegerá como 

ponto de partida. a 1,gpecção directa das cousas, objectos e phenomenos ao al

conce da intelligencia. ou da curiosidi8Jde infantil; em segundo Jug.a.r, que essa 

inspecção, que esse contacto pessoal com a realidade se e:x-ercltaJl'.á . sob<r'e oou

sas, objectos e <phenomenos elementares, s imples. 

Como a inspecçã.o, a experimentação deveTá SeT tambern ·a menos compH

cada possJvel. 

"Não se trata. (proopugna. um dos maá.s alotos esptr'itos pedagogolcos da França 

aotual), de pel"Petre.r n.a escola. l!'m'aJ um curso de physica, de oh !mica, de !üs

toria. nrutural, de agricultura e de hygiene, mas de dar, em começo, um ensino 

scientifico elementrur, que sirva de 'ln'troducção ao VeTd'llodeiro ensino agrico,la que 

se 1be minietira.á mais taTd'e. 
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Ante.; de tudk:J, o agricultor que desejQir tr.a.balhaa> ILrrteJJ1.gentemenbe, deve co

nlwcer as substanciaJS nutritivas da.s plantas a cultivar. 

Ta.es substancias são toda.s quamta;s necessariamente constituem o proprio 

vegetal, todas quantas a'J)roveitamdo ao seu CI'escimento e desenvolvimento, se 
lhe infiltNun, na a.tmosphera, pelas folhas, no solo, .pelas ra.iz~. E como esSI!I.s 

substane~ias sãio as mesmas para <todos O'S vegetrues, e por esta mesma razão, 

pouco mud-aJVleis, o 1estudb dellas será reta.l!i.v:aanene f.acl1. 

Qua.neo .se d>eterntlna a natuneza dos elementos componentes de um vegetal, 

chega-se. por via destes, a saber de que se fol'Illam, á sua. vez, os adubos ou 

fertilizantes convenientes á sua alimentação, visto como as 'Plamtas não podem 

viv~r e evoluir senãlo em um meio rupropri-ado a lhes fornecer os elementos, de 

que oo compõem. O _ootudo desses element<l'S é, poi;;., in<li9pensavel a-b initio, me
dirunte a.lgun:ras noções prelim:ina.res. 

Começar-se-ha, como em geral 31Contece, por ob.serv.a.r e comparar os tl'es 

~stados physicos d!t materia. QuaJquer crriança. percebe facilmeru!:e a dilfferençd. 

exristente entre um sol ido e um liqU>ido. Entretanto, nfuo se •lhe fan-á, de golpe, 

comprehender qu<> <' gaz ê uma cousa material, pe>sruda.. Eis ablj o que cuiD'J)re 

tt>r sempre att:en<tamon"e em vista. 

Preciso se torna :rtilo perder de alcanoe, QUJa.Ufto ao estudo experimental, as 

facilidades que 'Offeroc.em as chuvas e as estações. O verão é mais proprio pa:ra 

c..s demonstrações das varias especies de cultllT'3.s, -ao pa,sso que o ánveTno mais 

ss presta ao es1udo exPeri.menta.l dos PTincipaes .elementos oon.tidos na. terr». 

aravel. 

O oonjuncto d'.!JS expe:riencil3-s aconse!Jha.das se resum:irá em seguida -em al

g>uns walYa.lbos pr1alticos de jardim, ta.es como cu,ltw-rus de legllmes CIOm empa-.eg'OS 

de ®dubos d'Lff-e'!'en<te<o, multiplicações das flôres pelos systemas de garfos e mu

das de boas especies de fruteiras. Fina.hnente. se .os alumnos acabrurem sabendo 

calcular o valoT em di•nhe'Lro •df< um heotan-e, agdculta.do intenlsiv.a.mente, e orçar 

por c0'116egu!i'Il'be o va.lor en1lrc uma recolta. e os elementos nutni.ilivlos que ]Xllra 

produzil-a o solo co:nsuntio, o prog!'an:nma relativo ao estado dos veget:aes terá 

log>ra.do a. neaessaria e:x:tensão . " 

Para complet.."lr o prograrnma da.s noções elemenbares de ·sciencta. em suas 

ruPIJ>lli'ca.çõles á agricultura e á hygiene, = a'<'ldendo se faz mistêr: algumas no

ções de amatomia e de hygiene, aJguma.s experiencias faoeis sobre os principaes 

phenomenOl!' ·do =lo.r, da lu7. e da electricidade, em summa, descri:pções oppor

tunamente feitas nos pa...."Seios e visitas cam<pestres . 

"Até a,qui não n('l; remos referido aos instrumentos ·31I11ltorios, ás principaes 

op.enaçê·~ cu!L!nlra;es, ás colheitas, <n>em mesmo IILOS anlimaJes do.mest!icos. Nã.o é 

porque despre~mos essa paTte de ensi:no dada <na. .escola primaria, mas sim por 

não ternws coTifiança a:guma na efftca.cia do ensi-no de C01l8Q..S sem causas; e 

mesmo ~Pensamos quE' o en&ino d-ess31S cousa.s sómente seria proveitoso entr.e os 

10 e os 13 annos . " 

"G ·:~ue é nece=!líl"io (, assegurar, a principio , as noções scienWI.calS funda.

man,ta.es 'imlpr.etêriveis a to<1a. cultura 'mo.derna; é pôr a crta.nça em condiçõ~ 
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de saber a.prov.e1<tarr ~s idéas ~munc'ia.da.s mn uma Iiçã.o, em uma. oonlfurencia, a 

COIIl/P.rehender os rudimento~ que se rec<ebem .em uma -exposição a.g.r'icola". J'rura 

que a cmn>pert:encia. do mestre seja. uma .realidade indiscutível, é rr>reciJSO não sah'ir 

diest.e teneno, i~>to é, do terreno dJa escola elementar, onde oe:rt.a.lnente o ensino 

profissional nào estl-'lrâ perfe.'itrunenrte lo'ca!•iza·do, m '!IJS onde se dJevoe esboçai-o dB 

rruameira a. faci'!itar a a.prendizagem, que- tiver de ser fei'ta, q'l!ler por eX!peri•encia 

propria, quer nos cursos de aperfeiçoamento. 

Isto •de modo algum impl~ca a vrolribição de se lf'a.llar doe um a:r-a;do, de qual

quer a.J!imal domestico, por ex-emplo. - Incorrer-se-hLa no eXJaggjero ovrposrto. Os 

trabalhos do camp.o, os instru·mentos convi'llhaveis a esse tra:ba>l•ho, os animaes 

agr.ioolas •serão objecto ·dP ent.re>tenimentos ocx:nJsiona.es, semvre que se <iepa.rar 

a OP'Pol'tun•ida.de da obse~·vação. Nesrtes enrtrert>eruinliEmWS, o profeasor se esfocça.rá 

por desta=· a ]k'l.rte •r1ue mais immediruta aff.in~dllide o.f:llerecer c.om as noções theo

ric!IJS mlll'LÍs1Jrtldas nas li~ões commu'!ls. 

''O 'Em<s:i'llo elem~n1ar no maior numero das '!l·ossas escolas, ntão .pa.ssou, a;té 

a,qul, de um mero ensino d-e palav...as·; é 1:Jelrnpo d1e metarrnorphos-earr-se na. sua 

vero!lldeirn expressão õ.e ensino de fu.ctos, e de factos -scienti.fi'COs, 

Sabemos d f' oer!Pzn. que, não só na Fr:a.nça, na AIJlentamha, nos Esta.d:os Uni

dos e no Jrupão, ma~ <lm oub·os ])a)izes a.qui nã.o con>úemJpilaJdos, o que se pratica 

é exa.c!Jaunente o OP'P<'Sto rlo que lprevaJeceu ·na allud1id:a conclusão do Con@resso 

Nacional Br•a.si:eiro ele Ag,-ioultura. Isto tanto em ol"elação ao ensi'!lo da. oscienc~a 

agricola, come a tod·•-s ae sciencias que caracterizam o prog>roesso economico e 

a civil'za.ção actual. 

Toda a eo:pecie dP ensino d-epende viscenalmen>úe ,dia quali•d:!llde odo m:estl"e i' 

da qua·Iid•ade do professor, toda ella requer borus metlhodos e iJ)rofessOJres con

venientem&nte lta.b'i!ita.'los, cingindo-se ao axioma, ·á regra de que é o mestre 

quem faz a boa. esco·la, o projecto não podia oaboster-.se de encarar o problema 

dJo nacru1amento doe pro•fessoreos capa?les de ~desempenhiar o 'ilm:PO'rt!l!l1rte rpa:plel do 

magüs"terio na's escola.s de ensino agricol:a printario. 

Nos termos do '!}rojecto o Governo IJYI"(>V'erá a que sem de mo11a sej·am refor

m.wdos, quer no Dis1rricto FedoeraJ, qu-er nos ElsOO.dos, o rplano de ensi•no das ;nespe

ctivas escolas narmrues, de modo a. rprepara.r os !wturos m •e·s b"ElS ·do ensilno ag'!'i· 

cola nacionoal rpr.imru'io. 

Nem se confun!da infund<'Lda.m.enrt:e o em·s1m:> agli'ieOla nomc.l oom o cwrS:O, vel'bi 

gratia, d.e uma escola agronom~ca . O curso >d;e erusino a:grico~•a noii"''l'loal, no sentido 

do projectn, '!lâo al9pioraiJ'á pretenção dle forma1r rpro!issi.onoaJes, mas s1m eduoaJdores 

que aprendam a oriE>ntar as lições e exercicios da ~cie'llcia., <para 3/S oousao: da 

agricult:.m-.a. Se rumbus ElO rpudessem equiV'aler, o primffi,-o teria t>rah'ido á sua 

na.rt:ur<eza. 

Elste é o e>spirito: O erusi•no a.gri.cola normaJ baseia.-se no ,le<nsirno dJaJs sei· 

enci!IJS physicas e naturaes, e completa-•se pelas ·!IJVflllicações praticas e e.xp<\ri

ment:'elas d.<ts referilda.s sci•encirus. A synthese eX')lerimenrtJa.l será o C!llmPo dJe de

monffiraçiilo, o horto es;colar nm'mal, Iu,ga~r >em que o lpTSCeptor, 'Sem mentir á 

i·ndola· jo ensino que é chaunado a milllist>rat·, c ollimrurâ, sob um poll\to de vist>1. 
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mai,s amplo, a oolu~ãlo tdos va.rios ;problem!as ']l!I1aticos :l'ela.tivos â. propagação das 

me-Jhoreb •especie.s de fructos e :legumes. Os prLncipae.s l'estllta.do's obtidos pelo 

ensino rmatico r><>d~rã.o constituir objecto de uma exposição ann.ual. 

E' b~m de ver que, mo inicio de oc.gaJ!l'Íz,ação do ens'imo aJgricola. J)r'ianario, o 

Gove<i"n0 terá ·de lutar com sér-ios embaJraços para munir d<e rprofusso:l'es nã.o só 

as escolas morma'i>s, rnas tam•bem as do 1)Tilme'iro >ensino. 

Fatlecen1-nos vrof.issionae.s com a :requ•eridn 'i:d<>ne~dia,de, tanto em uma como 

em outra ihypothese. O projecto previa rperfeibamente esse i,nconvB'll~ente, hiabi

libarudo o Governo, em grave aJSsumrpto, com a :f;a.culoode d•e !recT'U'tal-os ()lllJde 

mais !·ac;lmenrt:e os pudesse encontl:!rar, seja moo>a.nte nomenção, sEjja med!ha.nte 

. oontrllltiO ... 
Como meio de fiisoalização, o rprojecto oota.tue aind,a qu<e, <1ec01-:ridos tres ·mn

n,os d<'- su.a prorruu!ga,çã.O, candidato a.lgu·m seja. acce1to á matrioul•a, •aJdmJi~ão ou 

"'=" !ll<>S gym111asios offiC'iwes de ensino secundaria <e collegti.os eqU'ipa'N!Jdús, sem 

que pri'11•eboamente exhiba certiftcruio de apJ)'rovação ruas mabe;ri·as tdo programma 

do cuTOO a,"Ticola ipri;maorüo . 
. A. inspecção do ensino, como o rproprio en•sirniO>, não passa, entre nõs, c1e uma 

cousa i.n.Coml])!rehemsivel e intolea-avel, V'ffi'ôadeil'a b1wla. 

Durus são, a nosS<> ver, laS causas qm~ conotr~buem pai'a essa •trr<iste .re:a.li•daJdle: 

primeiro, <1 incomipetencia dos fuftlreionarios J)TePOstos ao •e:x;erciC'io d<eS'Sa fu·n

cçãú; o>egundo, 'a gr.<ltuidade da mesma funcção. O ,projecto e'Il'teTIJdieu ii!ão pal

lial->a~s. estab-elecendo qu~ o Govffi111o não nomea.râ. T,>aTia o oorgo <'Le 1nS'!)'eotOir ge

rail <'Lo ensino no!I'Ill:J.I e porimru'Ío agrico1a senãJo pessoa no.rorâamente crupaz, 

oc·ea.ndo quanto ao ]Jil"OVimento drus sub-ilns]:}ecçõ~ lo·caes, fo.rmulrus veri1'ioatiVJas cta 

comvetoocia. ind1S'J)ensavel a taes encargos. 

Por <>urtro )ado, o regi:moo •democTatico é, rpor sua ;indiO'lle e d.1st:imcção social, o 

re.glmen das fun.cções rem•uner<aJ<Jas .. Todo 1:!rabaiho tem dti.reirto ·a sa;J.a:rio cor:r<es

pond-ente. Elm ma·ter~ q:e ensino, como •em toda qua.lqu€!1' outra ;ma,teorüa. a!dmi

nistrrutiva, não ha inS'!)'ecçã.o 'PT'aticnmente eftrc::z, ~ •estivend·i•o com-pensaJdoor. O 

projecto aBsim o recl)ll1hece e esta.tu<e. 

O projooto, dffitingujnd.o entre as duas natUJI"e~as ·de •ensino, ensi'no agrícola 

primario e ensino atgrico la vropa-iam'e<nte •ddto, C!rêa o regimen do condomimAmm 

a•dmi·r'istr~<J,tivo, sem esquecer, todla.via, os !res])'ectivos marcos divüsoriors. Do rpri

meiro incumbe o Minis·terio do Intet-ior e do segU'ndo o 'Min'isterio do Commet·C'io 

e Agri011'lt1:LJII'a. Evlitd'Emterne:n1!e, •d:i\'lersas sãJo as ilnd:e>les dlo·s •dolus ensinos: tbm mais 

generalizado, mteressando de perto á o·bra da ~stnucção P'Ulb-lil.ca; outro, Vli

sa.rudb umà d<'!ft:;enmiruaJd'a Pl:'Q'f!'ssiãJo ou i·ndwstn'a. "N'l!JS esclolf.IJS laJgtr1i'001as não E<' 

pôde oensilnar a der oe esoreV'Br, elementos de •aritlhmetica e g'eographia e his.toria 

sem desnatlnl!rar o seu objecto. 

CLASSIFiCAÇÃO DO Eh ' SINO AGRICOLA PROPRIAMENTE DITO 

Os r,rimE!iJr'o,s f'llndRm~.ntos, que se lança-m, de UJillJa orgrullJizaçãiO de ens' "ll 

ag•ricola TI'dJó<mail , opE!I:'.temoem de fructo á inic-i!ative. d1es1)e ten~amen, 
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Como tJc-dos e>R . me~ho·d'O s ro,tinJedlr>os de e.n&irno se têm P'QIUCO a pouco refo.-

rnaldl:' o ãa imiS'trucção rptrofk<~s'iO'Tll!l!l , o .(la inSrtlruc(}ão teohlnico-agu-icotlia., ha 1gltlal

mentle se €ll'lcamiilllhado, :P"el o im•fluxo l <õnto da evolução, para um !im r a cion al. 

O espir'ito m~d·enn.o sE chama hoje espitr ito po·si<tivo. 

Sã,o os seus princi'Jl'i'Os que rrobu•stecem, desEmvolv.em e ful!'trfiooa!lll as• socieda

des, '€> a estes 'Jl'rOCuramos no .projeoto daT ra m ·alis a'lDI]ll a. e ca•bal satisfação. 

Daihi. o ~;eu caoraote.r de coat,d<e·n ação >e d•e CC>nju.nctiO. 

A este ;pro·p<JISi.to. Vlem a tpon•to arcCU'e.>oentrur qllle se nã.o COJ'ilou a. resmo um 

p!Jam.o de enS~~no rugri.cO'l·a genenl!llizado. Oonsul<batrlaJill-;se mu1i de.rnto>ra>d!arrne~1il:e to

dais ars cou.sas, •que em t :'io g·rav.e a&<>ump<to serd.e. a:ndstrêr ftaalel-o; e irsto o aUi!!'

fl'liMnC'S r;rura tt'amqu:mlidad-E.' d~s re1nttações consagradas. Concil'i'rur- mna orrga.m4-

zaçã'O de ensirn•o rtg'!'i coJ.a, r.A)m as .nec'essLd·ades e oill'culrns!lemJci•as •dlo tpaiez, em vjsta 

do d'CSenvolvimrento m·o~EISSivo d•rus suas foTças ecanomiorus, tal foi o noooo es

cQPo. Se o aoer.tamo·~. di•·ã.o os estudÍIOOOs. 

:Nã'O hla.sonamos CLe a_mtia-s, nem temos ·prete nção dJe h ave.- .areado ou in

VEmlt'llCLo co usa que já não seja conhtecthda e t eJnh 'a wppiLiJcia.çã,o aotual . 

De uma só ViE'ir'd·aJde est.annOs COI!lV'ictos: e é que, se lill!S!Lm ·empreh.endendo 

h'OuVl~ ousadi•a de •nossa -parte, :t.odlavia .essa ouiSfad,Ja resbá :m.·wito a;qu >em da o·bsti

nação odO'S nossoo dte.o;,ejos de •sermos u1Jeis á noss·a Patl!'ila . 

• Ti1 fJZ'I'l!nos m.ot'arr que em materi.a de emsino pro.f:i<'!Siomal 'agtricola, á exoopção 

d:e S. Pa:ulo, CI'Lin""s Gera•e.s e Rio Grande CLo Sui, o <r<emo do IJ}a4-z ea4a uma com

pleta- tabztln rasa. H 'i!. ,pro'Vavelm·enrtJe algu•ns 'J:}rtrdrr01!1101S em outros Iuga.-es ; mas 

tão irnc<rur=t!erilstiCJos, tão impercepet!iveis, que não al<t~ereJm o nb\SSO OOlliCeito. 

Ffu,a 'dos d'ouiS a~nodvdos E s taJdos, tudo se igmom a<cerca da. · 01bservtaçãt> experi

mente.!, dos prinol~ios PTaticos scie.ntifi co-8Jgr ico1Jru>. 

Não hn €•duoaçãt> profissional, n ·ã.o h'a ·educaçã.b •alo"'!r riocol'a, ·nã.o ha o eneino 

que l_)repa.ra ao mesmo t.e:mpo o cid•adã.o, o moestJr<e e o 0\I)el!'rurib, taJnto o s noesos 

esfoo·ços sã.oo mesCJIUinohos e i'llcOm'J'lletbs . 

No 1estardo soci•rul moderno, todb 'Jl'I'Og·r esso CLepende <lla evolução do tJraoo

~ho, tpela trramsformação do trabrul11ador. EID.ge.rfuae a:s ~runas que bem quizer

des, apeTfeiçorue a teohnica oaJgr!cola, por exemplo, ·pel•a :itntToducção de n ovos ê·n

ve.ntas; f ·rmde.e glllbimertes, •l ab00'8Jt.oTios, museus, camrpos de experi e.ncia e de

m.on'Su'll.ção : pond!~ oa f ·u:necionar os ins1Jrumeon,tos ·tnJeOaJn·ildos iiJJia:ntirumenrte rupoetr

f ,eiiçoa•dos, tudo sm·á inutn, sem o p!'eparo orudime:rrta.- do agricubtoa-, se e!rle não 

es~i'Ver su ffioientemente des~avrudo, parn. terr a COIJ1sdi·enoi a dmrrned.ia.ta ·<'Le tod.a.s 

e'E~~as u til J.dia<lles . 

O p!aniO que fotrmuJ.amos, começa exactrumente PPI!' icrmu.Jcrur oo:oa. urgJentissi

ma n ~cessidade, po.r preencher esse immemso va.s'!o. 

Attl'll~e nã.IO •só á .mocida,de sedenta. d& um offlioio, no futuii'O, G.OS qu-e j á 

eooa;r!'oi·r~diOIS n o oaminho da vi'dla nooessittem de ·&eaenvOI!ve:r os p.ro'!Jiliios conihoe

cim'ell tos, axmrescen tar á intetll!g6'lloia novos fac1Jos, novos dons, mrus t!arn boem a,o 

iaVTador i ·gnoramte, o analpih,abeto rude ~o cann.l)O, incutindo-'lhe norma;;; de 

praducçã'O, eloementos de PTOSperidlrucl'e, 8J!ltitdões 'P'l'aUO!ts, que ·lhe oaju•dlem a vetn

oer .as (]J!Iffilcu:M!rudles de Cll!da imstamtle. Pa.rntindo da.lhd é que a. noSSta OJ!',!;aa'!li~ação 
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assentou n;o;; mei<os d<e l'ormaor trm.balhad:o<r.es, prO!Jll'Üei:llll1ios, ll'.egentlas, oadminís

t r aJdore.s, especialli:soos e .PI10ÚlSSOII"eS em ·todos os grã,o,s •do ensino a.g>I1i·oola . 

Con r,o.nmanclo.,Se par este cri>toerio. o projecto dii:vd.'<le o ensinlo a.gniJCO.la em 

quatro categ'Or~as pri'l'lcipa<es: 

I . EJl'l'Slno de oousa.s ; 

!1. .i:.'nsi.no ellemerutrur; 

Ill . EJn•sl'l'lo techm.ioo ; 

IV. EJns1no superloor. 

O •·1!.S'!no de co !~-Ba.s constitnle em todta sua C31T8.Ctei!1Lstlioa. o enBino .pelo conhe 

cimento :lJi>N"<!to, .pelo a.u..,.,i•No exclus•ifVo da 'J}alla'VIOO. oraJl. 

E' o metJhodo <llll1Juitivo. •Mas, havia a pondeTar que os trabaLhadores do oo.;m

rx> não se compõem em sua to~al·i'<l!BJde de 3J11Jal.phtaibetos. ,se mud'tos .dJetstas. o maior 

n t"me:ro, ~allvez ·nãlo !<~!~.bem ler nem e.scne<VIer, u•m.a. outra prurte, e!tib,O!ra md:nim t, 

ex;ste em ctmd1ções de receber algumas noções theoa..roa.s ·mJdliaptensaveis, se bem 

<lLl>a extr.emamente si~es. Tendo em conta essa !d€lsigutaLdJade, esmbelecemos 

c:omo S'UJbsiodiwri'3.S do · erusino de cousas as escolas noruna:e.s ou BJlllbuJantes. Fi

OOtlmerutoe, pa•ra. os dlota!dos de cei'IIJa. cu>ltura e !posição soci!all, IIll<aJS em conddções 

d•e :n1lo mans pod•erem frequentar os C1H1SOS scl·en>tifi.co;s rpnatlJoos, ~nstitudmos aJS 

confereno!as <BJgrjcol<ll3, os g:rerníos agricoJas lo<:aJes, os oursos a domioLlJ.o, me

diante corresPondemcia.s periodicas, sema.naes ou qumzenaoes. 

D!oiillilnra. 1X>•dla "' conüetpçãb ilnOO!leclliv.a. e estJructuraJ do l!ll'O':ieoto, como já o 
1'iooD'l.O\S sentrilr, o esp.ilrtito posit'iovo ® en.sill'lo ill'lrtegJral bJaJr.IDOIJ'l!ÍfOalm:tm1!e d.ooenvol

vi<lo, de oort.e qUie a.s dtiJllfere:nte.!s especies de ensi:no <B~o"'ricola por nós classifica

das, illiOtS steruJS d!i'Vlansbs grálos dle 1únt1Jentsildla!dte e -roatensãJo, 'se CO/Oa'ldtelMLail, se rela.c.io

na.m e ooinl!>lietarrn. 

Temos, por co.nsequencla, o ensino e!emtmtar destLnaJdo a. completar BIS no

çõoo rudim.ellltares recebidas nas escolas primarias, ol:Jiedecendo todaJvia a um 

cu.nlho IPl"''fissioma:l, •únequivocamente si@nallado. Dessas escolas deverão sahir 0.11 

proftsionacs da. nossa agricultura, como das escolas de artes e officios sa1h em os 

carpinteiros, marceneiros, ferreiTos, 'relojoe iros, gr.a.vBJdores, tecelões e electri

oistas. 

AfastBJndo qualquer IXredominamoia de ordem theorica e e.bstr.acta e distan

di~dO-'l'IO.S qUBinto em noss·as foa·ça:s ooube, na nieNllTChi·za.ção c!Jaml.ca, commum

m!ente em voga, mesmo em paizes a.dia.IJ'ltados, h'Í!erarchização que, tendo ·Por 

alvo a ou>ltura. Lndtv.!dua.l na scloenoia tagrico la, rodav<ia ultr.apassa de multo os 

seus horlZO'l'ltes, l!"edrwnd8J'lldo na ma.is ill'l tolerav>e'l das encyclope'dlas depois do en

sino elemtell'ltllir coJloca.mos o ensino teohwi.co, oorientado no sen-tido da particula 

rização de cada um dos domLnios CO'l'lcretos das soienciaa e dndustrias agrícolas. 

O ensino techn4co consutbstamciará o ensill'lo das diversa2 eapecialidades a.,arko

la.a, em quaàquer aS~Pecto que se ma.IJ'li~rem 1e act11em. 

Col11mamdo e ;pr<;sid1l:tdo a essa gra.da.ção, o ensino superior condensará 

no malis ailto r,u-ão os ~emerutos :!!Cientitficos ooncenne'l'ltes á agricultura e á. -veteri

n~. 
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ENSrNO DE COUSAS 

Elsta'l'á adequada esta denominação à •natu<'ieza do e.nsino instituido no D!l'O

jecfu? 

Corresponderã semelhante rubrica á reaJida;de do ensino em si mesmo? 

Mwi to heai.támos OOJ.'Iles •de .adio:r>taJl...a, oomvEmoondP-mos, ailiin·rul, qu•e athml•ddR 

'!Jie<l"fieiiilaJmlerute lalO 111.'oSSIO ·poemsa!m!en1lo . 

'Sa.be-ISe qiUJe o leU'liS!Jnlo ·a.grr-ico1a mta Firamça., Corn(!l'l'elh'e'nldJe,_ li!lérn .do 1€>mWnlo SIU-

-perior, do ·ensino do primeiro, se,"lUJlldo, terceiro e •quarto g>ráo e do ensino m.ixto, 

uma certól ordem de ensino denominad-a IYILSeig?oement par les fatilts. Os i.n•g.lezes 

am-11es dle -tloidos. âJnltlr'ddJttzilnMn esse me!lfttodo np -seru ~ odle edJruoação Jl(lj)'lllW", 

a q~te ohrumoruNIJ!ll l esson on objects. El9tJa ,c1eSi•glnaçãio se<I"VVe rrer-1'eiit:a.mente á nos&J. 

id&, e comlo 1laJl fomlos lin~dJrul'Jiidb\s a JpeMJi.l'haJ-.a. 

O ensino. cZe co~UJas IPr,o<pÕ'e-se, como artniás exanã-moiS, a esc'la:I"eceT o trabahlla,

dor ag,·icdla, e.nal-pha:beto ou não, adima de determima.d.os ;phenomenos 2-o"l'-icolrus 

praticas . O seu fim é IPÕT debaixo dos olhos do lavrador, -mecl-iamte cam~os de de

'ffi0'11JS1maçâlo e ]JIO!St!o.s zootechnliros :O.o l(llri>zni&A!"o g~r-álo, as vlamo1JagJ81ll<S e :inCJOm.Vl€1Illi<m

tes meLat!ivzys oa ltrul 'OU qu<~~l IPirobe<l.s'O de CIU!IItruJra rreg>iooall, ou qwa.lqu•er o-utra. J'acri.l

mmute /aiCCI!Jirrnruv-el, os ~ sy.s,t!em-;as -a segu:itr rob'l'e e. sarudJe, onia e eng'ol'dia. 

•dlos amoimJBJeS, o 181ll~Jll!"8g,o dos oald!u.bos natulroJ€\s e f&liliUzamlfles chfumioos, a u>thlfiZJa.

ção e lfll'!lccionannento dos a@entes Tacil()[laes do tra.balho mec=.ico do so~o. 

Oald!a ,d1a se ijllJJdnmtlrii~a~rá eJ:lie l{],e viiS~•, !l"UJdlim!8i111taa-mlenltie, '!)OIU.OO imPQJrta, ooobre 

noVJ(>S •!li]JI€II'flafÇIOiadnen'tio6 dn trod-uzeldlos, qu'8!r s-e 'l"efi!l'3Jm '<lO aug;rruento 'dllls • fOil'ÇBlS 

'J)l'ad!ucili.VIais ldlo ISOlo, qu•eor ao m-elhar13rrne:rut'o, sele()Çã>o ·e tie·pro.ducção <Wa raças doo 

a.nimaloo a,gl!"ioola.s . 

Entre um sem numero ele ou-tras causas, o homem rustioo, o .homem do cam

po, n ooessi.'tla oomlhooar os m'e.ilos •die leÃ"P'UJJ'goR!I" e comboat-oo- as mpl].e.s11113f!, ql\lla com

!111llimmEliill!e altlaloam 'QIUJen- os ialni!rruaJes, q ~ os vegletlam ; qUBJeS 8\s mlach.m:aa a~ 

(l(l.!BJs qJUJe llleJhOI!' COIIlVêm â. SU'S. iJ.a.Vl()JU'I'8J, qiU1318S O!S JeStJruanies mWS• lt'lÍCOS em pordlU

cliPiO:S 1lartfulli'lilllTltloo, e ma.is trem!wrue!I"a!tii'\lbs, -~dlos ãa. JtJElimllS can~aJdias, qu8.91il 

as qnali:ia.des que é necessario 'emwestar ao gado indigena por selecçáo, O'll cru-

2lall1lelnto oo.m o1aÇia.s exi1Jr1a:rugei!ras ; quall ta :a!biml2mll:a.çãJo m:a!'s CO'l'lll!>a.tlvel•, 'Q;u'!IJeiJ oe 

mei?'S lpro..tiJcos -do Jli!Piro'VIei'ballneruto ,dJa!l! fomna!gJens l!llfUtJivas, rurill:aZ'8na.rroo.nto de oo
~es, 1etc. 

As -pequenas imdustrias do queoijo, da manteiga e outras, certo modi~ 

o ~ ,rotüne!ax> qwe >a~ilnd-a ag'Oha Johes é I!)IOOUJ]ilaJr, d'€<'1die que novos ootilmuTos e 
mo l•dJes .sejaJm tirrnlploammatd.os. 

Tu! do isso sen-ã a 'OOnquliSta dos C8.111llp'D.S 'J>:nartJiQ0\9 dle demonstJrlaçãt> . 

E' do dnteresse !dos Estados •q,ue a UniâJo Cl()[liSiga rnu-11:iplical-os nos s-eus 

respect!iJvos tenrLtomi.oiS . 'l)'O'stio que Sleja estia unm. obnilgaçã.o ld!e naltll!I"eza. 'PTPPrifL
merute ltledJenrul, I!Joldavlia. ,p:rura. ifiacui!Jtrur a rucçã.o Ido Gov.e.nno Oenittral, o !lJil101eoto 

estaibe1ece que l!la oceaçã.o dos cam.pos !PI'atli.cos de demonstração, alhi in.clrui·dos os 

postos zooteobJn.ico·s , seja.m dle prefeor.encia adopba.dos os Iocaes offerecldos p-e1os 
E stados e munlcLpalidades. 



domo .aom1)lemtmtlrur~ ao eonsM1o d~ cousa.s, ou a.ntes, concurrentemrente com 
elle, o i]JiroJecto wêa: 

1o, 'escol~as ·aanbuha.Jrutes; 

2•, con.ferenôas agrícolas ; 

3o g1remi10s Joorues; 

4°, cursos a domlcilioo por correspondencia. 

•Diremos rde cada um desses liJnstitutos se,parada.mente. 

As escol·as ambu•lantes estão m ·ui V'U>lg<a·r .izad<as ;por toda 'Parte. E' uma crea

ção ·nOII"be"rumartÍICiallla, sob a d<emomul'\açà.o ·CLe IOUli'SOs 1resunnlid!os. 

A qu:e .a.hno mi!rlarrn rus 'liiOssaJS •&SC'O•batS .a.m'b'l.l!la.ntas? Aos >a.nrui'ph:a.betos? 

:-.lão . Abs que !1€Sl•dem •em liuglaJI"es, OfiJJde •nãlo possa aàcam.çar a influencia dos 

cu<r~os €Sf:abe1ooildos ·e confonne as. nrecessud.a.des dte oooa•sião. 

As esooLaJS amrbuLruntJe.s IIIliOW!T. :...Jse oontilln•UJaJ~, vãJO <das crupuurues aios ,pontos 

malia !l'<l<l'TlXlrtios, dliúifU!Jlclli!llldio e pQ<Pill!la!I'i•zaal/do os co!Il!heoimlemltos <a,gmiOO!.truS, se!l'U'llJdo as 

cll•rcunnst.a.ncilas de oatda reg•Lão. .-\s e~olla.S a;gmicollals •aJffibu!l.all11tes V!Od-&'ão comple

tar a.s •noções <r·eceblilda3 mrrus aulas priJ!nlall';as, 'J)!IJra os que, vor quru!quer motivo, 

estejam in:lliobidos de frequentar o curso elementar de que o projecto cogita, 

como oons1liltl!ÜJnldo o 'Jll'ilmeVI'O gn'áo de liJrultnUJCçlãld agmicoba. 

As conferencias têim por lil!m broze!l' -ds la vtra.d.o1nes alo ooroarute ,dias ·d!esco ber

tas n1o·J·C1 nas, inventos no\·os .e a~plicaçik.s econom.icas maás Yantajosas que as 

eX!isbe.ntes, fazendo com .que todos intervenha.m, a.C!Jna.l, no movjme11to geral do 

progresso. E' um meio de alargar conl1ecimentos adqu!i<ridos. Os conferencista.!!, 

homens de reputa.çã.o <fiT>madla, professores, directores de caiill!los praticas de ex

periencia •e demonstração, agrjcuJoto<res eminentes, desenvolverão theses, que mais 

dle 'P'Eli'.t.o oom•snrl'llem á OI'IOO.ção ., ás e:>e]J'looações a.glnicoklrs ,Joca.ElS', Ohlaln1amdo a a.t

tençãJo lei IITlk>stramldo a pooSirbliluLdrudle de, ·em .d<>tler!m!iln!rudais c01ncllições, obterem-se 

bellae oruhreLbas, eleva,dos <r<mdimlelrutos em oor,eaes, f0'!1flag1ens, etc., e .winJd,a. de

m=•sbinaJnl® •P'Or meio de wrnla con!ta.l>ilüdaCLe a.].Xl'OU)II1V3lda, qule; cam. este ou eJquelle 

SY'Sbemia.. estJe ou ,a;quelle .pll"<Jcesso d·e oreação 0'1.1 cultJu!I'a, os uuoros serão oeruo.il 

e lfabaJes. O Cl()nJ.1elr.enc:ls.ba é, em sumrna, um VUJlgarrü2Ja.dw. PlaJra iÍlllliPI'1E&Sii<mu· 

maJijs faoii!rrnJanrtle, IJ)Ortllam'bo, '<le\llerá foroe]'a<r l!>Or q~te o ·eode!!llPlio la,{l(JIJl'}fpamhe em to

d,os os ca.oos a .doutlnifna .e~osLa. Neste 1inrhrito o •proJl€1o1lo !l'esa que as conreren

c!.alS •d'ev<eTão <re\'e~ti<r sennpre o aatraJcter ,dJe exeroicws 'Prll!tido.s ex:pBI'IÍTilen t.a.es . 

Os g?-emios agricolas são assembléas d1estina.das a d•lscutir as questões, que 

mais immediruto ilnteresse despertem a uma determinada localidade, do pDillto 

de v·ista das S'lla.s expilo rações a.gricoJas actuaes, e observações sobre o gado. 

Elm dlesenvonvel -as e dissemina.J-a.s, ·Se l!rmana o ilnteresse com o 1patr.iot!smo. 

Os cnwsos ou lições a dom•iciLio •mediante corresJJOIIudencia, Gão fÓI'm>as tgulad

me'IJJbe ,typiloa!s 'do 9Y'Stem:a. nou-te..,wmenic:amo . Colmpl etarm •a milssã.o d1lls conferen

cias, 1UJPIPII'imlilnld0 as dlhst.ano;-as. OIS cursos eLe leittwa penebr.am em tlodla a ·P'811'te 
em qlll<e pem_etntlJr O CO•I'!l'eiÍO . Elstles CUII"SOS são mu ilta. vez OÍII"'UIIJlJSCnlJj:rtOS, de C81I'8.

cter <reg!olnal ou ainda mais restrictos, visando a ex.p,Joração de uma dada pro

pniedade, nesta •hypoLhese, organizadas de accôrdo com a .parte intereSBadtt 

Nos demais f]lOderã.o inscrever-se quamtos o soldcirt.em. 



- 322 -

VI 

ENSINO ELEMENTAR 

Esta o:ndiam de ensino OO!lJSti1rue o 'PIÚlllleilro grr-â.o do ensLno lllgTicola. . 

NleLlJe PI16VI8Jlece o rJJTap.a.ro aJOOenrtruoaKiiaane:rJJOO prttJt;c.o, 1Jein.do em v:iSt:a. o exer

oloio profi<!âonaJ, llml.S :não dJe !llliOdo ltiãJo .excJ.'USllvQ, que não !pEII1IIltiJtta. os e.stuüos 

th!Joir'lioos !1!11diiSpensaveds â execução d!Illllelli.g€m te de ~ O'I1dlem dJe pesqudzas, ex

pet1l.enoiSG e dleinotnsttrações. O que o oaaw:ltlerlzru, IJl'()rétn, oé o prillmleiia"o luga:r, que 

nelle ocoll'p::um os otvaJbalhos opNlltioos ; é que tod&s ~ !1içÕ€S serã,o IC1l&das demons

traltJ!vli!mente, quer rupp.Jncarllas' â oreação, quer és otltulro.s eapec.iJa.es dJa <reg>iã.O em 

que foram silt:ua~ embo!ra. -de o'!1dem .mads elew.:>.da., quer !DOs oamrp!OO pnatlco~ 

de dembn:stJr!a.ção mstl!.1n.ul!dos op;rura o en.s-lno de cnu.sas . 
?elo seu ournho proüssio.n-al, o ensino eleme<ntar é vota.d<' a formar Qavrad.o

~es, criaJd~.es. .-egentes e OOmlilll.ÍSibtoooces de '\)1101p!l"Úeda.des ll"'llNlleS e p.eqUJEmas fJl

bn!lcas e uSLnals ; !isto é, homens i&neos pa1·a todos os t1-abaLhos synthellicos, q1te 

se relacionem co-m a explo1·ação agricola vete1-i.na1'ia. O tpin0.,"1!"8.1Jll1Illa dias suas 

escolas deve leividente.mente subordi'llar-se aos seus dictames e ás suas nQCeSSida

des. Tudo o anais si<mJpllies e o m;afis eoonomJibo IJ)OSS'ive! O CO'Ililirolnro e anJsaD.o 

d idlil~ ou]twr'~ de elecçã,o de sea-roomroes, o e~ ide IElStlrumes e o ma
nejo de limsiJMlmanrt:os a..,"Trurill'S anehhoa· wdequados â producçlão ~IS Jucra.tlva, 

a oni11Çãx> ra;oiooall de bovinos, suim.os, equD.deos e do gado tlleoes513JMO ao tta!ba

Iho, as noções de \ferraria, carpintaria, IJ)ln.nimetria, •rüve!amento e oonstrucções 

nn·aes, tudo, em.liinl, quam.oo ilelnder â demonstmação ineoàltlesta.vel dJa superior'i

daJde dbs proeleiSSOS, que se :i!nltleaLta vrulgrurizar e dos reswltaJd.10s econOIIrrico:s das 

vaa11a.s cuJ!auials, ,da. oniaçã.o da leitenra, etc., sãlo pneoccupações e esWdo&, que a 

S11a pr101prLa .n.artruJreza nos €Sltã. in<'l111oalrudo. Basta. en<UJilOiaJI-IOs 'PRlf'a. <ter-se o va

lor da su.a in@ortJrunoia e a SIO<DlliD8. da. sua UJtilti<dade. E c:om10 o o bâe'Cto seja a 

applicação •parUiculrur da experiencia â região que se explora, to=a-se illlJPres

oirudlivel quEI, III.ru5 ronas oassol.aiias pelas secce.s 0'11 sujed.tas a essa ca.J.amlidade, 

os ;p r ogrMD!Il'IJaS dos respedtlvo.s CUII1$0S en:faix.e;m 1l31mibem III,IQÇões sobre irniga

çã.o, systemas de IP<>Ç'OS e rup]>a!I1el'hos prura. ob<ter agua, pneservaçiio e 6Q""IB>aze

nrumento 1<1as .pastagJEm~S secorus . 
As esoolas ele:m.eilltJan-es deve.nãlo corresponder a uma e:xn>IXY.NLção e.grlcola 

bem o.-gllllllizada, ao aJ!cance de todos qllle as desejaa-<em e:lGaliilliJlJru· e, pOa.· conoo

gu,imte, co!J()I(}8.Jd.as em iuga:res .fe..càlm!enbe acc€59iveis, e 0111de eX!islta. o ma.iO<r nu
mero {ll;OsSl:vel de eXJPlore.ções a.griroi&s. Os aJ1lJill!IIOO exoou'llalrã.o rplor si moomos, 

sob a dimecçãx> de profu;;si'Oll~ competentes, todos os trabalhos Tefeirenltes A 

agrlcuilittllra. e â crda.çã.o, aamendJemld.o desta arte a. se uotJildlzan-em em breve Wim!Pb 
dos pl10ICJeSSOS de Lavouma. e zo'Oiteclln!ia., >mais proveistosos â reg!iã.o a que p.e.-ten

cerem, e cujo va!l.or :PI'aJtiloo lllR<;iam pesso-ahmente vemil1liC81d10. 

DaJdo o PJemo ec<JIIlJOmico oommercia.11 liJrnpresci.ru:ldrve'l ã. su-a argllallizaçã,o, de

vem ser mO<Dlta!das em 00'11Jddções de !prestarem aoe iLaVINIJdJo<res e criado!res um 

sem num~ de ll"elevamtes servtiços, como seja o fonnecimento, por preços ml•ni-
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nws, de oomerutes, gJarfos, rncurd!IJS d~ p:•arruta.s, •1nsl!I•u·mentos illperreiçoados de re

co nhecida necoosidarde, a·epnoduoLoTes p;rura onuzamentJo, emlliu:n, de exemJPl·a·r e.,; 

dos proprios ty pos •llJPll"'~dos e ori·aJdos Jl.OS u>ereúd'os estabeloec~>•men•tos . 

lls esoolc.s e!ementcwes •terão m·.gaul~zagào ·iclenoicu. ws razerud·as modelos ou 

g ~amja<; exeiiliJ)Lrunes. 

VJll 

ENSINO TECHNICO 

Este •ensimo é pau-ticuLa:rn~em. te >Ellll•camJúruh•a":lJO [)al!·a ·a espooia.hiz•açiLo das w m

pe ben.oias mos mulwplos u-annos conc.reLos do erusi1no agm:col a . 

A espec i·a'l•izaçlãio drus scienoúas e '(]Jas .awbes .a.ugm-.e.nta com ·as ncces&idades 

i • I~dusbnia.es. E' tPO•l1bamrt:o, e. elle que c:11>e o ,prep aro .d'<is rupbudões tech•n:ici\Js. 

O ensino tech?tico, qU>e podefl!a .seu· tll>l11bem cJoaJSISii•üicad\0 .de - em•sino espe

ci·a.l - tende a fomma.r •prolihssion.a.es ohann.aJdlo>S a dJi·rigliJr g't"aJ11JdetS em1)rezas in

clusbniaes, qual<Juet· CJ!lli€ seja o rorrno •pta.rttHtcml a r da •su•a expho~·açiLo . 

Deste •ensimo sal1!i!rão ruuruda professores nos dJi•fferen•bes CUJI'\SOs scientifliJCos qJUe 

aproflltnd~eun. 

AS escola.s techollioas neoes~ita.m de la.rgo campo de observação e a.bundantes 

elementos de expel'iencias, dev,endo ter,. VO'l' conseguinte, do pon(.o de vista 

scientifico, un1 cara.ct~r i·nquestionave1rnJente tregional. 

Owmnlr.e tnstallal-as, por conseque.ncia, confo.l'me ·a.s neoess.idoa(~E!Ii> ou!lt.u.raes ou 

!r;dUJsbt·iaes de cada l'8gião . :1\a.s !"egiões oer e'flllife~·a.s, rpoc ex;emQJlo, montar-se-hão 

escolas qu·e ent<?n da m exclusivamente com a cultnra. el-e varias oereae.s, e ass.im 

re lativam,ent-~ ás r egiões creadoras, qu·amto aos lacUoinios, assucrurei;ra.s, cafeeir:.ls, 

algod-oetii'3JS, v<ticultora:s, etc. 

No.;, differentes p.ai-zes, ,ao paso que o desenvo1vimento econonliico ruV'ançu, 

ns escolas dessa categoria se multiplicam. EH~s siLo adrnir.av·ais vehicu los para 

toda especi.e el e estudos, dJe r enov•ação do.s v ·elhos m ethodos e pro•paganda elas ,-~c . 

fcrmas qu e a experi endia fôr aconselhando, do .a.perfeiçorumento CJ'lle a sciencia se 
niLo cansa de assign.al ar pelos seus laboratorio.s, r.o constante in vest igar da na 

tt>l1eza. A oada escola teohtnica se an111e:cará sernJ~1ne uma. E stctçüo exzJe>·imentat 

paa-a. a.s ·investigações e pesquizas de ordem 1mais elevada que a d.a.o escolas el•e

menoar es. 

VIII 

DNSINO SUPERIOR 

No capitulo IV, art. 16 do projecto·, já dcixámos definida a f uncção do en

si no ·swper(io.r. O d·esenv.ol!Vi>rrllen to "'a.ciona I da agrioultu m estriba-se na u nil·e.r

saJLização dos alt os ~rud·os soientifi.cos . O "Institu·to N~cional A~·onomúco e 

Veteri mlll'io " aspira a sa(;isfruçãio el <-sse clesicle1'Cttmn em nosso paiz. O tprojeoto se

ni·a de a.nte-mão uma or ganizaçã.o disforme, estol i d.a e I>Or 1odos os titulas oon-



<.Lemnavel, ruão se pr.opuz.esse a dotar os estudüs s upôrioo es qu~ ou•hLiva.mos coan 

esse novo campo tle instrucção scien tifioa. 

Foi o emi.nente Se Dr. Ruy BaTbosa quem pri•mairo esboçou entre nós ·o 

pensamento da oreaçã.o de um Insti<tulo Naci•onal Ag-ronomico. An·a.zoa•~do tão 

pa.triotica idéa., d•izia. S. Ex. : 

.. U no~'<> ensino é onca.do pant as ckLsses que formam a riqueza moral, e ch.ts 

quaes <l·apenda, pol'tMllto, a direcção da la.vl()u.ra no lj)ruiz . 

'I'ende os :profissionaes .pr.atioos que qu.izerdes, os Jne.~lOr·es eng-enhe iros ag-ri

ool·as, os mai·s habens admi·n.i·sbradones de f-azendas; ~i o p.r.oprie.ario não ~

tive<r P<'Wv.tll1ll>do pa.ra OOJTllprehender .a.s ind·ioações, os conselhos e as pt·oposOOJs 

do lllJuX!Lliar illustt·ad•o a qu em tfv'er hnoumb'do a •ingeren.cia das suas propriedades, 

llalclado 96ril tud.o. ,. 

~ão <>usamos contra'dicta.r o cxtra.o ·cl·imwio espirito q·ue é o S•·. Dr . Ruy 

Da<'b<>sa. & ·se é certamente •um elos fin•s do Instituto Nadona.l Agt•onomico, ma•s 

nãx:> o sou objecto unico, exclusivo. O lnstituto de Ag-ronom'a e Vtf.erina.ria ê 

"vasto scena!l'io d·e appll.ioação, observaJÇão e expeui·encia positiva e concneta. ·· 

Sendo assim, nem a ·sua mkssão é estriobam.ente fonma.r pco.prietai'ios, nem agro

non1os, on.g·enlleiros, a.g-ricol1at$, 'V·etet·intVrtios; ma.s, sob:retudo, faZ~er !Progn·e<Lü· as 

sci.encia.s, et,eanLlo, ao n1~smo ten1'po, uma sci·encia agrioola nossa <le a·ccóL'Clo 

com as exigenoi.as do nosso sólo e do nosso n~e.io am•bi>etüte. 

LX 

AUTOnlDADES PHEPOSTAS AO E~SINO AGR!COLA :NACIO N AL 

lJio·eào!'ict Geo·al de E?Is-ino .dg,·;cola e Veteo·iota?'io - O J)lr10je,ct.o reco.hnec~ 

·ahnda de ian•preterivel canveniencba fa."~ ISJU•perm~en.der todos os seu-viços do en

shno ag-ricoda nacionrul .p01· 'll1111D. Di?·ectoo•ia Gf}J·al ele Ensi?Io Ago·i.cola e Vete?·inario, 

subor.dlina.da ao M:illisberio do Oomunet·cio e Aglflioultura. 

Não bastaria, •enJ1:.t'€!tanrto, oreat"-se na refoerida Soor.eta.•·ia de EE~ta.do l)ma 

cllr ectoz•ila geral espeoiiB.Ilmente co.nsag11a•da a.os negoo\015 da .instrucção ag-.'li:c,ota. do 

paJz; 111üster •seria conmituir um O•l'gão á pa.rte, disti'nrc.to e ·autonomo. Não preci 

zamos OOmOol1aT muito ote:rrwo em accentuMm'101;> as t·azões e as necessidades dessa 

medida, Ya.sa.da no i•nOOruto de 1mpr,~mLr ,por uma completa unil'ioa<;:ão de todos 

<>S elementos .peclagog-icos e a.dmintstr.ativos, o nwis assignalado inJn)ulso á o•·

g·aniz!IIÇãiO por nós delhneac>a. 

Inspecção elo ensino ago·icoict - ::>J'·e<n•hUITTlla. ordem •de CilfiLll.O "se ba.,;,ta a soi 

proprio", e muito menos, por sua complexidade, o ensino ag-ricola e veter:i!lla.J:io . 

.IDLs JX1rque, sem uma. infij)ecçã.o mode!.a:r, bem d~·essa d'€1g'eoneratMa, ~en.tindo a os 

fins .para crue fooi •i:na~itul'<i•o. Não ha >rrliLssão tão delicada, tão p'a<-ticul·armente e.,,_ 

·piivh.osa, em todo o con j u·nooo do nosso plano, diO que a C.o inspectar de emstno 

agricola. Ao passo que lhe inC'Umbe a f iscalli,a.çào dos esúJalbeleoim-·los escolares, 

estações ag>ronomicas, l•rube>ratorlos, •etc., 'nelar doe perto ,pelo ensino dos pro

!es.<ro<I<es e pelo aprovei.tamen•to d<~s c1~scipwl•os, 9Ubmin-isbrar, em.fim, todos os oon-
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seln\J'S e inst.nJCçÕes pedagogioos, .tem, forçosam.ente, rpor outro lado, que ·,;t.ar 

uo correnw da o;;ituuçuo d<~. agricultura e daJs sua.s neoe.ssidades, <los vro~•·~~so" 

da<S ind.ust.-iae der iv3lda s, do;; 'seu•s rnethod.ots de trabalho e d.as "~"" exJg.JJc•a.. 

quotjdiamas. Quant-o rn'a.ior fõr o OOJmi!.X> de acção do ensino, !Janto maiores serão 

as ~uas responsabilidades. 
o pr.ojecto cuida ter assegurado efflcazmente o sen•i<;.o de inspecção esta-

belec~n do dua.s categoria.s de inoSpectores: 

a) um ;,nspector ge1·al pat,a cada uma das div.i.sões de ensino; 

u) um su.b-inspector para oada E.....t.a<i" ou d1visão re.gi=rul. 

O reQ:<~.~tamento do pessoal de inspecção ficou a.ssLm detlalhado: o !nsp=:.or 

geral será d;; .li re escolha do Governo, recailindo a nome-ação em Íkssoa. cuja 

~ompet:enc.ia techni.cA. houver assumido a maior notorLedade. 

A esoolha dos sub-úru;:peoto1·es será. feita medi!alnte concu1'80. Pol o un;co 

meio de que nos SE('VJimos pat·a dotar o ensino agrioola de sub-inspeoi.OJ"eS re

g:ionaes oap·.azes de bem .exercel· o seu diffic.il enca.rgo . 

Para avali3Jr...se o a.preço que no extra.ngelr·o se lig-a. ãs fun.cções de ln.,-pector 

do ens ino ag!'icola, será .sufflcielll te dlizer que, em vll!Mos paizes, es.;es cargos são 

uxercidod pelos membt.·os de maf.o•· nomeada do ornagib-tel'i;o superior -agTricoola, após 

um •tikooinlo regular de 10 a.nnoo. 

Ha\'ia ainda a ga.rruntir o lado do zelo, dia viglila.noia, da aotividade d'u 

turna e inca.nsavel, e, nesse proposito, tanto os cargos de inspector geral, como 

os ll..:! inspector regional serão •estipendiados. 

Conselho SUJHi'l'io?· Agl'icola c Vete1·inal'io - O COJ1Selho Superior, nos palze_ 

Q:Ue o adOIPta·ram, .enca.rna a maJor autoriQa.de sobre a.ssum·ptos ag!I'ico!as e ·~ 

teri•nal'ios. As suas f·unccões são pu1·amente consultivoas. 

'l'ivemos a 'J)reoccu•paç;àJo de que elle se COiniPUZellL">El de tndos os e!emer.ws 

sclen,tificos e :pedag-og1i.cos ma·is intimamente .,elaci~narlos com o ensino a..--rt-
cola . Os seus membros são !Prov·idos pat· nomeação, e, em todos os 

affectos, ã natureza do ensioo •nacional aguücola e veteninario., o Gm·erno não .:

llbel'a.rá sem préviamenr.e ou·vll-o. O I><J.ll)el que lhe crube é assim oomo o d;, um 
u·ibun.al &uprem.o, em qu.e tenham a.ssemto as marl.s alta.s notabilidades sa rll' ·~

do pniz, a cujo ve1·edictum ser.! e ntregue a solução das questões mai~ imj)OI"Ul..'l 

a.t\linentes a este t-a.tno de ensino. 

Conselhos locaes - o.,. conselhos locac'S são !nsritwido sob o palsa.JJk:ltü 

de f.flzer a população i•n teresea.r-se nos 'progressos do ensino ag.r'ico a, d..S.P<J! ando 

a in:ciativa particular em auxilio á soliciltude do Elstado. Os agricultores e c,.;_ . 

dores têm mtoc;;..'Ses que não podem descurasr, e esses .inte.·esses serão melbo:: 

debatidos -e zelados nos conselhos Joc3Jes 1>or ma.ndatarios directos eus. · cz 

meLhor do que elles poderá pugnall' 1perant.,e o Govem10 pela realização das 

di da que miais de pel'to vizem benefici.aJi' á aoegião? Assim r aciodn.l.lldo. 

que a scolha de membros dos conselhos locaes repousa-sse sobre o -

electiivo. 

Nã'O é urua invenção. ).'a França, o SY\'iltertlla está em 1\-oga hs m ·, 

no depa.Ji~amen to da Jlll!truccão publica 1pa;ra a tõorm.ação 40 conselho 



f'ro jecto 

- 326 -

dos conselhos universilarioa. dcs con•selho.; acad·<m•!cos, dos conselihos d<?parla

u.tntaoes, & até na administração dos COl'reios para a nomeação de certos membros 

<lO .> conselhos d:iscipllnàr~s. ),jntre nós o S•·. Dr. Ruy Bari.Josa pi'O'}JOZ processo 

identico, no seu projecto de 1883, refor mando o ensino pnimario, para a com

J,>Osição dos c-onselhos de tparochia. 

Profcsso?·es - O J}rojecto permitt.e ao Co,·erno oampla :tberdade de criterio 

l•a esc'() ll.a de !P•ror osscreos ~ara o prov.lm~nlo das cade.irt:~.s los diYel s CUJ"SOS, 

m"" wari{t.s catego•r'ias de eonsi·nc. Nem asslm po•do.a dc,·xac de 1>1.00 n t.ecer, <tuando 

qt.,tcli que nos fallecem por completo mestr.e3 !d·oneos n e ramo de conheci

mentos. 

lnsliLLLições do gLnero d&os tJ Ue Stl or g·amiza. nil.10 ,podem ser confiadas, em 

seu in:cio, S€"Tlão a C1$p.ech.llJ,sLas consu:rnrnados e et1 ~·nente..3.. quer nn aoit::I1cla 

theorica, quer nos methodo.• de eXJpe.~imentação pr.\licH. Unde :kemo,s buscai-os? 

Entre os lentes, embora distJinctiBsimoC>s, das nossas escolas d~ enge.nh:wla, de 

n1<:clidna, doQ <Ureito? Ora, é claro qu e n ão . 

hln.1ão, pois, oru:l d cxhstc·n1 homens com os retJuisitos imprersc.ind!iveis, no 

J)o>j!z, ou •llOJ extramgeim. Xl1o ba-sta orge.wizar na J" : ma!.s do que isto, é necoo

sari(l ocg'!lll1li Z1Wr l!l.OS faotx>s , 

ENSINO LIVRE 

O direito de fundar estabelecimentos livres de ensino agrícola é mantido 

em toda a scta pl €'!11lud~e. uma ,·ez que a organizaçã:o dos raspeclllvos r~rog,·ruru

mas não exorbite dos m()lldes ot'ficiaes . 

O projecto faz mai do que assegunll' ~a faculdade, \'fli ao seu encontro. 

au:lCiliando..a. e <e-stimulando-a. E' assim que fixa uma subvenção pa.ra as e.s
cola.s hl>11'<l3 que se i;n '•tuitt·em do:.ois d'e dous aii1Jnos .de exrisoon<:ia, oorrespoC>n

Lien·te a uma •terça. tJXlrLe das despeza.s a.nnu.rues. 

Finda aqui a nossa modesta t!xposição de moti\'OS. A' sa•bedoria da Cama -

1'11, ao seu (Jl'rofundo crlterio e ao alto patriotismo, remettemos o supprimento das 

la.cUJ!l<lS, u-ros e 1mJ)E~·feh;ões d J que rertamente estu.ril e .va.do este agoreste t r a

balho. 

o Congresso . 'ac'onal oresol\'e: 

TITULO 

,. 
Llo ensino ?lf'CÍOilal O.fJTicola e S?La instlf?tCçáo 

.A rt. 1.• 1. LI!Stitue-~e em todn o lerritOl':o da R <.publlca o ensino na· 

clonal t. ,!;T'icola, comt)rehende<ndo o ensia10 ag'rioola. ·e v erinario. 

II. Ao Plrea.ct eon•le d·a. R~publi:Ca. lncumbd 1·á. a. orga.nJa;a.ÇàQ do en>Oino n a 

dona! l!l.grioola '8 vete<I,l•nar:o, fazendo exp<".dicr· os oregulamentos conoern antes â 

execuçil.IO Ida. presente lei, obseorvadas 1LS bases nella d-efitnn.'ldas, 
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TU . O en.s<i'llo ag11.1icoh~. vetonin1all'iilo nacianaJ! filoa.ná a oaTgoo Idos l\1ii01 isterios 

do Interior, Con>mercio c _/>cg>~·icultunt, no que respecti"'amente l•hes compet;r. 

TV. Ao primeiro •desse.~ •ministerios crubel'á o que d•issel' respe·itn ao pre<paro 

<las cr·ia·nças nas escolas ·ele ensimo prLma~·io, adop-tados princip·ios a J}ropi'iados é. 

sua •hc1aldle. :t~l!m ide ma1s 'tla~de t·eceberem, se •ass im o q•ud~orem . o emsi·no agnicola. 

s:v!'>bema<t•z-rudo. 100'1110 tall'Tlbem a oomooquentre habi l•i•taçãn ide vm~essores nas esco

J,as nonma.•es para o 'f'X'ei'C'iiCiO desse rrna,gilsterliJO. 

V. Ao sE'I.~'l1'do del.les compet!irá tudo qu.an-to se refel'ir á systematlz-ac;ão do 

0m=t~no ·agt:icola. ·e verterr-<nnal'lio 'PT'.OJJil"''il8tmen.te dirto, nos .seus dijversoo f!'l'éos. d~1de o 

N1<"1imo <de cou!"as, o •eler111emt:ar e techmico. até o superior mos ineb'tutos. 

Art. 2. 0 Ao Gov·ermo será .licito fu,ndar e desemvolver o ensino nacional 

r~ P'lJ"~i ·c.o l'Fl e verter:i ·nan"~itl mas '€\SCO·l.a,c; moTmlaes •e ,dJe €1dlu&çã!o 1d.e pr.im11eitro g,Tá.o, jâ 

ror fi ' . e d•ii-ectamen<te, já .asser1!00.nldo ·ou n<XlOil"d•amrd.o com a•s aurtxwi darle.s est:a

dnl'a'f'S e rmunieliipmes. se rn isso ·em~rg'GJJ· ij,nte·I.,e&se e JCOIT1Ven!ie'11cfr::t . 

J\r<t. 3. 0 Ernquant:o o oosimo <primamio •não esbiv·et· Teg'UlM'mentP or.!<'3nizaK1o 

na Fed8'l:'açfu:J, o Mhn1i.stn-o 1clo InrOOrl!or . ou'Virdo <>"' ,,.ove<rn10'S eSbrudua•es 0'1.1 'mmft

,..; , 1"'\f:l(l~. cl e~~l·2"illarfl nna~ ::u; .PRColns de pri•tnfl'h·o g"rtio ·i·nCtln1bidns de ministr·al-o 

de-, cl c já, de co.nformidacle com o i·nbuito <fundamen<ta1 desta lei. 

Art. 4. o Conoo<bttirá ohjecto elo •ensino agrirola l])riman,io liln iciAr o alumno 

nos rprimei1·os l'udimentos d•a sciencia rugricola ~}elo empreg'o do methodo intuitii

vo. m'e·i.os ele oooervaçiW ·e e:>.."')Jerhnentação. 

~ 1: o Neste presu.pposto set'á dado sob a <fórmn de .J.ições ele co usas e~pe-

rimentaes. de modo •a permlbtir-l'he co'l1cebel': 

a) como uma plamta •se aliJimenta. cl'esce •e <fruoti>fica; 

b) a ,,azã.o de ser de o.perações cuntura,es el eme.ntares e comezinhas; 

c ) as reg'ras mais tri;viaes r elart:ivas :á 'hy~ien'e do 'homem ~ dos animaes 

domesticos. 

* 2. o Sob essa ordem de •idêas. o Governo for'mu1ará os '))rogrammas a ad

oprar, o1os quaes esta•belecerá TegTas atti.nen<tes a exames e d'e certJ.ficados de 

estudos para os que ven,,am a compl•etao· o cu<rso da escola ag.rico·la primard'a. 

§ 3. o A esco.la ·incumbida de ministrar o ensino agl'ioola primaa· io será pro

vida d'e um trecho de terra de dimensões soffriveis adequado á formação de um 

janl•im, o qua•l OQ'llsti buirá. '[)ara o professor o tmico e e>.."'lusivo cal'lll)JO de de

rnOinstração d·a e-scola. 

Art . 5. o Decon·Jdos tTes run'l1os al!lõS a •promulgação desta lei , nenhum can

didato será acceito ·á matricula, ad·milssã.o ao exame mos gymn1asios offici~tes de 

ens i.no secund·ario e cdl•l'e·g>ios equiJprurados, sem que primeli<rrumen•te exhiba certi

ficado de a.pprovação IJ1as ma terias <do •prog.ra.mma do c ul'so rugrõco1a primal'io. 

Art. 6. o O 'Govenno •proverá a que, sem demora, sejam t'Bformados no Dis

tricto Federal e Estados d·a União os •planos de emsimo das escol·as .normaes, de 

sort'e qil.le os f'l.lturos profesSO'l'es que se 'haJblirlitai"em sairum. convenientemente 

a.poparelhados paQ·a o ensino do curso a~gpico.l a pl'imario, CO'l1forme o pnogramma. 

que adorpbar, 
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I. O ens!.no ag'rico.la nas escolas •normaes set'á encaminhado sob o - ponto 

de vi8ta da a.pplicação pratica das disciplinas r espectüvas, a.nnexando-se- l h e~ um 

horto 1)ara as co.nsta.n tes ~ ·a.ourrudas n ooesslildadles do •est<udo experin:.entaJ. 

II . O au1·so agrícola mormaJl será diiStrib'Uido pelos dous ultimos llll1·nos es· 

cola~res, vensamdo no ip'rLmeiro deHes sobr e a 'lJ'I'Ocl!ncçp".o vegetal, O'll ag·r icu ltura 

p:·opname nte d•ita, horticultura e arboricultura. e no egu ndo sobre a J11'0dmcção 

CMLintal , ou zootecihnlia, hyg:i'ene, aperf~içoamento dos a.nimaes domesticos, po

licia samita.r>ia. insPCtos uleis, sericiouqtura, a1)iculbura, i•nsectos nocivos, pisci

cult·ura. a.cclimação, etc . 

III. As J.ições •t hooii'Iicas podl€'rão ser com.j)l]etadas cJaJda semrunoa. não s•ó po•· 

exercícios ,prMJicos e experimoota€8 nos la.bora!torios e mo horto da escola, mas 

tambem por e=u•·sões instruot·iovas e hy.g•ienioas nos jardins . .fazendas e cam

pos de d mon·stração mais pq·oximos da séd'e dos respectivos estabeledi m entos . 

DV . O Governo .provi dencianá 1Ja.re, que os serviços de l rubora1orio, gabi.ne

tes e museus das escdlas norma.es seja.m os mais completos possivei•s, fá,endo 

a•inda para que os resultado.s prfl.ticos obtli•dos con~ti-tuam cada run•no objecto 

d e uma eXJposição. 

Art. 7. • O ens i<no de agr icul tura e zootechmia prOipriamentc dito ser á con 

fiadD a prof~ssores especiaes nomoo.dos peJo Ministro do Dn<terim· , co,sultado 

o iVJlinistro do Comm-ercio e Agriou.l-tura. 

Art. 8 . • Os prO'fessores oespleciaes de agr icultut·n e zootechnia c1 verão ,pos

suir o d•iploma ou graduação no curso de ensino techmico que m~sta .lei ficar 

C8ba·bellecido, ou , qua.ndo ex-trrung·e iros, e-X!hibior cer~lrfice,dos de ca•pacidade, pas

sados por qualquer ·estabelectmento con!l'enere de imstl'l.l Cçã.D SU'perior . 

.Amt . 9 . o Os P'l'og1r'a,mmrus dJOis oull"dos ou piamos !;'e.na1es CLe e<ncsimo agl'icola 

norma·! e •Prima<rio serão simuHa!Tl~amente al}provados pelos Minlistros do Inte

rim·, Comm-er cio e .A>gricuHmra, ouvido o Conselho Swperior de JDn si" o Agrí
col-a. 

A-rt. 10. Durante o período di" orgamiz~ção do ens.hno naciDnal agri cola e 

veterin ario e formação dos "i•nstitJu•tos sUtperio r es de I"strucção ag•rico•la, os p·ro

fe.ssor es ;J)'ara o ma.giste-rio •normal e .primaria rse.·ão collh iclos ent<·e os proi1is

s íonaes d<'> reconh ecida com p'ebe,cia no paiz e eX'lrang•eiro, mmca contrrutados 

pm· ·praw ·maior de o ito annos. 

Pa:ra",·apho unico . Os proCe8sores extran.geliros deverão sa•ber a li•n•gua ver
naouJa. 

A!rt. 11. Haverá um i"specto•r gJer a l de ens i.no agdcola norm•a.l e -prima

rio •e sub-i nspeotores, em 11'11 mero que ao Governo parece,· sll'rficien te, devendo 

a ·nomeação destes wltimos ser 1·egu.lada pelo mesmo •processo que a di a.nte se oo

ti'pulará para o pro vi•mooto das sub~'•nspectori•as do ens!.no ag>r icol a e veterina

rio i·n tegraliredo. 

Para.g-rruplho u•nico . Os serviços de i·ns.pecção gera l e sub-l.nspecção serão 

remunerados. 
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TITULO li 

Do ensino nacional ag1·icola systematizadt• 

CAPITULO I 

De1s el!i'l!m·sa..s ontens ele ensino 

Art. 12. O ensino nacional agricola c ve terinario comprehendt·rá um tod•J 

oonünuo e relacionado, mediatnle ~' ol•assificação s~g'Uinte: 

I. JDnsino de co usas; 

II. Elnsitno elementar; 

III. Elnsi•no teolmico ; 

IV. Ensino suQJ>e'!'io1·. 
I 

CAPITULO li 

Do ensi.?J o ac couse1s 

Art. 13 . O ·ensi·no de co usas visao•á prl•ncipal•me.nte dHfUindir a i nstrucção 

]JI·atice. rugricola ~ veterinadita na popu.laçã.o ,,ura•l acluHa. Funda-se no conbocf

mento ile factos certos e ve.·ificados e na vulgarização das leis, phenomeoos 

propriedades mais simples da nal!u'l'eza, verificados péla ·pratica ·experõmenta!. 

I . O ensino d~ co usas operar-.se-ha pelo dN;en-vol·Vi·mento da obsen·ação. da 

ref,Jexão e (lo racioci•nio nos campos de dlemonstração aJp'p!icada a todas as soas 

necessidades. 

H . Os campos de demonst'l'açãlo l!e,-ã.o, neste caso. como objecc' ,·o põ.- s b 

:t vista elo agricu-ltor ou óriador quaes as v!IJ11bagens e ~nconvenientes r o;.aLi>os 

a ta.! m1 quaJI methoclo ou processo de cultura regional, ou qualquer outra de 

possivel acta,pt>ação, os sys·temas a seguir sobre a.Ji,me:ntação, saude e aJlo"rf•i 

<)Oialmetnbo elos animaes, a ntatureoo.. emp-rego elos a,c!Jubos e equi.Jibrio dos setLS 

elementos compommtles . emrfim. os meios de utili«ação e fownccionam ento ·o~ 

agrentes· racio01aes elo trabalho mec•&nico do so.lo. 

JII. Pa.ra o fim de orga.niuvr os crumpos de demonetração deste en-ino . o 
Gover·no mrundará vrocecler á divfisão reg•ional do tetTitorio da Rlepublica , b 

o .ponto ele vista agricola e pecua·rio. 

IV. Nn creação dos campos de demonstração a,gricola e postos zootechni

cos o G<>verno attende1"á pri·nciJpalmente áquenes .pontos onde as respectrra!' 

autoridades estnduaes O"ll mnnicipaes se promptifticarem ·a offerecer. sem o nus 

de Ctuarlque·r es•!)!ecie. ao Ministerio da Agricul>bura locaes oproprios, com·en lem e

mf?nte prepara<:los e faci~mente a•ccessivelis . 

V. Como elemen-tos subsiclia1·ios elo ensino ele cousa·s, o G<>verno f omentarã 

a creação ·e diff'llsãio de : 

a.) Escolas ambulruntes, OTide se ministJ'em comhecimentos áqueJlas ;1essoas 

c.uja. idade, posses ou occll!pações ·não l•hes permittam frequentar a escola pri· 
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ma11:a ou cursos syslematizados, acomrr>a.J1hadns ao mesmo i!empo de demonstra

ções 111•raticas sobr'e hYJg>ieThe ,pecuaria, plantio e ilndustrias agrJco.Jas da região, 

como sejrum sobre o café, matte, ca.nna de a suoa;r, rugodã.o, cacáo, qu·ina, o.mo

reio-a. ceneaels, fon'3lgens, raças de g"aido, syetE>mlalS Taciorua.,e.s de rulimenl!:ação, ma
tamento raciomLI do leli•te e seus de>ri~'ados, co·nfor.me as c<m'VerLiencias de cad•a 
ca•ndidato ou conou'l're<nte em po.rtioular; 

b) Comllerencill!s ag!riconas, seg1wndo as condições agricoiM de cada locali

dade, o soo gtr-áo de adia.ntamento e irndustrias preponderante-s, tendo por in

úUJ'Ito 'dorrupletlar, mel!1ho1'B.In ou a!poen•J:le,iço<a.r os mletlho.dols, SYJSt>elma;s e co'11.'hecian<entos 

já adquio·idos . Sendo o papel do conferencista o de V'lJ•Ig,a:riza•· os ·processos a 

cada. passo obtidos pela sciemcia a.g-r.icola, em todos os seus do1ni•1ios. o metho

do a seg'Uir daPá semp1•e preferencia aos exerclicios praticos &e caracter exl>e

rlm<'ntaJ , fe.:?lendo o <possiv<>l ·~>aTa que ao ;p1·eceito acoll1jplamhe immediatamente 
o exemplo; 

c) RE'lõniiies ag'!'icolas locaes para a divulgação e di-scussão de abseTva

ções f<'ita<S med•iante livre copa1-ticinação de todos os assistentes nos debate-s; 

cl) Cu':'os a domicilio, •por m•eio de co•rre&pon denci"" periodicas semanaes 

ou quinzena.es. 

CAPITULO III 

Do ensino ele1ne-ntan· 

Art. 14. O en&iono elementar compJ.etará os primeli.ros 'I"·Udimentos recebidos 

na escola rugricol~ prLmaria e será ('SSOncialmente pratico. 

I. Definirá o ensino eleme ntar o C'llnlho accentuad•arrnente profissiona.J, des

tin~nldo...se a ;p;repa.r1mr a •g;riklt.JI.t01re'"' isto é. lruw~adbres, CT·ilaldores, indlustlriaes. 

dir.e.oooo,oo, geren<tes e aJdmlir,ilsti1adolN's de U'Si01la'S e OJ'Qquenrus Pa•bniloas, COI!1SOaml{:le 

os 1J1·inciJ)iOIS fundaornlelntlai!>s 'dia lsc<i•enlcia e a PIJ)Iicação dos method'os rnci'Omae~. 

IT. O ensi<no ellementar, dado ob o j)II'O<posito acima enuonciado revest!irá 

um caractler ftmdamentalmente expedmentaiJ. E' a experiencia a.pplicada á re

gião em que &e in-stitui rem escolas do mesmo ensi·no. 

III Na oreação e a.ssentam ento elas escolas ·el mentaT-es, o Governo terá. so

bretud" em vista as conàic;iies culturaes e •lond·ustriaes .peculiares a cada re;;-iãe 

em especla<l, e tudo quanto se relacionar com a natureza do solo, infll uenoia do 

meio e propriledades do clima. 

IV. As escfrlas 'E'Oiement-ar es serão conRagradas ao confr001to e ensaio dos 

rlifferentes systemas de C'U ltura, sementJes. adubos, forrag<ens, comprehenden~o 

tambem a hyg-iene das plantas e dos animaes, selooções. r enroducção das Ta

ça", manejo dos 1n-strum'entos agricolas . noções pra.ticas sobt·e ferrar-ia. carpin

tn·ria e construcções ruraes, pla.nimebria e nivelrumento. ="Tas •regiões a-ssoladas 

pelas seccas. serão ministrados >tinda conhecimentos sol)re in·.igação, armazena

m ento ·e pre<SeTvação elos cereaes e pastagens seccas. emfim sobTe rodos os 

m'eios pr1ai!Jicos &e 01bteT a@Ua. 
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V. A funilação e assent:unento da.s escola~ elementares deverá cingir-se a 

um pla110 economico :e comm~rcial, dle sor·te que, á part-e os trabalhos puramen

te de ensino e i·nveetigação, possam corresponder ao typo de faz,endas modelos 

cuidadosfl!mente montada.s e appa.relhndas. 

VI. ()(llm este irn,btri•t"O, a cald•a caimiPO dle ex.p.er·iencia Ae«'á rume;xo um oompo 

de demonstração. 

VIL Tamto os campos de exp!OTação como os seus ·productns serão isentos 

de q'lw•esquer impostos, fed era-es, estadu.a-es ou munici']JaJ<'S, bem assim todo e 
qualqu-eJ' o b:iecto impor.tado pR.l'a seu serviço. 

VIII. As despezas com os d·iversos trabal>hos dos campos d'e demonstra

ção con·erão por conta dos particulal'es que os ex·plo'l'nrem, passando a perten

cer-lhes pelo mesmo motivo os prvductos obtidos. 

IX. Em oadR. Estado haV'erá, pe'lo menos, uma escola elementar, cu ja mon

tagem obedecerá ás condições ·estab'elecid•as nesta lei, art. 14 , III. 

X . Os rulum~1ns 'SC1"ão mantJ!tlenidos 'POr coll!tba do Q{)ven"'1o Fed'eral, oonsi

g nando-se-lhes a i·nda cer ta quantia em dinhe i.ro por dia de tra·balho manu,.,J não 

comprche.ndido nos exerci cios prR.ticos do estabelecimento. Essa quantia será 

semlprle üe >~ccôndo com a si~~~a~ã'o 10'0<'111 do estabe!oomooto. 

XI. São condições essencia>es á matricula nas escolas elementar es : 

1". attestado de l)oa conducta e constituição physica; 

2•, certi!'icado de approvação nas m,a,terias comprehe11didas no cur,,o agori

cola primario das escolas officiaes 0~1 es ta beledmentos particulm•es onde sa 

ministl"~e o -m esmo ·ensino; 

a•, certidão <>u qua-lquer out1·o documento reg·ula.r em que p!XJV>e idade maior 

ele 13 e menor de 16 runnos. 
X'II . A ce1·tidão de h R. ver o alumno concluido o cm·so e-lementar da·rá di

retiJto. ill11dtOiple!nd€Jnll:e <le (!ua.lquer O'LJVNl ·exigencila, á nomeação >pru·a cawg'o'S do

centle.s do ensino de cousa.s. escolas ambu·la.ntes. sub-inspectores regionaes. etc . 

CAPITULO IV 

Do · ensino techni.co 

Art. 15. o en.sino technico "erá ot'ientado no sentido da paTticulariza~ão 
ne cada um dos clominios concreto das sciencias e industrias ag:ricolas. 

I. o ensino technico terá 11r>r cl esignio formar profissionaes dotados d'e co-

01Juecim~>n<totS, quanto pio sive'l. ext.en!;'O·s e com·pl€1to s . quer dl:l po111to de vi!<Jta expe

rimenta;], quer do ponto de ~ist• pratico-scie ntifico. 
II. o .,.ns·ino acima especializado tendel'á a peeencher a i'llda a ·lacuna ela 

fa·lta el e homens apparelhados com o prepfliro suffici<mte e nedeSSaTia idon<lidade 

para fundar. cli'l'i!'ri>r, ou adm inis trar. com rea·l segurança de e:>.'i<to e prosperida

d·e. qualque•· estab'elecimento agrico•la ou irndustria·l. dll~tro da <lsphera el e estu

do" do ramo a que, por inclinação propr.ia., se houver consa.gra.d<>. 

III. As escola-s techn·ica.s te!'ão ai•nda po:r encargo : 
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1• aprofundar toda.s a~ questões scientificas d·e interesse pratico; 

2• appar•elhrur .professores prura cada re.speci·ali.dad·e' agl'icola ou industr·irul. 

3•. d!i.-ig.i.,· e OJ'lienrtlar o 'Progmeseo agJ]ic:ola e ind<Usbri~l da .. egiãJo ern q~1e se 

instaHnrem, suhmnni.strando nos intef'essndos os emsinamento · p·e.los mesmos so

licitados. esclt!~o~'ecendo-os, •emifim. C]uanto á so lu ção de todos os probl<emas qwe 

entenderem com a producção vegetal e animrul propri.amente ditas. 

IV . Os cursos de es tudos das escolas technicas deverão consultar as cultu· 

'"~s ou inldJUstr iae< exi teln1t€'s. plecuJ.iaTie>• a daJd'a região e as que ne&tas se mDt!

trarem ma.is faci-lm ente acclimaveis e ex.ploraveis . 

V. Quando em uma dada região CQIJlcorrerem duas ou mak; culturas ou in· 

dustrias <:>speciaes .em CQIJldóções pros])'eras, ou de virem a J;loresoor, se racional

mente desenvolvidas. o Governo poderá estabelecer tantas escOola.s technicas 

con iespondentes quant.as as necessida,clres o exigirem. 

VI. Em todo caso, porém, terá sempre prererencla aquelle ramo de cultura 

ou industria que rna1s largamente prepondera r e melhores gara111tias offlerecer ao 

prog·resso regiona:l . 

VII . .-\s escolas teohnicas. no empenho de .alargarem o carac-ter expc•·imcn

l'n ·l dos ramos especia<:>s a que forem consagradas. constituirão outros tantos 

campos de experiencias dos res])'ecbivos estudos. auxHiadas nas varias ma·terias 

dos SC'US cursos por la.boratorios, offidnas, estac.ões, gabinetes, museu<>. etc. 

VIIT. A's ·escolas technicas cnbei'á o emca rgo de vtJ•lg.arrizal1ern por todos os 

meios viavei.s os resuLtados daR suas investigações. fica.ndo á sua conta a pu

blicação de revi.stas, a creação e direcção dos cursos dre l•ei•tura. cursos dre cor

responldoocia sotm~ agrQIJlomin e zooDcloh.nJJa . 

IX. Para a matriculn nns esc!)! as technicns se ex·igi•rão os requisitos B'e

guintes: 

1. o !Não t;e.r menos de dezoito e mais de vint~ e um a·nnos . 

2. 0 Sujei.tan·-se o carncl'i'cl{l.to á .p1'epla/Jia.Çâo prévira qlllc ao Go<vel'TIO aj1<rOUVe-l' 

es ta-belecer em r egulamCIJ1to, devendo, porém. em qua'lquer hypothrese, ser hab·i!i 

tado nos conh'ecimentos da língua verrnacu•la. e possuir noções de francez, in

glez. geog:raphia, arithm<:tica. algebra. desenho, geometria, physica -e chimica 

c historia na turrul. 

CAPITULO V 

Do ens i11o S1tperior 

Art. 16. O ensino superior agricOola e veterinario. a cargo d'e um Institut<. 

Nacione 1 A ~'J'onomko e Veterin!l.rio, será desti<nado ao 'J)rpearo e grad<Uação dP 

eng:er>he·iros a"ronomos, medõcos veteri111rurios, professores e pesquiza·dores d~ 

laboratorios e gab1net<:>s, da s differen.res d·isciplinas em que este se dividir. 

I, O ensi·no supeT'ior agricola Vleteri111R1rio ahrang.e11á quatro annos. tres 

para o estudo das drisci~ina.s em conjuncto e um par a a especialização de l!ada 

uma das ma terias geraes mais imporbruntes, ou ~espectivos cursos. 
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IJ. Do programma do ensino superior constarão cadeiras r·elaliva~ a~ cul

tur·as ou industrias espedaes do paiz. 

III. Pela importancLa do seu Cim o Instituto Nacional Agronomlco e VNe

r·inario constitui rá um verdadeiro centro scientrflco. em correspondencl com 

es tabelecimentos analogos mais notaveis do extra111geiro, de maneira a acom

panhar sem solução de continuidad>e o progresso universa•l das sciencias ~ 

te.s correi a tas. 

IV. O ensino superior agrícola veterinario ~erá altamente experim?ntal e 

demonstrativo. d-esenvolvido em todas as cadeiras. segundo os methodos mais 

adi~vntados de imvesligação e a.ppl-icação scientificaa. 

V. Com esse desicle1·atum o Governo a nnexal'á ao Instituto . ·acional .\gro

nomico e Veterinario as e«colas de exper iencia e applicação qu s~ fizPrem lm

I>N'>Rcirndq-veis. 

VI. O ensino será ao mesmo tempo dentro ., fóra do Instituto nos labora

tnrios, gabinetes , offidnas. nos campos de expe·riencia e escolas de appilcação 

incl uídas tambem as excursões e visita~; a estabelecimentos zootechnicos " a:?TI

colas, usinas, fabricas . etc. 

VII. No fim de cada anno os rulumnos do Instituto )<acionai Agronomlco 

e V'eherinario . erão di stribuídos, durante o tempo das férias lectivas. pela,.; <'E

cola~'< elementa•res, seguindo a hi de perto os trabalhos de experimentação e doe 

m.omsbl~Qão . uso e mlen-e!!Jo 'dos JmsiJl'um enrl:.oiS. a'J)tresentam<lo de volta ao Ionsôtuto 

uma memoria do quanto viram e observaram. 

VIII. Constituirá requisito para oa matricula nc Instituto Xaciona ' A:rr• 

no mico e Veterinario o bacharelado em sciencias e lettras. 

IX. O Instituto Nacional Aa-ronomico e VetJerinario depende directa ~ ex

oluAh'ament~ ~lo )finisterio elo Oomme<roio e Azyioulotura. corr·endo. todavia. O" 

negocias de sua direcção e administração por contoa da directorla ~era! de En

si no Agr ícola e V<!<tlerlnario. 

TITULO IH 

Dtt Di!·ecto>·ia Ge>·al ~c Ensino .I!J>·i.eola c Vcte>·innrio 

Art. 17. Superintenderá todos os serviços do ensino nacional al!'ricola e 

veter inario do paiz uma diT'ectoria geral de ensino agricola e veterinario. subor

dinada ao :Ministerio do Commercio e Agl'icultura . 

I. Flsta direotoria constituiná uma l'epartição A parte e di lincta. tendo 

por chefE- um director geral de immedioa.ta cont'innça do Go,·erno. 

U . Todas as nomeações de empregados administrativos serão feitas pelo 

ministro. sob proposta do directo1· geral, podendo tambem. par a esse fim. ser 

aprove i·tadol'l funccionàrios rl•e q\laesquer das outras iUrecções do Ministerlo 

do Commercio e Agricultura. 
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TlTULO lV 

Da l iiSJlCO\iiiO c Sub-l llsJWcçiio 

Ar t. 18. Cada ordem de ensino terá o s<u inspector gera;, cu jas utlribuiçücs 

o Governo CSJlecificará em r eg·u!amento . 

I. H a.worá '!lOS :IDsilaJd~>s ou odfi~tiJsàel• a•egion•a~s. U'lll sub-di reclor , o qual dc 

pendeo·á immediatamente dn. Dir ec toria Geral do Ensino Agrícola e Ve tcri

nario. 

II. A inl'ij)ecção comr.J<-.eh ndlerá todo..<; os aspectos do ens ino lhcor ico, ex

P'at,>ment!al e !IDa ti co . 

IJI As nomeações de in:<pecto r e sub-inspector S€1rão da alçada do :illinisu·o 

do Commercio e Agricultu ra. 

IV. As dos inspecto<·es g» •• :m~s cJ,e verão o>ecnhi r em pessoas de notaria com-

petencia e-m assun1ptos agTicolas e ve teri na,J~ios, n1a•ntidas, as n1esn1aR, em-

quamto bem servlr.em. 

V As dos sub-inspectores serão fei-tas do modo seguinte: 

1 . 0 O Governo mandará examinar préviamente os cand idato~ que concooTe

l",em átS yagas e\~ntuaes, notneando pat·a isto um a co1nmi~são ele tres m-Cnl
bo·os. 

2. 0 A' "\ist:t do exame e classi[icação comp tente . o Governo fr.wú as nom ea 

ções, respeitando estrictame-n te a orcl<m clle co!locução, segu-ndo o numero de va

gas existentes. 

3." O pro;:; o-a mma das ma terias <le exame e o seu processo serão fixados 

em instrucções do Govet·no. 

TITULO V 

Do Conselho SII}Je?'ior Agricolrt e Vctc?·incwio 

"\ rt. 19. Créa -~e na CaJJ ital da Uniãn o Conselho Superior Agrlcol a c Vrtr

rinnrio, presidido pelo Secreta•rio cl:e Estado do ommercio, lndustria e Agri

cultura . 

1." O Conselho Superior Agrícola e Ve terinario compOo·-se-ha elos seg·u·in tes 

vogaes: 

l,O o Secretario do Mi!llistro do I'llterior. como vice-p1>e•idente . 

2 ' . o DlT>ector do Instituto ele 1:0a·nguinhos. 

3 . 0 o Director da Escola Polynechnica. 

·1 'o o Dil·ecto•· dn Escola :-<aciona! de 1\Iedidna. 

5.0 o In~&p·ector Gerai! do Ensino de Cousaa. 

s.o o I'llspector GeTa.l do Ensino ID!oeomentar. 

7.0 o ln<;;pector Geral do EnS'i'llo Techlnico. 

8." o I.nspector Geral do Ensi'llo su.perior' 

9.• o Director da Elscola de Bellas-Artes. 



10. O J)i.,ector do Observaloi"i-o Meteorologico. 

11. O Governo consultará sempre o Conselho Superior Agrieol't e Veterina

rto em todos os assumptos que disserem o·e;s.peito, a: 

1. 0 Projectos de ·lei, ne.gulamentos, avisos, instrucções, relatLvo.~ a assum

ptos pedagogicos nos estabelecimentos de ensi01o agrícola e veteri'llnrio. 

2. o P•la.nos de ensino, eXJetl·dc ios, explo·rações e estudos no.s . campos expe

rimenta e.;; de demonstração, hrubo·ratoTios agrieola;s, .estações agronomicas, etc. 

3.° Cu ltivos, processos <l·e cultivos, fa1bl'i>co, acquisição e ada<ptação de ins· 

trumentos que conVIelllha introcluzk e vulgariza•· no paiz. 

4. o Polamos geraes ele estruti·stica .e i'llqueritos agrícolas. 

5. o Planos de CJ'eação ou supp.ressão de estJações agronomicas fazenclaA 

modelos, laboratorios, campos de experiencia e exploração. 

6. o Subvenções e auxilias a estnbelecirnento.s et•eados a exp<-nsas ele roecur

sos ~Iocn.es . 

7. 0 AuxHios e subsidias á:s ex.posiçõels, feiTas e concua·sos agrícolas e p<'

cuflll"ios . 

8 . o P·rogramn1Jlls de exlllmes ou quaesquer outras provas lYUbl icas de habili

tação e oi doneidt"de, elas quaes depender o provi•mento dos cm·g·os ou funcções a 

preencher. 

9. o .'\!pp•·ovaç:ão cl•e Jiv.r os e ma.tedal technooo pa.ra o ensi no em geral. 

10. Tab !las ele pneçDs de runa·lyses, vaccilnas, produzidas nos laboratorios 

ba•cterio logicos, sementes se leccionrudns, adubos, e•tc. 

11. Tarifas de condoucção de generos do paiz em estmdas ele r-erro e trans

porLe mall"itiomo ou fluvirul. 

TITULO VI 

Do Conselho LocaJ! 

A1·t. ~O. A •lêm dD ConselhD Supe1·ior AgTicola e Veterina•rio haverá. um Çon

selho Local em cada município. 

I. Os con;;.e!hos •looaes tea·Jo po,· fim ·promover o desenvolvimento elos co

nheci.mJentos agTicolas, qu~ mais hnporten1 ao intere·sse do nn1nic'ipio, seg·undo 

o,; cu!Uvos e indus.trias que lhe fo·rem peculiares ou outras que convier r n~aiar 

e adaptat·, envidando paJ·a isso os meios que jul·g~a•rem conv.eni entes. 

II. Os con ' •lhos locaes darão, n1mualmente, conta de seus trabalhos e es

forços á. Din·ectDria Geral elo BnSÍIJ1Q Agrícola e vete1·innrio, por intermediD elos 

.sub-inspectores respectivos, redi.ginelo relatori~s que erüo publicados no Dia1"in 

Off'icictl. 

UT. Aos conselhoo locMs calYerá: 

1. o Ag·enciar a fu.ndação de in·sU.tuições praticas d.e ensino agrícola e v ete

J•ina rio, campos de demonstração, postDs zootechnicos, segundo ns aptidões de 

cada ·looa,lida·d·e, por m.eio de donativDs feitos p·elos interessados. 

2. o Pron1orv1eor a t"ieR lização ·de cmT(eremcin.s, reu•niões locae s, exposições agrl

colas e pecuaJ,ias, divulgação dos resultados obtidos nDs campDs de demonstração 
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" pus·.o.; zoot«chnicos, pela publicação de jornaes, revistas " todo qualquer pro

cesso peolo qua.l possam efficaznwnte incu-ti-r e di.ffundi-r, no meio da popula

~ào rura•l, os ensi-namentos praticos agricolas, 

lV, O conselho local será presidido 'Pelo sub-inspecto~·. lla.B capitaes, e pelo 

Pt·esiden.te da Oa.maras Mu•nici<JJf!JeS, nrus di€'J11ais localidades. 

Y. Os con eihos locaes compor--se-hão c1e nove membros, o Presidente in

clusive. 

V l. Os demais membros do conselho local serão eleitos biennalmente, me
diante o v01to · cumulativo, entr., os ugr·icultores e criador · do munlcipio, como 

lnes sujeitos ao fisco estadual ou local . 

\' lJ. O" conselhos locaes se reunirão, !>elo m " nos, ordinariamente, uma v ez 

pot· mez. 

TITULO VII 

DiSJJOsições rli1J61·sas 

.\rt. 21, O ensino ruadonul agricola e vete.t·inario, em qurulquer do>. __..us 

gT:'tos ou categorias, s ení. liw>e, e como taes considerados os estabel.e.cimentos 

fundados pelos governos esladuaes e munici)Jaes ou simples associações parti

cularPs, cujos planos se confornuw·em com os das instituições federa.es. 

_-\rt. 22. Os estabelecimeattos. de ensino liv.re só começarão a funccionar de

pois que os r.espectivos planos obtiverem a app<·ovação, por decreto do Ministro 

do ComlTllt'rcio, Industria e Agn·iculbura. 

_-\n'L 23. Os estabelecimentos de ensino livre, que contarem mais de qul!Jren

ta alumnos de frequencia, e dous annos de existencia, farão jús a uma subven 

ção pdo ~Iinislerio do Comme>·c!o, Industria e Agricultura, que dê pa!"a cobrir 

uma terça paa-te das suas despezas al111luaes. 

Pa ·agra-pho unico. O decreto do Governo que fixar essa subvenção decla

rnn·á de ~•tiliàcuLe 7mbLica os t•eferidos estabei·ecime.rutos. 

A·rt, 24, O q1•ant1wt para taes subv,enções consignado na lei da d.espeza 

:ullmn. 'lâO poderá exwder de sessenta con los de rêis por Estado, 

Art. 25, O ensino nacional agricolia. e vete.·inario será gratuito em qual

quer dos seus gll'áos ou categorias e dado sob o •·egimen de internato. 

Ar.L 26. O Governo provià•e<ncia.rã: 

I Para <JUe o actual Ja.rd!m Botanico seja reformado e dotado do ~ppare

llll<umento moc1erno indispensavel. aprop.-i:.ndo-o ás exigencias scientificas e pra

ticas do cu•·so de botanica do Instituto Naciona.l Agro no mico, 

1l, Para que seja creado um Jard·im Zoologico provido do respectivo aqnn

l'il!l><, desti·nndo igualmente ás nece~sidades sc ienti'ficas e prn ticas do curso de 

zoologüa no neferido Instituto. 

III. Ambos estes estabel.ecimen tos passarão a constl tu i·r dependencias do 

In•stltuto ::--181Ciona.l Agronomico e Veterinario. 

Art. 27, Uma vez que o Governo encontne diMiculàade de t·ecrutat· no paiz 

pessoal com a idoneidade requerida para o provimento dn9 cadei rus dos di-
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vec.·sos cllJl·so.s do ensi.no nacional agricola e veterina.rio , PtJ·.ee·nchel-as-ha con1 
profi.ssionaes e especialistas extrangeiros de in<Hscwtiv.e t competencia., medi!llll1te 

contrwto <>U nomeação definlrt:iva. 

Art. 28. O.S exa.mes se farão por ma.tJ<"l"ia. e constarão te provas .escrt-

ptas, ot·a.es e praUcas. 

Aa·t. -29. Os •pt·ogNcmmas dos cliffet·emt-es cursos serão, quanto couber ús 

observaçlies dos preceitos peda.gogicos, completos, dletalhados e minuciosos. 

Ao"tt. 30 . E' o Govet'no autorizado a abri•r oo creditas n ec·< S~arios a. erre

ctuar ns i·ndispensaveis operações, com as p.1·im.eiras de.<pezas da. execução desta 

lei, submettendo, posb€.-iorment-e, á a.provaçáo do CongTesso Kacion·rul, as ta

bela• de vencim1e•ntos e o orçamento com o cuosteio gera.! do ensino agrícola ve

terinoario no pa.iz, segundo a'S rego·as ., condições aqui estatuídas. 

A1·t. 31. Revoga- se a ~egl.slação em contrario. 

Sal,- da.; Sessõ,•s, ::\'ovembro de 1909. - G1·ctraho Cardoso. - A' Cun•

mlssào de Ag~ricultut·a. (*) 

SESSÃO DE 2-1 DE ."/OVE:\1BRO" (1911) 

C1·éa 110 munici?Jio d.e 0/ivei?·a. Estado lle Mi1ws Gt>~·ctes. m1w Escola Pr·atic.J de 

Arn·icnltn1'll , q11e sení o1·gan1 ir.:c«la ele ctccô?'clo COII1 o disposto no m·t. 219 e 

segninbes do ll.ec1·eto n. 8. 319, c~e 20 ele O·nt11b1·o ele 1910 e clá otttras 

1J1"0Viclencias 

O Congresso· Nacional re&-olve: 

~t\ rt . J.. o Fica et·eada no mtt n~ic !pio ele Oliveira, 'Rsta.do de :\l!ilf'las lH:raes. 

uma Escolft .Pratica do Agricultum, que será organizada de accôrdo com o dis

_posto nos at·ts. 219 e seg·uintes do cl·ecreto n . 8 . 319, de 20 de Outubro CLe 1910. 

Ant. 2. o Para esse fim, o. Governo podel'á aclquürir os ter•reno.s necessa

rlos, devendo pr'E>ferit· para a in,tal-lração aquenes que lhe sejam offerecidos peki 

Cama.· a :Miuon ic-ipa~l. 

A10t. 3.o Revogam- se as disposições em conbrario. 

Sala cln ·s Sessões, Novem oro dre 1911. - José Bon;ja.cio. Cc.loge1·as. 

-.·\'s Commissões de Ag-ricu·ltura c Industria e de Fin-anças. (*) 

( •) Pend<">m de • p!wec<11·es. 

Projecto 
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.SESSÃO DE 25 DE :-.IOVE:\IRRO 

A.uto>·izu a c>·eaçrio e installnção ele twLo Escoi CI PTatio« cte Ag1·icnlt-u>·á 11 c1 cc•-

lJittLl de GoyCiz e tres ca111 /)Os tle demonst1·açcio 110 1nesmo Estoelo e clá 

Ollt>·os 1n·ovitJ.encias 

O 'ongresso :-.lacional reso lve: 

Art. 1. • E' o Governo autorizado a crear e installar uma Escola Pratica 

de A~ricultura na cn.pital de Goyaz, c tre.s ca:mpos d e demonstração e ,postos zoo

technicos t-.e5pectivamente localizados ao nontoé , centro ., sul daQue-lle Estado, 
abrinclo para esse fins os necessarios creditas. 

A1·t. 2. tl Revogtam-se as disposições em conbrn.rio. 

Sala ?as Sessü<s, 25 de C\Tovembro de 1911. - .1I ct~·cello Si/11a . - A's Com

lnis!ões de Agricultura e Industri<L e de Fi·nanças. ( •) . 

Sti;SSÃú DB 26 .OE SETE:VIBRO (1917) 

llanda equipttrm· aos o!ficiaes, 1Hl1'CJ totlos os etfeitos, os eliplomas expedtdos 

pela Eswln. ele Agronomia de Pe>-IW?Hbuco, e os co1lcediilos /Mia Escola Agri

colu e Vete;·inaria do Jl'lostei?'O ele S. Be?tto, em O li, da.; cont substit11tivo ela 

Co nmissiiu rle I nstnwção Pttblic(l e ?'estl·icçéies cZos Sn. José Augusto e Flo

?'ill111to tle B ritto 

A Commissão de Instrucçiio Publica, a quem foi presente o projecto nu

mero 83, do anno proximo passado, sente não poder dar seu apoio ao mesmu 

proiéctu, nos tkrmos em que o concebemm seus ilustres sig:natarios. 

Pr~tendem e).]es que sejam equ i·parados para todos os effeltos aos officiaes 

os diplom::ts ex.ped-!dos pela Escola de Agronomia de Pernambuco, mantida peio 

Gov.Hno do Estado, bem assim os expedidos pela Escola Agricola e Veteri•narla 

do ?lfoste:ro de S. Bento, err: Olinda, o que importa dizer quE' tlles diplomas se

jam equiparndos au~ cÀjledidos pela Escola Supen1or de Ag1'icultura e Medicina 

Veter;n•,ria de Pinhe1ro, de que trata o decreto n. 12.012, de 29 de Março 

de 1Ul6. 

( • , Pende de parecQr. 



A comndssào, estudnndo as condlçJes da<> duas esco las, chegou ao conhE:

cimento do se;,;ui•ntr : que a Elscola de A!grononüa d·e P erna mbuco, mantida p<>lo 

Gove·rno do Estado. é do typo da escola m éd•ia theoric~-·prati ca, isto é, do ty>J:IO 

das qu.e Io•ram es tab elecida:; pelo decreto n. 8. 319, de 20 de Outubro de 18~ 11, 

id.enticE• ã.s ·escolas de Pin•heiro e da Bah·ia, hoje não mais existentes, ~ois Coram 

r e CU!l'ldié!as na Escola Sllperior de Ag,,:cultura. e Medicina Veterinaria, de or
g·aniznçJ.o esse ncia·lme•nte dif.ferente; e que a Escola A·gricola e Veterlnar1a do 

Most.;iro c~ e S. Bento, embora se •propondo ao ensino superior, ofuncclona h a a.penas 

ll'ffi annos, pois foi inaug.urada a 1 de F'evereiro de 1914 e .não tem o seu curso 

nem a 8C'I 'iação das mate nins organizada·s de accõrdo com as da 'Escola Suzre

rlor de c~ricultura. 

Accrece ainda que o decreto n. 12 . 012, não estabelece a equi•paração de 

"scolBS agl'lcolas e não seria conveniente estabelecer uma equiparação 1J6,ra tal 

ou tal esta·belec imento .i n•dividualmente de tenninado; v erdad ;, é que a Com

missão poderia of·ferccer, modirtcando neste ponto o ~roj ecto , !'L consideração da 

Camara, a idé!1. dn equir>araç:ão e ·~stab.,1ece>· os casos em que esta poderi a. t~ r 

lugar com a necessnria 'f.iscall"aç.ão. 

A Commi~são, vorém, qu ., em sua maioi·ho. tem manifestado opinião con 

trarl'l). . ao r eglmen das equi•pa rações, pensa ainda que por algum tempo ainda 

tal regl:nen não d<>ve ser N!tabeleeoido, .pois qu e e J>Ie, t endo já sido ·entre nós es

tabeleclcio em v a rias le!.s do ensino secundario e .su·per ior, notadamente no Co

cl!go dos In st!hllos OU!cines de Ensino .SUiperio"' e SecundaJ,io d e 1901 (decreto 

3 .8 90, d.e 1 de Ja.neiro de 1901) não tpToduzio as v'a•n~ens que d eviam decorrer 

elo seu espirlto .libE>rai, ·qunes a .efof lcaz d•i f.fusão e o rea-l aproveitamento do en

sino. Isto m esmo salientou a Com missão, .por occas!ão de e mittlr o .seu parecer 

a. propo!>lto da lei org-anlca do e nsino nos ins titutos de ins trucção secundaria 

e superior depe!ldentes do ~1in·isterio da. Justiça e 'Negocias In teriores, decr..,ta a 

em 18 de Março de 1915. · 

Assim r>ensa n Comml~são ·não porque não reconh eça que alguns estabe:ecl

mentos particulares prestavam •no · reglmen da eq'tli•paração u tlli1'.simos ser\·i~ 

á causa do ensino; mas .porque na generaHelade ell es, quer em consequencia. ~e 

Intuitos l'lu!>a!te ri;os elos :·esppctivos directo>·es, quer JP'ela irregular fiscalização 

DOr parte Jo Gover ~o . niín corresponàlam aos elevados deside?·ata que lhes eram 

confindos. F;m occa,siüo mais OJ>pcrtu·na s e •poderá adoJ)tar esta medida ü beral 

.11 Commissão, porém, se e m virtude dos motivos eX'POs tos nega o reconbecl

m~nto ''pa1·a todos OR eff~itos" como ]1'r~tende o projecto, dos titulas "'"-pedido.s 

pelo :.~ dous institutos acima >·eferiodos , é el e ,p·ar ecer comtudo que os cidadã 

d•illl'lom:tdos por tnes ~nstitutos sejam aoprov.eltados no serviço de agricu ra 

J)r a tlca, r.fguH•do velo decreto ti. 11.998, de 22 de Março de 1916, baixado e - d 

da au toriznçào leg>islntiv n contida l}a lettra e do ar.t 75, da lei n . 3. O 9, de • 

de Jan eiro de 1916, observadas as disposi ções dos arts . G·3 e G4 do ref~rido d.-

cre to, como te..mhem qu e gozen1 das vantagens concedidas aos alunmos as €6-

cola s mea lcaa ele Pirhei'l'o e da Bahia, contidas •no a rt. 25 •paragrapho u.n c 

do dec-reto n. 12.012, de 29 de :Vfarço de 1916 . 



Substitutivo 

P1·ojecto 

P.o•· isto offer<ce ao projecto n . 83 o seguinte substitutivo : 

O Congresso ~acionai re ;olve: 

Art. J , o São .::onsider ,\dOd Vttllidos para o e [feito dos artigos ns, 63 e 64 

do decreto n. 11. 99S, de ~2 de Março de 1916, os diplomas expediodos pela Es

cola Je Agronomia d.; Pe1•nambuco, mantida pelo Governo do Esta.do, e os ex

pedidos .pela Fiscola Superior da A!llriculhlra e Medicina Vettl"inal'ia do Mos

teiro de S. Bento, em O linda. 

Art. 2. 0 Os a.r,-ronomos diplomados pela Escola de Agronomia de Pernam

buco e os di·plomados pela. •IDscola Agricola. e Veterinat'lia do Mosteiro ode Sã.il 

Bento, Pm Olin'!la, do m<>smo Estado, ficam com o d·ireito, aquelles, á matricula 

no 3• anno de agronomia e os 1Iltimos com ' o direito á. onatricula no 3° anno de 

ag-ronorni.a ou nv z• de ycterinar!a da Escola Superior de Agricultura. e Medi

chna Yeterinaria, dlspensa.dos, uns e outros d!ploma•dos, dos exames jâ feitos 

nos curso" daqueJ!!as esc::> ias. 

Art. 3. o P.&vogãm-se as dispos.içõ<s em cootrario. 

Sela das Commi,.gões, 20 de Setembrú de 1917. - Ante?'O Botelho, Presi

dente. - Caldos Filho, .-ellator. - José AU[I1t-Sio. - Florianno ele B1•itto, com 

restr.cçô'es. Votamos contra o privilegio de que cogita o •Projecto, bem corno 

contra quaesqner outros, mas votarlamoa por <Um a·u:tllJo li-s Escolas Agu-icolas 

de Peruambuco ou qu:vlsqu&~ outras que se funoderem e €Stabele~riamos a 1Jre

fel·en~ia ela nomenção •para os seus di!Jiomadus que fossem classificados em 

concurso, em igua•ldad"' d" cond!çõe~ com outros que não tiverem cu-rso. - Raul 

A.lves. - Ramb·o Braga. - Ephigm>io de Salles, vencido por se.- vela equ.i

t>aração. 

P>·olecto ". 38, de i916, a q11e se re!~>·e o pm·ece•· 

O Congresso Nacional resolve: 

.l,.rt . 1. 0 São equLpara,~os aos oH!c!a. s, para todos os effe!tos, os d!·plomas 

e.:rned1dos pel& Escola dé .>cgro.nomia de l"ernambuco, ma.nt!da pelo respectivo 

Governo, e b<m ass.im os concedidos .pelas Escolas Agricola e Veterinal'in do 

:.\foste.ro de S. Bento, em Olinda. 

Art. 2. 0 Revogam-se as di!!posições em contrario. 

SHh das Sessões, 13 de Julho de 1916. - Costa Ribei?·o. - Erasrn# de 

.lle>cec!o. 

Coi>n~r" 

Gnnça!ues ,1fr1in, - João Elysio . - Julio de Jfello. Estacic 

GBTt•asl~ Fiorn.vante. - Netto Ca.mpell o. - Cal<Las F'ilho. 

,• 
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)\'a FE's~:io t:e ~4 o~ SE'rm"-rBno é Encerrada, em debate, a 1• d iscussão. E' 

approvado, em 26 DE SETEMDno, o projecto s ubstituti\'o da Com-missão de Instru 

cçã.o P·u•bllca. 

::-.r a SESSÃO DE 29 DE SRTEMBRO é encerrada sem debate a 2• discussao. 

SESS:~O DE 1 DE OUTUB~O 

Redac<·âo pa•·a 3• dfsous.~t1o !lo S1tbstitutivo ao 1l?'Ojecto tt . 38, de 1916, conside

?'anclo v,tliclr;s, jJaTa o e !lei to dos a.·ts. ns . 63 e 64 elo cLecTeto n . 11.998. d.e 

2~ tle Man·o de 1316, os diplomas ex11ediclos pela Escola de AgToncnni a de 

P e?·nnmb?tco, mamt i da pele Gove1·no do Estado, e os eXJ)eclidos pela Escola 

SapeJ' iO?' ele AgTicnltm·a e Mc<lici?>a Vet ert?Ja?' ia do MosteiTo de S. B ento, 

em 011nda · 

(VIde proj ecto n, 238, de 1917) 

O Congrest<(l Nadonal d<> creta : 

\ A1·t. 1 :• São considerados val.i·dos, ·pa>~·a o etre!to dos a rti gos •ns. 63 e 64, do 

decre"to n. 11.998, de 22 de Março de 1916, os dllllomas e:x.pedidos pe la Escola 

de Agrt>nom!lB ode Pernambu!'O, ma.nti-da ·pelo Govesno do Estado, e os expedidos 

pela Escoln •Superlor de Agricultura e Med.1clna Veterinaria do Mosteiro de São 

Booto, em 0 \o!iTJda, pela Esco·la de Agronomia e V-eterlnaria . annexa â. Escola 

de Engenharia de Porto A·legre e pela · Escdla de Agronomia. -e V et-er!naria de 

Pelota s, rma'l!tldn. pelo Goyer.no do munlci'pio, .e pela Escola _..,gricola de Lavras, 

no - Estado de Mima;s Geraes . 

Ar.t. 2. • .Os di·plomaodos pela Escola de A.gTonom!a de J?•' r"llumbuco, pela 

Escola Agricola de L a vras, Elstado de Minas, e os .di·plomados p las demais es

cola.s, ,ficam com o di!'ei-to aquel.Jes, ft matricula no 3• a,nno de agronomi a. e 

os ultimos com o direito i\. matricula no 3• a-n no de rugronomia ou no 3• de vete

r !naT!a d<~ E~rolà. Supe!'lor <te Agricultura e Medicina VetednaTia, dispensados, 

uns e outros d!plomnldos, doe exames j á teltos nos cursos daquell<:~e .e scolas. 

Art :; . • Revogam-se as odlspos tções em con tra.r!o . 

Sa la das Commlssões, de Outubro d e 1917 . - Antel'O Botelho, Presidente. 

Caldas Filho, rela.tor. - José AtLUttsto . Florianm.o de Britto . - Rmtl AT-

ves. - Ep lligenio de Salles . 

::-<a sEssi\o DE 9 DE ·OUTUBRO é. encerr ruda sem debrute a. 3• d-Iscussão do pro

j ecto que '!'ecebe emendas. 
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SESSÃO DE lO DE OUTUBRO 

Votaçüo elo rerptel"ime11to rlo S1·. José Bon•trwio, o!fereoido ao pro}ecto nM-

n ·cro 238 .A, ele 1917 (1·eclacção elo s1•bslitntivo ao ?Wojeoto ,._ 38, ele 1916), 

cons!e1Rra11clo validos, 11a1·a o cfteito eLos cwts. 63 e 64, elo tlem·eto n. 11.998, 

de 22 elr: J!m·çn de 1916, o:: di plomas err11edidos pela Escola ele Ag1·01wmia de 

Pernambuco, 11Hl?lfiela 11elo Gove?'liO elo Estado, e os expechirlos 11e! a Escola 

S~t)Je1'i o1 · ele Ag1·ic11ltu1·a e JIIecli<rina Veterinel1'ia elo M osteiro de S. Bento, em 

Oll'lda (3• discusscio) 

O 1'\r. Pres idente: - Vou submette r 11. votos o seguinte requerimento: 

Requ€iro c:tue, .~Pm •prejuizo da discussão, seja o 'Pl'ojecto n. 238 A, de 1917, 

enviado lã Commjssiio de Constitu!çào e Justiça .para dar seu parecer. - José 

Bonijac1o. 

O Sr. Cal tlRs Fl!ho (JlCL?'a encaminhar a votação): - Sr. P1•esidente, ped1 a 

palavra para dizer alguma cousa sobre o requerimento do meu !Ilustre collega 

de C amara., o l"r. José Bonifacio, que pe-dio fosse o •pi'Ojecto '". 238 remettido a. 
Commissão de Constituição e Justiça, afim desta Commissão ~miltir parecer 

sobre o me-smo e sobre ~:ts emendas a el!e off.arecida.s. 

Affigura-se·me que o meu •nustre collega nenhuma razão tenha para ror

muolar este .-equer>im~to, a menos, no que não acredito, que S. Ex. deseje pro

telar a eoh1ção sobra ~sta wntatlv:a, sobre este ensaio <tue s~ ,p<retende empre

hend<>r em beneficie da i'!lStl'uCção agricola em nosso ,pnlz. 

Cc.usa notavel! Pa,-ece que o Congresso )l'acional se preoccupa, de pref.;ren

cla, com as questões que não dizem respeito ao ensino publico. 

Acerca do ensino, todos sa•bem, temos ouvido aqui ]) o.lJ!ssimos dlsctwsos, bl'l

lhantes 01·ações, rasgvs de eloquencia, mas a verdade é que o ensino .publico 

entre n.:i a\nd!j. não é uma or€alJdade; continuamos, ao contrario, com a porcen

tagerr. à.e 90 ou mlli.!l por cento de anallphabetos na maior •parte do Brasil. 

Se fizermos um e~tudo •ligeiro - e mais demorado •não 'PO~ o realizar, devido 

ao pom.o temopo de que disponho para encaminhar a votação - se f·izermos tlm:t 

11t·eve analyse do que t.o mos acercrr da questão, no que depende do Ministerio 

do Inter!or, V~!'emos o s~guinte: Temos tido diversas tentüivas ,por paTte da 

quelles q'tle pensam .'levemos ter completa lndependencia do ensh1o e abolição 

de ·ca,rtas e dioploma€. 

Este 'll.i!i.o deu oreswlta<lo, mesmo .porque a elie se oppõe a Constituição. 

'Ilvemos o .regi.me-n da franca equiparação, concedida quasi a gmnel e vi

mos os resultados desaJstrosos que isso trouxe. 

Ult;mamente -pela •r eforma do Exm . •Sr. :.VIaximilln•no, attendendo mesmo ás 

pessimas consequencias d'l reforma Rivadavia, reforma que o actual ~1inistro 

dizia s6 poder ser ex-ecutada daqui a duzentos nn•nos; ~!ltimamente velo a restri

cçilo ós equ-ipaJ·ações, co•nfonme consta do ultimo decreto sobre o ensino swe

riqr e secunda rio. 
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Yc)a,mos qual o resu;tado / 

O Cong1resso, o anno .passado e atrazaclo, debateu muito essa que.stão e aca

bou por nii.o approvar o decreto que jaz a.i.n<la hoje •na Commi.ssão. 

O Sn. ,J0SB AUGUSTO: -A Com missão nada tem com essa demora. 

O Sn. CALDAS F n,Ho: - S im, senb.or. A Com missão · il<Studou es.se projecto, 

of!ereceu o .\!eu •parecer, discutio-se mlllito, mas o que é facto é que a .lei do en

&ino s•cundario e sup.?rior ainda não é uma realidade, ainda não foi a<pprovada 

pela Camara, d-e man·eira quo nada temos feito de ~n·oficuo, de proveitoso e d ~ 

utll a wt<J respei to. 

No toca.nte ao assumpto, parece que o Brasil Está na vosição •do individuo 

de mâo .gosto ou de gosto dUfici·l, de que trata l'lledro em uma das suas fa

bu lna: "N·ada lhe agradava; e!lle se ab_orrecia até do céo, o que determinou a 

e.postro.ohe do po Eta: ·'Quid vigo ·possum us !facere tibi,lector, si nec fabellae te 

juvnmt ·'lec fabnlae •·. 

Que •podemos fazer a ti, leitor exoig-ente, se nüo te agradam nem as come

dias, nem fls traged-ias, nem 11. •fll!bula? 

~· esta a posição do Brasi.l a.ctual . 

Xa.:ia se t em feito de efficiente a respeito do ensino •publico, wpezar das 

muitas the01·ias que aqui .se têm desenvolvido. 

Estav3m as cousas neste pé, q·uando me coube dar parecer com respeito 

e.o vroj~cto apresentado ·por ãlversos reprEsentantes de Pernambuco, relativa

mente á Escola A"'''ic<>!a do Reci•fe e á Escola Superior de ?11ed ici.na e Veterl

naria do Mc~t<?iro de S. Bento, d~ O!inda, no mesmo Estado . 

Tiv~ o cuidado de verificar, quanto se •POdia attender ·áquellas justas preten

~ões; nilo e ra dem:1i2 aue oiihasse o oprojecto com certa benignidade, que posso 

chama·r de patriotic:t, porq·ue sabemos qual a tende-nela nossa no momento pre

sente: ]U€:1' mos <je~F<nvolver as forças ag•ricolas, a producção do •paiz e e.inda 

ha pouco temp<> se voto,; aqui U•rna grwnde v-erba para defesa mi1itar e eco

n,omica âo Ur~sil. 

EnLretamto, acceit.o, que é nec~sa.rio, ungente, desenvolver este paiz, fazer 

com que ·elle .se torne uma forte •nacio·nalidade, com as stu1s forças economicas 

elevat.Jas a 1.1m alto gi'áo, d ~ modo a ter assegurada a sua prosperidade, qua si 

nau<~. rigo rosamente temos feito pelo ensino rugricola . 

Esrurlei o -projecto e vi que não podia ser acceito como estava concelJ.ido 

n><Hldando <- ll e que fossem considerados como officiaes os di·plomas expedidos 

pela Escola. Agricoln. de T•e rnambuco e opela Escola Agricola e Veteroi<na.~·ia elo 

?IIoste iro de S. Bento ele O linda. 

Ver.flquei que a lei relativa •ao assumpto, o reguoiamento da Escola Su

périor de Agricultura e Veterinaria não cog;itava de equipaTaçiúo, como cogitou 

o decreto do Mi·n·i~lro Ca.r.ios ;;'llaximiliano Telalivaomente aos i·nstitutos de instru

cção .secundar>ia e su•pcrior, dependentes elo Minhste rio ela Justiça. Che,nuei mes

mo á conclusão de que s-e tratava de assumpto até certo ponto diverso do que 

foi regu·lamenta.do por esse Ministerio. 

E' bem ccr~o qu~. prcç-i·sarneonte, •Por não haver texto legislativo instituhndQ 



-344 

essa equlvaraçll.o, ·nós ~ocleriamos votar leis estabelecendo,a; ' mas entendo que 

ILO 1eg islado1· cumpre, antes de tudo, estudar o momon to lüstorioo e o meio so

• lall er;, qu e viYe e, d.~ aooãrdo com esS<l criterio, achei •prudtmte não dar a equi

paração. iProcurei €>ntão ver o que se podeni·a fazer .para a.uxiliat· aquella,s dua8 

escolas . Creio que foi muito •bem avisado o alvitre ·q~Ie adoptei, .porque Jogo de

pois de org-a.llizaclo o m eu substJ t·utivo, Yieram ·emend.as em sentt ido ·id'enbico, uma 

T$feore·nte a-:J E tS t a·<lo <'k> 'Rw Gra.nde do Su,J e ou tra ao de Mi·nas Ger aes. 

· !'o EStudo do assumpto, -examil1ei os dous regul~mentos que temos: um l'e

fei'Elnla .í Escola de Agriculrunt P rat:ca - e chamo bem a attenção 'PM'a esta 

eXJprc>ssão do é~ec r Pto: "og·ricu!Lura pra~ica" - e outro concen1,8nte ã E scola. 

Superior tlc Agricul~·,ra. 

Para. accentu!lr qu >~~l o ca1·.a.ct.;r õ.essa. Escola. d e Agricultu-ra Pratica, basta. 

cita,r os t-ermos do '])roprio l::h·, Ministro da Agricul tw·a, .no Q·el-atorio a.lJII'esEm

taclo o Rnno passai'o ao Sr . Plf'esi·de!lle ela l~epubl ica. 

Diz S. Ex. o segui-nte: 

''O Serviço cl·e _'-\ .gricul·tura Pratica, -por i·ntermedio do q.ua.l se acha 

"s te 1Ministerio em ·con ta.Cto ·directo •e immediato com os tlavnLdores, al

tc•Hlo o ~eu crurn.cter de orgão especialmente incumbido de promover ·o des

envolviJnanto da agricultura. em geral , nã.o corr&Spondia de ·manej1'a effi

caz ao ·programma de · trabalho que a s ua creação i•nspirou, d esde qu e s e 

co.meçou a. nota~ a defici.,ncia das sua.s utWd•ad s , de onde a •necessidade 

de reformai-o. 

ExpE><1lnclo .novn r egul rumento, oom o decreto •n. 11.998, d e 22 de 

jlofa rço do co·rrealte anno, <1eu ~Ib e V. Ex. ·uma orgamização 1111ais pratica 

que thcorica, cn:puz de assegurar, uma vez commett1dos os encargos a 

peesvas CO!Dlj)etentes, mui larga e salutar DIVULGAç,i.o nos MODERNOs PRO

('F.ssos cu>ltu ntPs, liA que f.ata·ImenLe advi<rii. um -va-sto desdobramento á 

producção a•gr!cola . " 

.O serviço ele ag:·icultura pratica é, como ·diz o 1\H•n 'stro, aquen.e <em que o 

Governo fka 12 111. contacto 'dir-ecto com o .lavrador para. lhe ensinar a lamçar a 

semente •no solo, <:rntim, .:t realizar trabaqhos de •pequena monta . 

o SR. ':MA UIUCTO DE L~CERDA: - Até agora, v. E:x. sabe que o unioo con

tacto do 'i-ovér~Co corr. o .Jan·actor é por intenned·io do fisco. 

O SR. C<I.LnAs Fri,H<' : - JD', em todo caso, este, a. qu e alluclo, o objS~Ctivo 

do •ens ino de a'gri0u ·~tura p·ratic::t. •Por .ah,i se vê como está. a traza.do o ~I10SSO 

r egime., a:;ricola, .e J~ tal modo que o Governo cogita de estabelecer regulamento 

para o fi,IT' de cla.r ao agri cultor esses I'Udimerltos sobre la.voura. 

Pois bem, este serv-iço, puramente pratico, cn1e devem os an imRr (e ve~so 

QU~ a t~"~<l 1 eosp·~.ito n:"ío p6àe haver duvida), este serviço se ohjecti'va ou se acha 

COUCrrtizado em di Ve 1·~:1.>< rl'partições, CO mo ca mj10S de ex·pe~imentação e C:1111 -

1X>S de cll'monstrac,.;io, insp~ctorias ngricolns e inspectOl..,la.s a111b\lll::tntes, cp.1e vão 

tiJ !• I1I !: ~:·ando f. Q !a\Tf-l.rlol· noçd'es ru dirr:entnres. 



N5.o 1t:odiamos, !)or certo, cwi·dar da equ!•paração da<~ ·escola<~ de que tralll 

,ó p rojecto . 

Nestas condições 9 porque a escola ele ·Per.nambuco seja média, cr·eada ao 

typo elas escola.s da Bahi a e de P.J•nil1eiro; qu e foram ulteriormente .fu-ndidas em 

um i•nsdtuto denominado Escola c1e Ag.~ioultura an.nexa ao iPosto Zootech:nico 

de P/Ul·heiro , ent.entll que os rn·pa?Jes tinham cu.rsndo essa escola e adquirido os 

con!h~cbTt•eP- tos d-e que se occwpa o cl·ecreto ·regulad-o r ·da agr·ic·uH;ura pratica, 
possam concorrer aos luga.r.es de qu-e trata o a,lludido decreto. 

Eu me exp;!ico : 

O regu lamento !lo serviço de a•grJ.oul·tu.ra '])ratloa diz •nos rurts. 63 e 64: 

"Art. 63. A nomeação de d!<rector do se;rviço SH'á de .Jivre escolha 

do Governo <.> reca;hirá sempre em JPro1lissio·nal de recoo~1ecida competen

cla nos asswmptos a oorgo da repa.rtição . 

Art . 64 . Salvo o caso ·de es,pecialistas extran<geiros contractados, <l 

; ·rovimento dos cargos de chefes de secção das estações geraes de ex.p·e

i·imentação, ,ims}H.·ctores a.g-ricolas, u.gronomos, auxilie.r- ag•ronon1o, auxilial· 

·d~ derfesa agricola e c:hefes de culturas, mesmo interinM!l ente, será feito 

mediante conourso, de accôrdo com as instrucções appt'OVadas pelo ?IIi

nislro. 

l . • No concurso estabelecido no present~ artigo só •Poderão 5t' 

in c1~ever agro.nomos diplomados . " 

Este .Provimento será feito ·por m io de concurso, n1o qual .só se poderãc 

inscrever os dúpJomados . Desde •logo seria para mo ta r, e o •fa(lo TI este momen

to, que a dispos ição da -lei não devia ser concebida como .está. O GoV"l'no não 

d·evia e:J.igir a condiçiío de 'diploma prura se ,fa"er um serviço tão v rati co, ma,s, pol' 

isto mesmo que o exi•ge, é muito justo qu~ os moços .form!Ldos pela .Escola Agn

cola do R ecife ou outras nas mesmas condições .cJoacyueHa appar.eçam, possam 

concorrer, com os demais di.plomados, pa<ra o ,provimento dos cargos dos ser

viços Je agricultura pratica. 

Esta é e. !'azão da •primeira parte do projecto substi~utivo, recl1gida nos se-_ 

gui·n tes termos : 

"Art . 1 . o São cornsiderados vaJl.dos para os effeitos dos ai·ts. 63 e 

64, do decreto n . .;[1 . 998, de 22 de MaTço de 1916, os •dirplooma.s expedido" 

~Je'la Escola d·e Algronomia de Pennambuco, mantida pelo Govermo do Es-

tado, e os exped,idos pela Escola Superior de .A:;;;-ric·ultur.a e Me·éLidna Ye· 

terina,ria do Mosteiro d" S. Bento, em Olinda." 

Ninguem <lirá que •para taes casos de tão ·pequ no <valor •possa hav·er in

conv<:>Iliente <em admittir os ·di-plomados .por qualquer dessas imstituições - Es

r..o.la. de Agronomia em Escola Vet~ri<naria e Agricola çlP. S. Bento, 

VLjamos agora o qu.e diz o art.. 2•; 
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"Os agro·nomos dlploma·dos pela Escola de Agronomi a d'e Pernam· 

huco e os d iplo,ados •pela ·Escola Agrícola e V:etel"ina~ia do 'Mosteiro de 

S. D~nto ficam com o cUretto aqu~lles, á mab·icula no 3• anmo de agro

nomia, e os ult!mos com o d ireito á matricula 1110 3° an-no de agronomia 

ou no 3• a.nno àe veteri•naria da Escola Su·perior el e Ag>rlcultura e Me

dicina, dispensados -uns e outros clóp loma.dos dos exam es já f.eitos •nos 

cursos claqu·ell a.s escolas." 

O r egulamento 'la Escola Swpel'iot· il e AgricUIItura, como O· .pri•melro termo 

o estiL cliz2ndo, I•egulame!llo de ensino superie>r, não deixa, ~m todo caso. de ter 

certos in tu, tos praticos. Foi o p roprio ~1inlstro d a Agricultura, CJU~ o con-feccio

nou, quem, :na sua e..'<poslção ele moti,vos, sa ll~ntou esta necessidade .e até se in 

stmgio multo . contra •as escolas a·grlcolas de Pinih•eiro e da Bahia, d·17iendo que 

não colllmavam o <f!m em vista, .e havia necessi dade e era mistér fundJi.l -as to

das om um estabel~cimento superior. 

Neste I•egulamen~o. no art. 25, ha um dispositivo que enlen di devia ser a1J· 

p•licado ao caso. Pot· isso m esmo que o Gov€1'110, d'ullld•indo as escolas de Pinheiro 

e d ~L Bahtia, que e rar.-1 m~dias, aro uma escola su:oerior de agricu l tura, ~ntendeu 

que rtão devia abandonar os r a'J)azes qu e se Unham formado 1)ela.s escolas m édias 

da B ahia e d·e ·Pinhei·ro.s e estabeleceu, no art. 25. par agra.pho unico, o segui nte: 

"Os a..~onomos dlvlomaclos velas escolas médias da Bahia e de Pi

nheiros ficam com direito á matricula no 3° an•no do curso de engenharia 

agronomica, dis.pen"ados dos exames das materias jíl. feitos nos cursos 

das mesmas esco las." 

Essas escolas ~r~m t!'ío médias como a Escola Agr icola d e .Pernambuco, ô•ns

tituida em 1908. Assim, os .ca,pazes formados pela Escotla Agricola el e Pernam

buco ou •pela :&scoh Supel'ior de Medicina. e Veterinaria de Ol•i.nda devem ficar 

com o áireito, não digo •á e{]ud·paração de diplomas, mas de se matricularem no 

terceiro a111no na Escola •Su.perior d~ Agricultu·ra, cursando este anno ·e o quarto. 

Diante óisso, não sei qu e imJYugnação possa soffrer o pmjecto qu e, omo 

disse, e;Joontra tal acceltação, que jli. recebeu emendas mancla,ndo inclui r , 1)ara 

os mesmos effe itos a Escola de Porto A I g•re e a ele Lavra s, no 'Estado el e 11-Ii

na.s, e e i r. da ·hontem, ·por lndica,ção do i.lJustre Deputado Sr . Augusto el e Lim a , n 

Escolla -'\Jgricola d·e Bello Horizonte . 

O m eu collega, 'POTém, ~quer que o projecto vá á Com missão de Consti

tuição e Jusliça. P ergn•!ÜO eu: onde é que o substitu tivo pód~ a ttentar contra a 

Constituição e contra as •nossas leis? Não vejo em que o nobre D eputado se 

possa firmar ,p-a ra pretender que o vro jecto vá á referida Com missão. ·EHe •nã:> 

é inconstit ucional, não ·vai de encontro ao systema de nossa legislação. •Só te

mos s'>bre o assum pto nlé agora o regulamento da Escola Supe r1ior e ~stEI 

não <>bsta a qu·e si' dê Yaliclade aos dip~om~s de que se trata par\\- o fim pre

Vi lo no subs ti tutivo, 
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Por C'U tro •la>do ha uma consideração que me parece de valor. O Governo só 

di~põe octua •lm~nte ele uma Escola SupErio1· de Ag-1·icultura; não te m instituldo 

outras no~ Estados, nem as ·poderá es tabel-ece1· por emetuanto , attentas as nossas 

tão falladas a•pertura.~ financeiras; nilo dá passagens, nem estadias aos rapazes 

qu e, habitando nos diversos •pontos deste vasto pa.!z, '{lão vodem vir cursar aqu·i 

escola superior. 

Em tal conjuntura., em d'ace ela impos&lbilidad c em que se acha a Fedem.ção 

de ccear ·escolas semelhantes, 'POr toda a parte, d·!u.nte das difficu ldad <s em que 

se encontram os 11osoos concidadãos de cuTsrurem a unica •escola superior e u .per

gunto: nd.o attende ao inte resse geral o .permittir que os ra11azes formados em 

esco•las médias ou superiores, existentes nos Estados e alnd·a não a·econhecidas, pos

sam cursar o terceiro c o quarto a•nno da Elscola rSupertior de Agricu.ltura F dera!'! 

Não p~rmittit· i·sto, S·r. Preslde.nte, seria •como que •fech a.,· a porta a quem se 

quizesse instruir, e, <precisamente, IIIIL hora em que se ala•rdeia. em que se quer 

evidenci:Lr a neces&idade ãa ·defesa não sO militar como economica elo paiz. não 

se com!-)rehcnde como se protele a .pa.ssag·em elo .projecto. 

Em taes circumsta.ncias,. a menos que a Camara <tueira ser contradictoria, on 

queka se a.ssemelhar áqueile le itor de •g-osto insaJCiavel de que faUei e ao qual 

na;da. ag-radanJ, não se COl111J1~ehend·e' q·ue vá acceitnr o requeri mento. cuja con

seqi.lencia será a proc,~astlnação do .proj.ecto, quiç.á o seu acliumcnto por tempo 

indefinião. 

O rtu e (> necessario ê que faça,mos wlguma couga de uti'i e proYeitoso. e eu. 

im.p u.gnando o r equ el"imento de meu illustre collegtt, devo di~m· que aGsim pro

cedo porque estou co nve ncido de q,ue S. Ex . , espirito sensato e tolet·ante, espi

rilo qu e .aos meus olhos se tem Tevestido de ve1·da.cleh·o fulgor nt~s discussõ s 

aqui frav .. ada~S, -es tou convenvido. r pito. de que o 1ne.u Hlustr e coHeg-a não terá 

a vaida.àe de insistir no requerimento sO rPorqu e o apre ·enlou : estou convenci

elo finalmente de que S. Ex .. reeo!lhecPndo não ter o m <sm() requnrlmento razão 

de ser. não quererá r>rl\•ar o ~·paiz de um meio de ins trucção em a ssumpto per

tinente á agricultura. 

Per que Tazão nã<l' e e ha d e da1· á Esco'la Agrícola · do R ecife. como á de 

S. B ento. o direito rl ,. f r eq uenta r em seus diplomados a· Escola Superior de Agri

cultura? Sabemos •POr outro .lado rtue no r eg ulamento da E.l;<:ola Superior de 

Pinijwiros as mate r ias do 1° e ·do zo anno são quasi JWopcdeulicas, ensin adas ent 

todo::; o.& esta·lJPieciJncntos desse g·enero. Não se di1~[L que o l'Bipaz au e se venha 

matricular esteja pr!va.clo -dos co11rhecimcnto.o que o habilite m a s e;;,uil" n c urso. 

~ão vejo, digo athnda un1a v.ez, qual o n1otiYo d~ orden1 publica. por que 

devamos mandar o •proi·ecto á Commiss~. E é t>recisu notn.r que n. Com missão 

de q.Jte faço 1parte :·oi a :ç.rimeira a ter- o cujdado de e.ss~gnalar qu e não podia. 

conceder a equ.iparar.~ relaoivamente a. Escola .\.g·l"lco:la do R Ecife, porquanto 

sta é uma escola média c a. outra> é su-perior .sendo que quanto á de Olinda não 

se ·podia d ar a equivaração 1por 'll~io ·ha'Vel~ Jei que ::t e:stn.b e.leça c não convior vo

tar m e.'ii cla 1e favor . ~omo tambem 'POrque fu.ncciona a,pena.s •ha tres a.nnos, ten

(lo slrlo •'n~ ugurada f'ln J ~J 4. 
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Jalgo q lúi c1evemos dizer a esse-s es ta·beleci•mentos e a outros congeneres: 

"Devei:; prepat·ar-vos, tornaor-vos di•gnos d e sem-eJ.ha:ntes con{!essões, ou a té de 

uma lei lin{!luindo vantagem da ecJui.paraçã.o". 

Como o legislador 'dEve procurar s !lnt1Jre am1imar no •paiz o desenvolvimento 

das ·forças 1latentes, o pTojecto vem .clizer a esses institutos romo aos q.ue se pu

dei·em forma•r ama:1hã: "'Eistá aqui ~1ma vaonta.g·em: se c onsegu·imos com eo!la 

a etricacia do e n sino, !Poder eis t er m ais tar<te vosso .r econh eciim ento o'flficial. Por 

ora tend·es a re;;-alia de poderem vossos al•umnos frequentar e. Escola Su•perl.:>r e 

se o vo~so ensino fôr uma. TeaHdll>dc, se nãio ficar detur•pl!Jd'O vos conce·deremo• 

Jnals taJ·de a equ1i1paração". 

A' vi·~ta das l'a7.ões expostas, acredito q~1e o nobre Deputado •não insisth·á 

no s~u !'eque!'im ento. (llln.;to bem; rnnito bem . O onul.o>' é on1111JJ?'inte1ltacw .) 

O ~r. Gon~:R l ve• niuia (•) (pc11·a e?lcaminhm· a votaçcio): -.Sr. Presi.de11lc, 

não y,reciso Tepisar os argumentos .a c1du ziodos pelo meu Dlobre collega de bane:~, 

ela., r.10stran-do theori~~ m~·nte a vanta;gem do ·projecto a,pr<>sen tacio. 

Simr'esmcnte, devo e11.;,8ra1· elõse. recttler!mento debaixo do .ponto de vista pn• 

ti co. Nã.o (>S tá certam • nto nus inte,nções do hO'llrado Deputado q1or 'Y[Ilnas, m:t'' 

o f-acto ·é quoe r~dundará arn •protelação o ser a;p}Jrovado o requerime·nlo. 

P ertenço tamhe:n ii Commissão de J •ustiça e sei o que elila lem f<ito. Por 

melhor vontadP. que tenhamos em adiantar o seu serviço, a V'erdad-e é que ha 

do uH •>li tre.s mezes c<~ão sarJl.e de •lâ. um projecto . 

NJo ê ·por culrpa da Commlssão, mas :Por um cer to n umero de c ircnm stancias 

que a. têm ·Lmpedido, nra ·umao;, ora outras, d e proseg.uir nos tn~ba.lhos . Assim, ir 

o pr o jecto á C'Ommissilo é , ,simp.J esmente, pôl'-llh e uma 1Jed·ro em cima. 

E a.gora pf'rg•unt.J: Qu {Pz lPermrrnbuco ·Para mere.cer do hoon!·ado D epll

tndo de l\T·in a,; o c:tsOi·;,;·o ele não .pode,· te r o ensino a b'l'o•nomico em seu tcrri· 

to r io'? 

O S!t. Jo'i.o ELYSIO: - Sem onus })ara a Unllào. 

o ~'R . GONQ.I.I.VEs MATA: - Quando ·fosse com onus para a União '. Estou 

certo de que P ·ernaml;uco não é um <'xco•mmungado da União. 

Nestas condições, verificado que, realmente, este requeri.m&n to de icla á 

Comn is.são só póde r edm~d !\r e m protelação ôDljustificavel, apurflldo que n ão h a 

nenhuma r.a~iio rm se ma·nclar o projecto ai ludiclo fL 'Commissão d·e Justiça. por· 

que esta tem as sua.o attribu ições dclimitada.s a russumplos de. outra 01·dem: 

avel'iguaodo que esse r equ r·rin1 en to vai redrunda'l~ e n1 un1 .preju!izo para. Pernanl

buco e .p.ar-a a ~ua instrncção at';ricola; provado, já. 1Jela Commissão !'espectiva. dP 

q.ue é ornamento o hom·ado coH ega e companheiro de ba·ncada; vrovado q.u" 

EO~se proj <c:to estrt dentro Go !"eglmen da ins trucção do paiz, secundarei o a·p pe·llo 

do s. E.x., .p:1.r a quP o honra_do Dcoputado por M·inas não 1'Jol'ejudique os inter c:·

ses vilaes -d e. minl1a te;·ra. (M1~iLo bem; muito bem .) 

( ... ) Não fPi rey.is.to pe.},J orador, 
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O· ' r . ,José B onifu ulo ('') (JUWCL enccnniuha,.· a votação): - Sr. Presidente, 

estou no dever <le der uma~ expNcações aos 11obres representantes de Pernam

buco. E 2.ccentua1-ci, desC:e j{t, a Injustiça de SS. EEx., attrlbuindo-me propo

sitos q·ue - sinceTamente - não tenho. 

Com o requerimento n,presentado não tive tintultos ·l>rotelalorios ... 

O Sn. GONCALV:?JS MAIA:- Eu não disse que o Intuito d·e V. Ex. foss > pro

telatorio, disse apena.~ que redundaria nisso. 

O Sn. Josf: BONIFACIO - . .• nem, mu'lto menos, o inlui!to de ho~tlllzar 

qualqLter in~ere sse da glo·rlosa. terra pernamlbuca'Ila. 

Esse gt·ande Estado só póde encoub·rut·, da minha parte, ·a maior .;ympa

thia, quer .pelos la~:os de estima que m e t>rendem aos seus dignos e honrados r'!

preser..tantes, quer mesmo se, attendendo ao passa.do da nossa historia, eu r1u:zer 

remC"morar que foi Jt•~tamente a ~-8'11erosa terra de . Pernambuco que teve occa.slãr, 

de subm6lter, P.om uma lista triplice, á Escolha da corôa, o '110me ele um dos meu:< 

antepasswelos, Antonio Carlos. Ri·hciro de Andra.d:a. •Machado e Silva. 

Taes con.:~!dcrrações mostram de um modo excubcra~lte á Camara dos Sr,;. 

Deputados que eu jámais pod, ria ser thosli•l a Pernambuco, sobretudo m uma. 

questão de t.ã'() pequer>a impo·rtancia, como esta q11e ora nos preoccupa. 

Ainda eu •pode1·i.q acog·ntua.r que, •no projecto a que alludem os nobres Depu

ta.dos ., a ctu esto u alludindo neste mom ento, não se trata só ele uma e.."CCla à,.. 

l'err~ambuco, senão f ~·mb?m -de uma escola no Estudo do tRio Grand~ do ul b 

ou t1·a em ll11nas . 

0Hrie, pois, -poderia. e~tar o meu desejo, o mteu intuito de hostilidade a Per

namhuco? Então. haveria, por outi·o lfrdo, o m i'smo intuito de hosti lidad.- " 

:\Unas e ao Rio Gramde. (Apoio-elos.) 

O lU<; me ']Jreoccu']Ja neste caso é a idéa do proj cto, sobretudo a idéa co · 

s!,gul~Un em seu ar~. 2°. 

A Camara v&:i ver que tenho 1·a~ão em quP1-,er seja oul•lda a rommi,.··o tl 

Constituiç!lo e Justiça. 

Que dl~põe o projecto no seu art. 2°? 

.o\.ntes ele responder a essa .pergunta, eu solicitaria dos nobr~s Depu a<:J "' 

que me di&Sessem se são •i denticos ou se são d1versos os g~·áos d~.ssas e, oia,; • 

que se r€fere o art. 1•. Todas essas escolas são de um só typo ou de >pos l

fl'rentes'l Encontro nesse art. 1• a Escola el e Agronomia ele T'crnamburo: ~ m.;: 

dta ou é superior? 

0 SR. CALDAS FILHO; - E' média. 

O RH. JOSÉ BONJll'o\CIO: - :IDncontro ainda a Escola Superior cl• Olin a. f111lD

ê do t:·po superior.· Encontro a ID9cola ele Lavras, que é do l}"J)O 1é ·o. 
De modo que os tinstitutos que menciona esse art. 1 •, são dto ty po.;; ,-.•~ ,..;.. 

O Sn. C A r.DAS Fn"HO: -- J•ã ~1o ] e, em Cace do nrt. ~5. da !d de 1 ~ 

alumnoo; d ~plomadcs pela Pscola. média da Bahia vode-m se 111:1 

a~nrno do curso supE::rior. 

•"r l' 
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O SR .Tos:f; Bo:s-rr'ACIO: -- A Camara vê que os institu tos a q~1e se refere 0 
art. 1" são de typos -differc ntes; entr etanto, no art. 2• d iz o mesmo J l'OjEJCto : 

"Os agronomos diploma•dos pela Escola de Ag.ronom•ia de •PerlJam

huco e os .a·i plorn.ndos pela Escola AsTicola e V eterinaria do Mostei·ro d e Sã.o 

B en to ficam COI11 o direito, aquelles, á matriCula .no 3° a.nno de agrono

mia e os ulbl mos com o direito á matt·ic.ula no 3o an 110 de ngTonoJnia ou 

·no 3• de vete•rinaria <la Escola Su.perior de Agricul tura e Medicina. Ve

l~l·inal'ia, dispensados uns e outros cli1Jlomados elos exames já. fe•i tos nos 

cu r~os daqu '-"lla escola. " 

O Sn. GoNÇALVES MA lA: - O t)rpo ãa escola •pó de não influir nas ma terias 

do quA trata o projecto . 

O Sn. JOS!t BONIFACJO: - Assim chegamos a essa conclusão: aaunu1os po.-o' 

ce dentes de e ·colas ele t)'J)()S clifferentes poderão er malricu.laclos nu :l• auno 

de uma escala su.J)E•rior . 

O Sn. .Jo,\o ELYSJO: - Peço a palavra. 

O SR . .Jose BON•lFACIO: - Accentüo, •porta;nto. perante a Ca.mara. q\.1e tenho 

neste c:rso o desejo de senní•· leal e si·ncerume nt.e aos interesses do e11s ino. seja uo 

Ministerio elo Inter ior .seja no ela AJgricultura. 

Eis a r azão do meu requerimento. 

O assumpto e:;tá na..~ attribu!ções ela Commissão d~ J u.stiça, e o nobre Depu

lado, qae é um elos SEus ma:i·s !llustres merÍ1bros, ha ele se .recO'I·clar que ainda 

ha pouco te.mpo >LClUeHn Commissão rol ouvida sobl'e a equi.paração de uma os

cola de odontologia e !1hat'macia . 

O SR . GoNçAJ,VBS :MAL\~ - Não era de agricu'ltura. 

O SR. JOSÉ BONti'ACJO: -- A Commi.ssão de J •ustiça tambem foi ou \' ida sobro 

esse ;Jrojecto; ·e se ella poàl!a dizer sobre a E scola de OdontO<logia e Pharmacia 

tambem pô ele falla.r Pm um caso destes. 

De mais, pergunto ao nobre Deputa do: se é tão boa a causa que defende. que 

incor-vert'iente ha. na audiencia da CoJnrnfssãJO? 

O SR. GoNQALVBS :MAL\: - Receiamos uma protelação. Não será votado esi·' 

a n no o vrojecto. 

o SH. .Jose BONIFACr•J: o nobrp De.pulado nuo deve ·fflZ l T essa injustiça :, 

Commissão a que peTte nne. 

o sn. QO:)IÇAl.VI-lS . MAIA: - Cito os •fac los. 

O Sn .. JosF. BONtFACro : - S. •Ex . é um dos m mbros ma''s eminentes ela 

Commissão. e ali i poderia, com o seu p r estigio . .. 

O Sn. GONÇAJJVF.;s M .A I A: - Eu não sou n. Co1nn1 i s~ão. 

O 3n. JOSÉ BON!FACTO - . . . promove1· o rapi<lo andamento elo projeclo . 

O Sn. (.}nNçAT \'"ES 1\'!A!A: - E•u não poderei evita_,r ·que se 1peça vista , que fH' 

leve para c&su. o •projecto. € q!..te s~ o g·ua.rcle ],JOr mutio tempo. con1o .se trm. 

f 'to l a J!tas ve7~><. 
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o Sn. GONÇALYES :vfA! A : - m um desserv iço a. P ernambuco. 

O SR. J·osr.: BONTFACJO - ... concorda11do em q~1e seja ouvida a Commissão 

de Justiça . 

u .meu rE>querlmento está ro,mula·do, manten•ho-o c ~spero o voto da Ca 

mat·a. (Mnilo br:"': 1111tito bem.) 

O Sr. Joíio E lyslo ( •) 1lU1'a encconi?J hm· a votação) : - Sr. Presidente, de

pois das -.:o•ns1d<er.acões ad.:luzlidas pelo J.l<iusbre co·llega, S r . Deputado José Boni

fac io, auior do requ-erlmento de -r<'messa. do -projecto á Commissão d·e .Justiça , 

eu , na ctua,J.ich•cfl •de T•eput~.clo por P ernambuco, não .posso deixar d e acompanhar 

oR meu5 dons d'Lg'no~ comra nheiros de bancada que me .prece<ierann na tri

buna. 

O SR . CoN('ALVE~ MAIA: - Toda a bancada ,pensa d rc mesma. .fôrma, neste 

caso . 
O SR. Jo.'-o ET,YSTO: - E' Cll c::ra do o tempo de nós, de Bernambuco, agli·m'OS 

col'!". a pre-cisa eneorg ia ·na defesa dos i•nter essE>s daquelle E!>ta·do, a despeico das 

ãiver 15encias em que , porventura, po-ssamos estar, quanto fl. ·politica. 

O .SR. JOSÉ BO~IF.IICJO: -- A Camarn Inteira sempre defen de -ess e.s Interesses 

quando :->lo ju stos e legtit!mos. 

O ·SR . Jo.'-o ElLYSIO: --Corno -a CamRJ'n acaba de ver dR·S palavras pronnn

c\a>da.3 -pe.lo Hh11sbne auto1· do reqn~rim ento, o ~mico motivo que n nirnou S. Ex. 

fo i o da d-iversidade dP t y.po das fSColas mencionadas no .projecto. 

O SR. Go. 'OALVES :'.-lATA: - O que e.'bso iu tamente não tem rnziio de ser. 

O SR. Jo.'-o mr.vs!O: --· Essa dli·versldade que ap.parentsment·e pôde lmpre~

sionar, de ta cto mão imprEssiona se bem atterncl ermos aos termos exactos d·J pro

jectc, consider:mdo ~n'l.s <l isposições em ~ace da. l egi~l ação em vigor. 

A'< materJas compre-h endidas até o terce iro anno ela esco la s nperior sã,o jus

tarne'Ilte as comprehenrlidas nas difi'E;rentps .escolas médias de que trata o pro

jecto. E quanto :t B sco: a ·S~w·edor do Convento de S. Bento, de Olinda, es ao 

materias ·são justan1~n.te as <das di versas csco'la.s médias a que all ude o mesmo 

projecto. 

_<\. a•tJpaTente dli~vcrgencin. que SA nol!.l. 110s t-ermos do projecto não existe. 

Aind!t mai s. Srs. President<'. rnão voe jo quni 11. raz<lo •POJ' q~1 e deva ir o pro

jecto á Cornrnissão de J-,,stiça. O ensino agJ·i co la, ao que me parece, não estã 

sujeito ao estudo desl'la Comm' ssão. 

O SR. GoJNÇALYES MAIA: -- :--leste caso, !amem o estaria o ensi•no militar. 

O SR. J oÃo .ELYSIO: - O ensino agr icola est:l s uboJ·d inado a outro :\l:in is

terio, nu e n.hnqa não foi extincto, que existe ~: nela. 

O SB. Go .. 'ÇALYES ::V! ArA: - Ainda não ncou a ddido ao do In tETfor. 

( •) Não foi revoi~to pelo orador . 
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O ~" . .l•Ho ELY5<1:l: ~ Nada tem que v-er n Com missão de Ju.stica com 0 

projecro, porque ~ mnter.a deste compete á outrn ommlssão - a. de .-\;;;ri
cultura. 

o Srt. oGONCAT.VF.q ·MATA' 

militar <Staria no <llesmo caso. 
S-e é •por ser q uestão ·de en.s lno, en tão o ensino 

O SR . Jo.=\o ELYSHJ: - Isto posto, Sr. P •-esldcn te, nmJ10 secundar os meu· 

dl~nos co'llegas na Impugnação ao requerimento do i Ilust re Sr. Deputado Jos!' 

Bonifac:o. 'l'er mi•na,,clo, ;;a·licnto, .ainda uma vez, que o un!oo fund amento do 

r equerimento ele S. Ex. não procede pelos ,propdos tarmos do •Projecto e- pelas 

proprlas •ral1\\•ras do r.obre D·putado. (.ilfuito bem; 11>11ito 'bem . ) 

RPjflta(io o rel'e:·ido requ?. r imento do Sr . J osl! Bon i!acio. 

O ..;r. Jo~é B onifndo (pelo OI"CI.Cm) - requer a verlficaçllo de votaç!l.o. 

Procedendo-se á vc,-:.ficaçilo da votação, reconhece-se terem votado a tavor 

57 S;·3. ~Deputados e contra 16; total, 73. 

O i> r. Preslclent•: - Xão h a numero. Val-se ·Pl'ooeder á chamada, 

O 'i r. Ju venil I Lom n rtine ( 2° Sec1·etm·io , servi?• do de 1°) procede fi cbamad~t 

dos Srs. I'eput~ elos. 

Feita a cham!ld!l veriflcou-,qe terem-se a.presenta.do os Srs. '[lheoto nlo de 

Brito, CI!ITI'ha :.\fach:1do, . \ gripino Azevedo, Dun.sh•ee .de A:bi"EEinchea, Lu1iz ·Do

min~u s Elias :.\1artin~. Gus~·n·o Barroso, Eduardo tdda.rt. Frederico Bor

ges, :.\faxim'iano de Figueiredo, Cunha Lima, Mendonça l\'Iarüns, Gil

berto Amado. Ubaldino ele ,o\.ssis, Prisco Paraiso, 'Pere!rn Teixeira, Car

los L llli !iào, Augusto de Fr<>itas. Rodrignoes Lima. 'EJp!clio de li\{es

qu!ta, J , ror.ymo :-;ro.,teiro. Dioclecio Borge s. ·Fla vio da Silveira , Pedro do!i 

Re[A, :'fncedo Soarei'., :.\in.uric!o de Lacerda. J"nmotmier Godof•·edo, Bueno B •·nn

dào Filho. Fanqto Ferraz, rionorato A•lve.s. Pe1-eira Leite, E\•aristo do Amaral. 

Gümê.·c•r.do Ribas, Barbosa Gonçal\·es, ,\ntunes :.\faciel, Ildefonso Pinto, )labuco 

de Gonvffi. Domli•nFos :.\fascarenhas e Simõe" Lopes. 

O ,.. •. P r eo i<lenle:- R espond·eram :'t chama.cla 85 Srs. Deputados. 

_ "ào ha numerr, para se prosegulr nas votaçõe . 

X tl sw·~.1.o DE 11 011: OUTUDno o Sr. Josl' Bonifacio pede R retirada do sPn 

reque!·:mento . 

. -, 
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~E~S.\<J DE J 9 DE DEZE:.VIBH.O 

Consirlen<. 'Vrt l ·idos, 1ln?'a o etfeito eLos rwtigos ns. 63 e 64 do d.ecn·eto 11. 11.998, de 

22 !le 11/fm·ço ele 1 916, os diJJloma.s ea;~ediclos JJela Elscõla de Am·o1wm.ia d e 

Pc~·nam buco, rnanNcla pelo Gove>'l10 do Elstado, P os ex)Jedidos pela Elscola de 

Agl'i.cu l tm·a e Jl1Jerl.ic-ina Yete?·i•u:wia elo JJfostei?·o de S. B ento, em Olinc~a; co1n 

petn·c~T rta Comm·issão d e hr • tnccçâo P 1cblica, tavm·avel á l• eme-nda e m an

dando desclob?'a?' n 2• e pm·ecer ela de J<'iqucmçns, favo>·a.vel ao p1·ojeoto e ás 

em.e.ntl.as 

A ComrnJ!.saão ac<'eita a emenda do Sr. Deputa do ·.Augusto de Lima, ta·l qual 

se acha; e QUMlto i\ emenda do Sr. Deputado José Bonifac lo, propõe seja. ell a aa· 

stm desdobrada, : 

Para a obtr,nção do direito de que trata o art. 2• devem as escolas nelle 

menciona das requerer ao Ministro da Agri·cultura a nomeação de um fiscal que 

prócec'.a lllelles a ins]}ecção, d'even clo Jl.nfor·mail' : 

Se o :IDstl1mto ou escola 1'u.ncciona regularmente h a mais de dous a.nnos; 

S e ]}Ossue ·laJbora·torlos, campos de observ.ação e e:~:~periencla agrieola " vete

ri·ne.ria, 1Ln1ispensaH•is ao ensino Jos cursos; 

~se possrue aneios s-uf ficientes paa·a-· o· eusteio do ensino e pa1~ jpagamento 

dos .professores ; 

S e, ha mO!'!)Ui'daJde ·no cns i•no. 

O f!.scaà no·mea do deveo•á d-ar seu •pare-cer clentr·o de dous mezes e o Governo 

tendo em vista o 'J}ar ecer concede-ri\ ou não a vantagem do art. 2°, 

Se a soluçãJO do ·Jio.IJ!n·istro .f ô r desfavoravel, só depois de dous nnnoo ]}Oderá 

se enP~rnr o ·periodq da lnspecção. 

Term:nada. a Ht·specção, conti•nuaHc. o fiscn.t nome.ado a exercer as fun

cções, crubendo-lhe, a.lém rl ás attri•btrições do a•rtig'O antecedente, o seguinte: 

Rubricar e encerrar o liivro de m atric'l!·la, verid'icR>r os documentos apresen

tados pelos candidatos pa!·a -ma tric-ula e para exames ; 

Assistir fWs exames, rubricar o pa,peJ para a.s prova.s e assignar as respecti

vas netas afim de t.nformar ao :VLinnstrn se ha mora;lidade na distribui~ãp das no

tas de ex--ani es : 

Se ctres quartas .part<>s do Pl'Og'J'amma el e cada materia são Explicadas pelo 

respectivo profe ssor ; 

Lançar o visto •nos certificados de exames, 

O ílsca:l d eve, quinze cl·ias .r]e])Ois de terminados os exames, r emetter ao 

Ministro um relatol'io ci.!'cumstanciado, minucioso. 

adi·Rllltamento do lf.nsbltuto '11!0 u.Jtlmo e.nno •lectivo ; 

sobre o funcciona mento e 

Communicar ao Mi·nistro Qualquer i•rr·"-gu•lari cl-aclc ·h avidn. •no instituto nos 

casos d<> sua com.petencia, •bem as im fornecer quaesquer nnformações ped>das 

pelo Mi.!llistro . 

O tns t1touto deveTâ. ·forn-ecer ao fiscal toda·s as infor-mações ,d,e que ·]}Ossa 11re• 
cisa!I' para o bolll de!'<empenho do s.eu cargo. 
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O ,,iinislro pocle!'êl, em t,ace da !inforn1ação do ,fiscaL c ouvido o instituto, su

jeitar o mesrno instituto t"l ,pena de ~uspEnsão até dous an•no , da v.antagen1 do 

art~ ~tJ .O'u, n1tesn1o em casos g'l~v.es, cassar-lhe o direito, comrnunicnndo o seu 

acto ao àirector da Escola :"acionai de Agricultura, para os d·e\'ldos fins. 

Paragrapho. O ~nstituto a quem fôr cassado o direito do art. 2• sõ poderá 

roodttukil-o passados tnes annos, observadas as disposições da presente lei. 

Antes de requerer a !nspecção deverá o instituto depositar na Deileg.acia 

Fiscal do F..stado oncte fõr situado, ou mo Thesouro Nadional, a import:tncia de 

600$000, como quota d e inspecção, devendo metade desta ·importa.ncia ·ser 'J)aga 

ao fiscal, <Juando assun1it· o cargo, e a outra ctuando o Mi11islro ton1nr conh ~ci

mento elo relato rio clr~ inepecção . 

O Ji.EC3•l pe-rcebeorá a gratificação annunl ele 3 :600$000, pa~a pelo insti

tuto. que n recolherá fL Delegacia Fiscal ou ao Thesout·o, em prestações semes

traes, até o dia 30 dl' Jan iro e 30 de Jnnlho de cada anno. 

O fiscal ~ f!omeaclo PE'lo :>.nnistro e poderá ser removido ou exonerado, desde 

que :> reclame o int re.ss2 do cns'no. - r1nte;-o Botelho, Presidente. - Calcla& 

Filho, rPlator. - l!'lorimmo de B>·itto. -José .4.ug•t~sto. - Valois ele Castro. -

Ca•·ios Ga1·cia. - Ram ·,·o B1·aga . 

. A Commis~il.o de ·:!<~lnanças, n:t pnt·te que lhe diz respeito, nada tem a oppôt• 

ao projeNo dn Comml!s~ão de Instrucção .Publica n. 238 A, de 1917 c as suas 

emendas. eonsidet·anclo validos, debaixo ele certa•s exigencins, o diplomas da Es

colil. ele A~ronomia ele Pernambuco e da F.JScola Superior de Agricultura e Me

dicina. ':<:tel"innri:t do ~rostPiro de S. B ento. em Oli11dn, no mesmo F..staclo; da 

Escol~ de Agronomia e Yelerinaria, :~nnexa á Escola de Eng!'nharia de Po1·to 

A•legt·e; <la Escola <lP . \ gro'nomia e Veterinaria de P Elotas e dn Escola A.gricO'la 

de L!L\'~as, em :vllna~ Geraes e cln Eseola ~P!neira de Agronomia e Veteri'l'!nrla 

ela Bello Horizonte . 

Sala dns Comml,.sües. 18 dP Dczembt·o de L917. Caleâo Cm-rMhal, Pf'ési-

dente. - Baltha-:;m· Pe•·cint, relator. - Juslinicmo rle SC1'JJa, vencido. llrlc-

Jonso Pinto . - Felix Pacheco. - Astolplto Dulm. - Bcwbosa Lima. Cf ,J-

cinato Bi·nrw. - .4.ug?tsto Pesta11a. 

Emenclas ao 1n'Ojecto 

~..;. ~ - .\o n.t·t. 1o. i?l-/iur, ~ccrC'~centc-.~0 ~ "fi p~la Esco:n )fin(l\r:t dl) Agro

nomic, I' Vetcrinnria d0 P.f'llo Hm•:zonte•·. 

l~8n ' scola fnncciona com tod:t reg'ttlm·i·dadc nu. capital <lo T!Jst.Hlo , onde 

mnntém tnmhem um cnmpo ·pratico de demonstrnc;ão t>ara o <' nsino dn a;;t·icul

tul'n; f> suhvenC"ionadn relo Govemo e tem já os seus diplomas reconheC'!dos d~n

tro do Estado por lei recente do Congresso :\floneiro. 

Sala. ãas &~sõ?~<, 9 de Outubro de 1917. - AugUsto àe Lima . 
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N. 2 - .<\ccPescente-se: "ficando o (>{)verno autorizado a nomear um fis

cal, com os venci•rnentos de 6 :000$, que dê se uparecer sobt·e tLS condições dos 

esta>bele<Jimentos". 

S!tla das SE-SSões, D de Outubro de 1n 7. - José Bonijacio ·. 

P1·ojecto n. 238 A, ele 1917 

O Congr·esso Ne.cwnal decreta: 

Art. 1. o Silo considerados ve.:lidos, paro o effei to dos arts. ns. 63 e 64 do 

decreto n. 11.998, d·e 22 de Març.o ele 1916, os dip11omas exped•idos ·Pfla Elscola 

de Agronomia de Per>nambuco, mantida pelo GoYermo do Estado, e os expedidos 

pela Escola Superi•Jr de Agricultura "' )fedicina Veterinaria do )Losteiro de São 

Bento, em· Olinda. pela Escola. de Agronomia e Veter•inM·ia annexa á. Escola 

de Eugenharia ele Porto Alegre e pela Elscola d-e Agronomia e Vet.erina11ia de 

Pelotas, ma.nlida •pelo Governo elo munici.pio, e pela Escola AgTicola de Lavras, no 

Estado de Minas Geraes. 

Art. 2. o Os diplomados pela Escola de Agronomia de Pernambuco, pei3. Es

cola Agrícola de Lavr-as, Elstado de Minas Geraes, e os diplomados pelas demais 

escolas Dioam com o direito: 31quelles, á matt,icurla no 3• an•no de a,gt·o•nomia e os 

ultimas com o direito á matricula no 3• anno de agronomia ou no 3• de veteri

naria d;~ Fkcola Su-perior de Agricultura e )fedicina Yeterinaria, dispensados, uns 

e outros diplomados>, dos exames já feri tos 'l1JOS cwrsos da.quelle.s escolas. 

Art . 3 . (J Revoganl-Se as disposições em con trat'lio. 

Sala das Commissües. 4 de Outubro de 1917 . - Ante?·o Botelho, Presidente. 

GaZelas Fillro .. relator. _:_José Augusto. - Fl01·ianno ele Brittn. - Rewl Al-

1'l's . - Eplligenio de Salles. (*) 

SESSÃO DE 9 DE OUTUBRO (1918) 

Conside~ando que éo de todo o interesse de. União o .preparo inteUC{:tual, mo

ral e profissional elas gunrniçõe-s dest.ina.da. aos navios da s ua marinha mer

cante; 

Considerantdo que, por outro lado. é urgente e indispensavel nacionalizar· 

~!< ri'fe:·idas tripulações; 

Consicleranrlo que o Lloyd Br;tsileiTo já. deu o primeiro p::Lsso firme e se

guro p'lra essp eh·vado e -patP'otico objectivo, Cunclanclo rtua:tro escolas (grul)o 

escolar ''Re.mos de Aze..-eclo'', para instrucção elementar; escola pr·otissional 

")Ianuel Buarque•·, para o preparo de ar·tifices e operarias. com exercícios pra

ticos •nas suas e.xcellentes oECicinas; escola ele machinistas "Commanclante )1!-

( ') Pende dé rliscussão unica dos pareceres. 

Projecto 



uusi ··, tari1bei'n com exercicios praticas de machi.nas; e novio~escola. •'Wenctslá.o 

.f:lt·az" • parA. o ruprendizooo d·e nave.g·açã.o). todas em inicio de funcciona.me.n

lO, pre,na.ran·do o marinheiro, o taifeiro, o fog'uista, o operaria, o a1·ti.fice, o rna 

ch inist:a. e os commissarios e pilotos, e cujos regulamentos jii. foram a:pprovados e 

mandados adoptar pe!o l\Ilnisterio da Fazenda, em data de 31 de Julho deste 

ttnno; 

Co:tsiderando que os programmas das referidas escolas são os mesmos do 

, nsino elemcnt.aa· do Dist·rlcto ~dera.! e das escolas similares da nossa marinha 

de guerrii.; 

Considerando 2lnda que, pela lei n . 3. 232, de 1917, o Congresso autori

zou, dando a nccessaria verba, a se fazer a despeza com a organizaçã.o do en

s ino .prori:osional corre~pondente ás necessidades da m a rinha mercante: 

O •..:ong t·esso Naciona.l decrete.: 

A>rt. 1 . • Fioarn, para todos os eff.eitos, consideradas federaes, a•s quatro es

colas, ·para c ·preparo intellectual, moral c profissional dos c<idadãos que tenham 

de app>!icar a sua actividade na marinh!l. mercante ·brasileira, conf'Orme o regu

la mento jil approva<lo pelo (j{)verno e de nomes "Ra,mos de Azevedo", "Manoel 

Buarque ", "Commanda·:lte Midosi ,. e "'Ve·ncesláo Bre.z". 

Art. 2 .• As quatro escolas referidas ficarão subordi•nadas ã Superhnte.nden

cia do Lloyd Brasi!.eiro, e fJisca.li-zaçã.o do Gov-erno da. Uniã.o, que lhes nomeará 

um delegado, escolhido entre os officiaes da Armada Nacional . 

Art. 3. • Para a manuten~.ão e orga11iz.açã,o material e definitiva das es

colas n!ludidas, fica o Governo autorizado a ·despender, no proximo ·exet·cicio fi

nanceiro att' a quamtia d e 1. 000 :000$000. 

Pnl'agrapho uni co . ~ta quantia deverá ser entregue ã Directoria do L loyd 

Brasileiro, ã ro.r.ã.o de. um duodecimo mensalmente. 

Art. 1.o Rlt:vo~rarn -se as -disposições em contrario. 

Sala das SassõPs, ~ de Outubro de 1917 . . - 1lfm1ricio de Lace.·da. (*~ 

SESS!\0 DE 19 DE AGOSTO (1918) 

O ST. Rau l Ah'rs · - Sr. Presidente, uso da op.portU'nti<'lade em qu<> se co

meçn. a ãiscutir o o·rr;amen to do Exterior .para o exercício f,lnanc~ro de 1919, afim 

de trazer ao exame e. delioore.ção da Camara <'los D<"!lutados idêas das quaes 

já tratei 11este mesm<> sccnarlo do Poder Legisl•a tlvo, faze.ndo a r eS]leito de!l!\S 

commentnrios que a situaçi'Lo da 'humanida·de e com esta a Sih1açã.o do nosso 

paiz, pre~nt""mente su:;:cita m. 

( • J Pende de parecer. 
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Quero fallaJr, Sr. Presiden te, com um pouco desse optimismo, cheio de !f: 

no f·ubur.o do BrasLl, an imado do zelo que sempre a·limento por todas as causas 

que m PJiS de perto nos devem tocrur o patriotismo, e assim o faço para renovar 

um vellho thema, !Jhema sem1Jre novo, nunca bastante gasoo e extincto nos ideaes 

d!llS 111aç;õos, qual o que a bre aos .povos a estrMI.a da Juz e do progr<'sso - a 

óns!Jrucção e educação de sua juventude . 

P·ara is,so, vim dar esclarecimentos sobre um projecto, que acabo de r emetter 

á Me.~a e sobre uma emenda, que, subsidia.ria ao mesmo, offereci ao orçamento 

da AgricultUTa, emenda que infelizmente mã'O bo.grou approvação de. il!ustrada 

Co.mrrüssão de Finanças, desta Casa, na ooa ultima :reunião, procet'Lida no sab

bMI.o passado, projecto e emende., relativos a uma ins!Jituição excellente, lo 

ciiJ!izada na cirla.de bahia.na do JoazeiTo , frornteira á cidade pernambucana de 

Betr~lina, cujas sociedades se confundem e vivem sobre o in,fluxo dos mesmo~ 

elementos vitaes, ambas á ·margem do rio S. F'ra·ncisco, a cruudalosa arteria 

que serve .ao commercio de va.rias un•i dades de nossa F ederação, 

E se, !liPCzar do go lpe vibrado pela Commissão de F\inanças, go.lpe que eu 

tomo a iih;rdade u ~ crualifioor de Jmpreviden te e prooipitado, a meema Com

missão d<e!iberR~, dep.ois de reconsicll<?rar o seu acto, o que será de justiça,• e o 

Congresso approv.a·r o objecbivo ·proposto, e o Governo na sua sabedor1ia facultar 

todos os recu!"sos pecuniarios para execut-ar essa medida, estou certo, Sr, Pre

si•cll<?:nte, que os ben efioi o-~ gentes e reaes d·a hi nesu ltantes, não se f-arão esperar, 

COinheço o ·d.irector desse e:::ta.be-lecimE>nto, o en.g~nhei.ro agro no mo Dr. Pau!ino de 

AI-au-jo Góes, moço mtelli.~nte, competente, trabalhad'O•r, dedtice.do como quem 

mruis o seja ao oum.primento do seu &eve-r, sobretudo, .homem de acção, r esoluto 

e dotado de espíri to em.!ncntemen te ,pratico. Foi S. S. quem, consoante os m e

lhoramentos que vn i realizando, e -ainda prei:Jende realizar no estabelecimento sob 

s ua direcção, •le a.ccOruo com o iHustre titul-ar da pasta da Agricultura, for 

muilou commi<:o o esboço do .projecto que m e enviou, acom'J)Ml·hando-o de uma 

eX>posição de motivos, que deixo de lte-r agora .par a nã.o corta-r o .fio a estas con

si darações, mas que ritarei no f inal das minlh-as tpa,Javre.s, por considerai-a a mais 

expre3siva e eloouente justif:icação da providencia propugnada. 

'J.'a mbem co..'lbeçn a r.egião para e. qual se legisla . Nella nasoi e a extremeço 

com l:ló:o o carinho , com todo o am or dos naturaes da terra . Posso afiançar 

que é a :naLs apparelhade. :para r eceber benefici'O desse genero, pois que se acha 

<mbregue com todo o denorlo e fer.vor á l-avoura intensiva e extensiva de varia

das especics e que, se mais ab·u ndamtemente não 'Produz para a economia e ti

naJ!lças sociaes, é c1evidl0 a vliver a gente que a hab it-a desp rovida de conheci

mentos e de noções preliminares daqu il•lo q·ue cluumamos - a actividade agra

ria hodierna. 
E', .a.lifis, o que succede em negr a com todos os filhos do campo no Bra

sil, onde o braço mais e..xperi ente e m ais adestr adiO do colono eJ..--tran.geiro ainda 

não penet-rou e que. •por isso mesn1o, ance<ia 11elo exito das medidas que ora pa

trocino . 
. Sen'lores, não ca use extranheze. ha ja -escohhi-clo para justificar minha inten-
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~ão o debate P.m torno do!< nossos orçamentos. O assumpto da menda, fulmi

nada pelo vered.ictmn da Commissão de Finanças, ê viscera.lmente orçamentario; 

o do ;projecto cabe ~r versado em qualquer dos nossos orçamentos, inclusive 

no da H:eceita, onde teria a OPIYartunid-ade de a.ccentuar que a materi.a não é 

~ú de despeo:a, como a um ol•he.r de relance ))'Odenia parecer, pois bem .ponderado 

" caso, eHa encerra v~lioso tributo J)aJ·a nol"sas rend:as futuras. 

Trata, Sr. Presidente, ou antes, tratava a emenda. da discrimh1nç:ão de 

uma verb-a para a manutenção e sustenta<;;ão de uma .instituição fediETa.l, j á exis

tente, e que já custa dinheiro aos cofres na.cionaes . O projecto cogita da regu

lamePtação desse serviço: •projecto e emenda occupam-se de um educandario f~

cleral , cuja feição utiltitar ia se revela altamente beneficente, no amparo a crie.n

~as pohrE>s, abandonadas e orphãs, ministJrando-lihes a educaç.ão mais compl.-ta 

• que desejar se poso;R. desde o ensino das ]>rimeims l ettras, até o pre.paro mili

tar, a.rtifiCE' e agricolla, de modo que. chegado o menino á vida p1·atica, não en

con.tra mais difJiicul-dades que :não as resultantes de sua propria inca~)acidade e 

inactivi:lade congenitas, não vencida pe lo aprendizado num bom regimen esco

lar. Vi:.sm tambem esta.s pro]>Ostas de textos leg-aes um campo de cultura e 

unut: estação de mQnta, dous org-ãos de propaganda a.g·ricola e pasOOriJ, indus

trias que mais d-e-spertam o intc.resse e o cuidado elas populações ele uma arerr 

promissora, v-asta e !''ca do nosso ter ri tor!o. 

E', com-o se vê, Sr . Presidente, o aJ}parelhamento desse instituto, para que 

deixe de continua-r um 1)000 morto sobre os cofres publicas e ·PO sa produzir paru 

o sE'u ·proprio custeio, o que já não ê ))'Ouco, dad·a sua utilidade, e constituir-se 

em ce:ntro de educaçi\o e de observação pa,-a o .pequeno agTicultor e o •pequE>no 

cria.(lor, a maioria dos hal:Yitantes daqueJilas paragE'ns . 

E', a. 1'11stnllação <C!ef·imitiva, ]>Orque, instaJ!Iação proviso·ria já -e>Oi<;te, d e um 

nucloo permanente que, 'llém .Je ajudar a. campanha contra o anal.pha.betis

mo, possa ain'<la co.mmunicar pelo exemplo as noções de tl·abalho e da economia 

rural; o valor · do eml}r •go das machina e da cooperação do esforço; a maneira 

m elhor de preparar o rolo para a a gricultura e de -debellrur as vragas e as epi

zootias, que ta11tos damnos causan1 á nossa. iavoura e á nossa criação ; o sys

tema mais facil de seleccio•nar os nossos specim-ens v-egietaes e animaes; e ma.is 

prom.p'lo c. mais ba=to processe do .fabrico de especialid-ades que o commercio 

e a in·dustria regiona-es teaham t'lementos •para. e:x:plorar; é, finalme nte, um pri

meiro j)aBso ou utn passo inicial, ed.ucador, se., o qual, g·enera1izado, o povo 

brasildro, a Nação Brasileira. a R cpublice. Brasileira. viverão J>Or muitos annos 

a brn,!ejarr, clamando contra as crises que nos J)erseg,J~E'm., que nos áv·assnlam, qu e 

nos abatem e nos entristecem, e, mais a ma.ls, dia. a dia, nos vão conve-rtendo 

numa sociedad de .descrentes .e scepticos. , 
Deve is '<"star lemhradog. senhores. que o Exm. Sr. Presidente da Repu-

blica, na sua men..sage1n Uo aniJ1o pa·ss::t do, Hlarn1ado com o gr áo de nosso anal

pha.betlsmo nccu~ndo n"s list-as de sorteio militar, pedia o concl.lll"so do Congresso 

para f]CJC votasse lei (Jtlf> O habii'!tasse n reutOVe!' esse estado de COUSaS . 

• -\. :::ommissão ile In~trucçiio Public.a. acu·dlo prêSSurosa ao appello do Go-
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ver·no e d0sobr igo u-se dessa tarefa, of~reoendo não um. ma,s tres projecLos de 

lei, aos quacs, no correr cht discussão, foi addiciontlClo mais um qua.rlu, troo dos 

quaes adequados á fir.alidade educativa do projecto tJUe ora proponho e estou 

defendendo. 

O humi:ae orador, ta·,to como seus dignos colleg,as de bancadas nortistas, os 

•i Ilustres 1Sr3 . .Tose Aug·usto, do Rio Granlle do Norte, e Monteiro de Sou?.a. do 

.\n1azonas, ·penrou e v-ensou nnt1ito hem, e não ·se arrepende de assim ter pensa

do, que as nosEAS escolas primarias de villas, aldeias "' povoados, como as nossas 

c~c.olas t:rimarJas da 111aioria das cidades sertanej as ou dos reconcavos, assim 

eomo o n'Osso }J!"O(e8sor::tdo prjmario, CJUP as \~colas 11ormaes dos ]%te...clos enVIiam 

con1o docentes da tnfancia brasileira, na generalidade, não possuern os requisitos 

e.a lisl'<'torios pnra EC fazerem uteis e estima:dos nesta qulll>dra nu enbe da evolu

r:ão d<.. •nu~1do . 

Para cl em:·o.nstrar esta t l1 ese, que, }JOr maiS excessiva ou of(cnsi. va que pa

re~a. é v.e rcladeira, se ver::lad€ é .aquH>o que ca:he sob a acção dos nossos sen bi

cios, tht tto~sa penetrac_:fto, da nossa intuição, e poder de investigação consciente c 

lnlelli;.;enLC, pos1<0 frisar qu<> as nossas escol•as commucns elo inr.e,·lor, vivem, em 

g1eral, pouco fl.,t.que!Jta.das ou desertao, abandonadas dos a.1un1nos, como dos pro

fessores, menosprezadas pelo~ Droprios pais de féHnilia, ,p!henomeno C1ue não oc

corre neste ül.l naquelle ponto do Hl'a~il, mas em to elos os Estacl.o · da Un,ii"to. 

D0u como c.a;usa dessE> abandono e d esse •·epud.io nocivo, de um lado, a cul 

tura. não n1uito apurada elos Professores que nã-o aprenderarn a comn1unicar o 

l.~nsiuo ou as liçü,..s dP cansas ute:s c:t.os seus discipulos, e, portanto. nfto senl~In 

1•enhum enthusiasmo >em mamt•'•· o 00nvivio com estes e em zelar pelo valor de• 

sua r.rofissão, e de outro a impropdedacle dos nossos meios rusUcos, pa·ra ia

eDitare n a~ exhi·biqõcs de con h P.cimentos meran1ente bhcortcos, litterarios ou 

livr~t .scos. E posso !llOstrar, com ·a invocação irrespondivel dos faccos e das opi

n iõPs ele erudi tos ~SC!"i·ptorcs namonaes ou extrClngeiros, que os filhos do traba

lhador rural, rtuc fc·N;ucnta.m es,.as escolas, term inado o curso · e enl1·ados no 

mouc j .-1r d? .. sua vida de trabalh~dor t:>S livres e productoi'CS t!11Ul11CÍ·}J!tdos, muita::; 

. vezes. (lU ús rnni..s fias vezes, esqu ecem o que de mertnoria aprenderam, e voltam 

;l pti;J•1;tiv'1. condiç:iio de caml)unezes aiHLl!Yhabetos, sem outra educação que 

aquella que receberam àvs S'!:ilS ;nal ed ucados proge1ütores. na intimidade elo 

l a r dfJmestico. 

Se nhores, a.ssirr. ai·ra..zôo p.ar.a sig.nificar quanto é ;natural, quanto é j us to 

ess -.. rep u·êio, esse desaprFço. em que incoTren1 as nossas escolas ca1nponia.s, e 

sa.lietttar .que o rl c~Screrd ito em que ellas incidem, e1n grwnde parte, ou em sua 

maior pac·te, resnlta c·1. necessidade qu ~ sentem as fan ,:.Jias pabres, vivendo do 

labor quot"idiar.o. do <'Ontin;;ente do bra.;:o de seus descendentes menores, o qu e 

entre ellas é habito inve tPrado, contingente que deEa.pparece.rá, quando n.ão as 

s im ~ejn, cnfraque<:!Prá com a assiduidade nas a ulas. dem se<tuer uma compen

sação, visivel ou s•msivel . 

Sabem ell.~s que o nosso mestre .. escola não educa n ing:tl€m para a viela activa 

e para a ·acção prouuctiva; e que se ensina, bem ou mal, a l€r, escrever e con· 
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tar, nu1imentos de historla e de weog·raphia, as sociedades, onde o aprendiz terr, 

d.e viver, rte ·ha.bita.r e exercer a sua acção de ser 1)e11sante e cm•prehend~dor 

que é o homem moiierno, naua ou muiro pouco 1ucr11.râ oom essas noções a'clqui

rid•as. 

Sr. Presidente, ne ·t.e assumpto seml1'l'e guiei o m teu es·pirito ])6)J'R soluções 

que se m e aJliguram :18 mais razoaveis e as mais consentaneas para conjurar as 

fa lhas edncativas da nossa naclona li<lade. 

As ra>.ões que emitto sf'rão por acaso tàJo fTivolas e tão descabidas que 

não possam ao menos attraihir sobre si a refle.xJão e a ana;lyse dos nos:;os ho

men3 publicos e servidores da Patria, quaes o:, legi·sla;dores desta :::>at \'ia? 

Sou o primeiro a reconhecer, senhores, a minha nenhuma autorhl acle. r Não 

C<!Joia<los ge?·acs.) 

O Sn . .:r os~ AUGUSTO: - V. Ex. faJ.la com muita autoridade no assum tpto ~ 

é um dos •bons ccmhecedores do problema. 

O Sn. RAUL ALVES: - Mas neste particular, permittam-m e os m~us collegas 

decl a.pe que os meus conceitos não são d~ todo desprcz,iveis. 

lntelligencias, a.s mais applaJUdidas d.esta Casa, fortaleceram o m~u pen

sa m en to com o apoio do seu pensa;mento; orgãos de >publicidade acatados desta 

terra. que dissentiram do m eu projeoro ·Paossaclo, em certos pormenore~ que elle 

•possulta. comtudo não lhe regatearam louvor es no que d•isse respeito ás suas 

linhas geraoes e substanciaes; estadistas de a lta reputação <:lo nosso paiz expri

miram. em •documen tos publ·icos, que es te seria o caminho certo a seg,it·mos, ao 

encon tr0 da nossa enuunci:pação sacia;! ~ ela nossa eUiciencia cl·e povo soberano. 

Governo, cong·r.essi~tas e l tegisladore<s, imprensa, o'}llimião publica, de toda a .p-a r

te, a cada hora, toda a g>ente, s~rara o a;nno passado o JYroblema da educação 

dos noS')()S compatriotas, o nosso prhblema elo dia ... 

O SR Josf.J AUGUi.'TO: - O nosoo maximo problema. 

O SR. RAUI. ALVES - .. . o nosso m a.x imo probl~a. 

Ora, senho,-es, toda aquella grita, todo aquelle clamor que ecoou d e nortL 

a s ul do •psiz, seria. por aca..o.o m era ficção, seria uma fa;rça, um devaneio d~ 

pht'a•se, "Ltma exhibição extemporanea e theatral d•e nheto'l'ica? Ser.ia ainda, se

nhores, uma fi ta cinematogra·phica, clessas muitas fitas a que estamos habitua

elos a ó.iariamente assistir? Ou . ao em vez disto er a a ver.dade cathego'!'ica, pal

pitante, intan.givel, (]ue calava fundo na consciencia do Governo e TI :percutia na 

consetencia da nação inteira ? 

Estou <'.onvencido, Srs. D eputaúos, desta ultima hypothese. PoT que mo· 

bi•vo, pois, a nobre Comtmi~são de Finanças da Camara entendeu d.E' repudiar 

uma it.iéa qu e era um toque doe clarim paTa a conquista d esse ideal patr1otico? 

O problem a teria mudado de aSJ}ecto? 

Pot· acaso o ilJu.stre Sr. Presidente ua Republica, que nos mallldara com 

tanta c,oqu encia, com tanta elevação de vista, dizeT, o anno passado, da neces

si daúe d•a solução dese problema, já. tePia p·raticado um acto s6, impressio

nante, qu e d.€'l1 otasse a sa.tisofação dos seus a·ltrui.sticos desej os? Ni.ng.utem ha que 

Q affi!'me. O op·roblema estâ de pê; não foi resolvido; continúa na mesma situa-
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çú.o daquelles tempos. O que se observa, entr eta.n to, ê que a questão da educa

ção d.,• Hossos compatriotas vai sendo releg·ooa para um pla·no secundar! o. 

Dahi, &r. Presidente, neste momento achwr-me na tribuna cheio das mais 

sér-ia-s -~PP·re>hensõe-s; dahi o meu receio de que o pTOjecto, que aca•bo de €11Viar 

á Mesa da Cama•ra tenha a sorte d.a{Juelle da tntervenção federa l no ens:i•no pri

maria do nosso paiz, o qual dorme o sornno do esquecimento, causa ?lto1"tis de 

tantos outros dP. utiJ.idade pubi'ica, o que já entre nós deu ensa.nchas ao systema 

abu-sivo de se ie~islar como segurança de approvação dos actos na cauda dos 

orçamentos, que são leis de votação e execução annual, imprescindível. 

Não é rle mais, s0nhores, que eu fa.Qa deste meu discuroo um a malg-ama de 

nssumptos diversos para que posse. bem ma.nifestar todo o meu pro.posito na tri
buna. 

Ne"TI um de nós ignora o que vinl1a sendo, até o anrno passado, a noss,a 

lei o-rçamentaria. Na sua gestaçã.o e lia nos surgia infla.d·a das providencia-s dos 

mais vn ria-dos aRpectos, muitas dellas incompatíveis, pelo seu carracter dura:d'Ouro 

na r eg uiamentaQão social , com os j.ntuoitos de urna lei an.n ua. Chegou-se ao ex

eesso de enxert~r ne tn lei p.rovisoria de ourto vigor, as mais oomplexa-s e as 

mais eXIIlrema·s medLd.as ele adm inistração ·publica: refO'rmas judftciar'a.s. . . re

forma burocratica . . . 

O SR. Josll: Auacsro: - Re forma eleitoral . 

O SR. RAUL ALvr,s - ... reforma ele itoral, como bem salienta o meu ool

lega, reformas da irnl3trucção publica, e, se me não eng·ano, reforma até das clas

ses armadas. Naida disto repug'nava ãs entranhas d'ilatadas dessa lei , .pela Con

sti tuição limitada ao prupei de fixadora das ennradas e sahida.s elos dinheiros 

publioos dos cofres nacionaes. 

Sempre fui a.<J.versario des~a praxe que v i·n'hamos seguindo. por julgai-a 

attentatoria dos nossos p!'eceitos cQ/Ilstltucion a-es e da boa fisOOJiização da-s des

pezas publicas. Por isto encarei oom todo prazer a attitude por mim considera

da urt, gesto inf-eliz, que pôz co-bro ao emoerto de mruteria. extra n1ha no corpo 

da lei de meios, comqua:nto esteja eu certo de que o L"emedio dos nossos males 

nã.o se prende á applicaçilo de form~las abstraotas, por mel1hores que ellas se
jam, J 6im á su,ppr('.s'lão ua ligelreza com que os nossos home-ns publicos estudam 

as 'l'lOSs'ls n-ecessidad<es momenta.neas, deixando de arpprehendel-as taes quaes el

las subsistem. e restL"ingindo-se nos casós conoreto·s à medidas deficien tes, al
gumas dellas verdadeiras pa.nacéas prejudicia·es, e esteja ruincla certo que feitos 

legislativos ou executivos dos quaes dimanem o bem collectivo não rpod€m r-e

pugnar á >nora! O't.l á con~ciencia de qua.lquer de nós, emboL"a desgarL"em de cer

tas regra;s revogaveis d o legislação e.."Cripta. 

Tod<Js nôs sabemos que a a<nomalia na elaboL"ação dos nossos orçamentos 
tev.e sempre uma origem unica - o nã.o an-da:me.nto dos jJrojectos isolados por 

mais uteis q~e fossem. Dest'arte o mov•J<mento de que se fez peoneira a illus

tr.a.da. e honTada. Comanissão de Finanças nesta Casa. r.Mormando o nosso Re
gimento Intel'no para evitar a.quelles abusos que outr'oL"a se deram na oonfe

çção ('.os orçamentos, deil(arâ (le merecer appla~sos E! louvpres ~e 11. Cawara 
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continuar a consenLir na asphyxia das idéas aventadas, justas ou injustas, boas 

ou mfl.~. lJI•o.p.rlas ou impr'Opr.ias, po•rque é b em 1nelho r discutil -as, combabel-as e 

derroubal-as 1)elo voto responsavel da maioria do que as auffoc.ai· c·m um<t pasta. 

ou gavet.e., sem Tes!X'V-sabili daclr., definida. 

O Sn. SOLON nE LUCENA: - h ' matar o stimulo ela. Camam. 

O Sn . llAUl. ALVES: - Se assim não proctder a C am ara, cu eles ele j [t de

cla.ro, prefil"' voltar ao primilivo oabu.~o. á inco.nsti tuciomtlicla cl e que deixárnos, 

poTq·ue ao , menos ella im.portava em um t-esp iracloum, em U•ma val vula pare~. 

aquelles c1ue nc.ste roecinto desej em cle'l'encl er uma id éa qualquer de t nt t'esse g·e

t·al ot.: de inLe-rase r egional. 

O Sn . 1\ION JZ Soom;;: -- A ssim ·m esmo uma valV'ula muito estreit>t• para o 

Congresso, porque ram aJ}fnas succoosiva s d·clcgttções ao Ex e u Li.vo. 

0 SR .. JOSJ!: AUGUSTO: -- 'l'oclos OS a,PSumptoa d alto linter es e 11>tCional OOJliO 

o ensino, o credito ag1·ico l•a, tt·ansp.rrrte, tocloR constam cl.e proj ectos nm·esenta

clos á Camara, e que estão sem andamento. 

O 1SR. R >\UL ALVES : -· l\las, Sr. Pr si dente, r t•encel>wclo uma nova séri e 

de raciocinios m e permitlam os nobres DeJ>ulados q~• c eu fa.ça uma evocação á 

hiator ia . 

. Tá. na a ntiguida,de. tlensa,dores ta~es con1o iccro, pontif.icava Jn que o melhor 

serviço C!ue ~e 'POclia prestar a umrl nasão, t ra ó de educar e. sua 1nocidade . 

E compl etava Seneca es ta doutrina ele icero a.ccroocen tunclo: qwe devemos 

aprend er para a vi<lfL e não para a escok1; qu e o exemfplo cond uz 1nelhor e n1ais 

depressa aos fi111s <do r1ue os 'Preceitos ; max ima que, ainda agora, traduziria. l'Odo 

o fundamento da pedag-o g ia a.cLuaJ e que, já naquelloa época, ent um protesto 

v i-brante c V{'>h em ente CO)ltra o m rw systema ele en sino ,J}tl'l'amente liltei-ario c 

n1neun1onico g.en,era.l'i zaldo ai1nda hoj e, entre mós. 

Aliás, a ;Jdu~ão. senhores, então se f·azia, 11ão só para. o individuo, mas 

tamben1 e. tn prol das sociedwdes; ensin ava-.se a~quHlo <l e que n1 a is a sociedade 

ca t·eoia: educava-se o homem no e.mo~- ao s~u ·paiz. dando-se-lhe a conhecer as 

r,iquezas, os valot-.es, as vh·tudes d.a patria. 

Decorreram estes tempos; ao mundo ahrio- se umn lJOVa Px i st~ncia con1 a 

iclruclo-mêdia, berço cl •se. ex is l~ncia . A ch amada idade mo·d!er.na fo i a sua pl'i

meinl. in•fa•ncia; mas, já elo s·ecu.lo X VI em dian te os m a is insig·nes ph,ilosó

phos, os mais preclnros opet.l.agogos e sc!entis tas, os mais evident-es hom ens clou

trina.rtos, 11utria.m a CO'l1Vir:çã.o e a!l])l·icave-m na. .pratica ca ta convicçi'io, de que 

a VIE>rdadeira ('S('Ola é a qu ella que ed uca o homem para .ser uLil a si, (t sua fa

milia, á sue. sociecl!l!cle e á sua patl'ia; aquell a., senhores, que embryon ariamente 

já prEconizara Seneca e og m a·ior es educadores ela Idade anti-chr istã, aq uclla que 

transformara o homt'm mocl t>rno n<'st e contribuinte 'Pitljante e fecundo el e todas a;s 

mrunifesta.çõ"s ut!lita•-ias, evolut.tvas e prog~·essistruJ das soci,edruc1es do n'Osso 

t~mpo. 

E ' um •PO UCO d essa educação, ma~s desenvolvida .do que ella existe entr o; 

nós, qu<' o meu projecto e a minha infeliz emenda vinham p.ecl'io·; essa educa

ção, qu e constitu e o poder de vital·idrude e de r>roductividad.e do mwndo contem-
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poraneú, era ella qu•e ~>u impetrava para um Lrecho do t r1·itorio brasileiro. já 

que diar1amentc SP nos affinna que fa!llam recm-so.s em nosso erario pul.Jllco 

J)aiM. facultai-a, o que seria mel hk>r, á tolfl.lidade do tenritorio do Brasil. 

O SR. J OSÉ !AUGUSTO: - Par a consegu·ir recursos é preciso •exactamente 

educar o povo, a;pprurelha.l-o l!l<ara oproduzir. 

O SH. RAUL ALVES: -Não tenQlo em mentt: e.Uirmar que eslamos de todo 

in c•lbis, no tocante a este desidm·ato. 

Sei que l])ossuritmos alguns estabeleC'ime.ntos J'Cg>u lares no genero ... 

O •'>R .• Tostu AUGUSTO : - Ra?·i ?ta11tcs in g·u?·gite vasto . 

O SR. RAUL ALVES: - Ra?•i nantes in g1~1·gite vasto. São em pequeno nu

mer-o, Srs. Depu.tados, J•el ativamente ás n eoessldad<es de mna população j{t cres

cida, que orça em talvez mais d"! 26 mHhões de ha·bitantes diSI])m-.sos em nucleos 

clistanci-.dos, em terni>torio vastíssimo de mais de oilo milhões de kilometros qua

drraJdos. 

Preciso, senhores, pôr em fóoo a causa immediata ela nossa morosa e tarda 

asoent;il.o pare. as altura.s, onde Jlul·gem " se d<est.aca.m com o maior brilho o 

maior :relevo os •paizos •mais a&lantados. 

Ouvi, q,a •<Uas, nesta Casa, llln discurso rfull!'ltrr·runtc, bem f.eilo, do illuslre. 

mccrico c RCi ent.i9ta brasileiro, Sr. Proresso<r Azevedo Sodt·é, no C!U::tl S . Ex. 

exrp"ndeu o que con~id.erave, os problemrus mais -premen tes. a serem resolvidos 

pelos que nos g ovet'n!Lm. O 111o1Yre Deputado -pelo Rio de JaneiTo collooou-se no 

ponto ie vista do doulor em medidna, d.e ixa.ndo emJ)amarr-se um tanto a sua 

visão pedag-ogica, pura nos dizer, com todo o M'dor. com todo o enlh•usiasmo de 

um nolavel pro]')agandi ta de uma reforma de hygienoe 'PUblica, que o B1·asil tinha 

clous problemrus urgentes a solucionar: o da instrucção publica 

publica . 

o da saude 

.O Sn . .rosll! AUGUSTO: ,- Creio qu e o !>t-oblema é um só e t<'m clu.as faces. at-

tenrdendo ao homem physica e mentalmente. 

O •SR. R.'IUL ALVES: - S. Ex., o S1·. A~cveclo SodTé, entr etanto. levou a 

sua convicc;ão n ... s ~u«~s co'lclnsões a a<;:sev01·arr qu -> o ·nosso Governo deverâ, pri

meil"O, rane.ar o terl'itorio e as ])Opuil.a~ões brasileiras. se qu·izer educar e-ffici en 

temcn te os nossos concidadãos. 

F.stou, senhores, <'m quasi completa divergencia com o illuslre D eputado. a 

cuja oraçf10 'l~sisti com o ma'ior dwve.necimento. Não •se i como s.e possa collo

car o pro h! ema da sancle •!lll'bl1ca na esphera dos problemas geraes de um pa•:z. 

O p.nohlema d•C' .saude publica om .lodos os povos sempre foi considerado 

local, ace;•dental. dPrivaào; n.ão pód.e ser collocado, •portanto, '!la linha ele ord.-m 

do~ probl~mas gE:<r.a"~. Os nossos problemas geraes são: um delles. S . Ex., o 

nolYrc D e.r>utado, a <111e me reillorlo, perfeitamente o cruracterirou, e é o mais 

irr..porta~bé de todos, o dn instrucçã.o, o da educa~ão publica, o da [armação do 

crul])i>te.l intellig-enc'i>a, do crup1tal imre.sti•gação. 

O SH. •S01J7.A CASTilO: - Que instrucção podemos dar a enfermos? Qual o 

resu l tado? 

O rSH . RAur. ALVl'lS: - Oh 'egar ei até lá; responderei a V. Ex . 



O &R. Jos~· AUGt:STCI: -- O problema, repito, é u.m só, com duas faces e 

consiste <em to•ma·r o homem vigoroso physica e menta:lme•nte. 

O Sr.. FtAT'L ALVES: - Um dos JJroblemas responde pela so.luçã.o do out.ro. 

Mas, -senhores, além d.c.ste, o problema. <lo tramsporte, é tambem q>roblema 

g·eral, é a consecução nos meios de communicação enbre os mercados prod;ucto

.res ·e os merca·jos consumidO'I'es. Poderiamos tambem conside<ra.r como tal o 

J)l'Oblema do cred'ito agl"ic<'la., que é o cap-ital dl•nhciro, •Para o d·esenvolvimento 

do tra]:)a!ho proficuo; e ai·nda, p.aiz como o nosso, d·e immigTação, o problema 

do povoamento do so·lo, o au-g·m·enw de braços e, portanto, do esforço p·rodu

ctivo . 

·:Ma.~. acceila.ndo a qu~stão t.al quaJ a collocou o nobre D~muta<lo e pa.t·.a res

ponder ao aprurtoe do i·llustre Pepresenta.nte do Pa.rá, opinaria pela inoversão dos 

faootores, oom qu-e !J)retend·csse alterar . o pro dueto que SS. E'Ex . . d•esejam obte!l'. 

A f0!'mula qu-o reputo e tn-oclamo da tri'buna, como a mais razoavel e a 

mais justa serli. outra; eduquemo-s o cidadão brasi•leiro se quizermos ter uma 

patnia ·d•c homens rn·bustos, sadios e lrrobal;ha;do•res. . . · 

O Sn. SouzA C-• STRO: - Para -isso é •preciso zelar a sua saJUd·e . 

o SR. R.!I.UL ALVES . . . consoios de seus deveres nas r-elações sociacs, má-

litar:e.s, morees, civioo,s, intellectuaes e economica.s. 

O SR. Josl!: AUGUSTO: - Proporia outra for.mtl-la: valo•rizemos o capita.l ho

mem, dam•do-·1-he saud ê e educação . 

O SR. SouzA CASTRO: - O O'!'ado-r sabe que a;s raça;s fortes só se fazem pela 

edu-ção e pela cultu.rr'a phy•s ica e in tellootual, sem a su.prema.cia <l<'l uma sobre 

outra. 

O SR. RAUL ALVPS: -- Os erros da nossa po'litica in-terna ·e externa sempre 

foram os geradores da.s crises que nos assaltam e qllle se vão avolumando através 

d-a nossa l·nconsla.ncia. à·a nossa insciencia, da nossa timid•ez e da nossa nnca,paci

dade para disce!'l1'ir e. positivar-llhes as causas, afim de se de belatem os seus 

efl'·eitos, 

Todãs as nossas CII'ises, senttores, vrooedoem da fal t.a de estabil idade e d e 

persev·er·a11ça nas noss·as re~;oluções, sempre que encaramos o ataque a um pro

bl t>ma de leg-itimo inotel"es~oe publico. Todos nós :Jbemos quanto nos está custan

do e quanto j á nos custcn.1 o erro da .pol•iticlt immi grato-ria que a,d'o ptamos. 

A cell'tralizaç;ã.o dos colonos de determi nada raça em pequenas IYOTções do 

nosso territo.rio red-un-dou naquiHo que, certa ou en-eJda.menre, jus!Ja ou injusta

mente appellidamoo ... 

0 SR. ,lOSF. AUGUSTO: O kysto germa.nico. 

O SR. R>.ur. ALvEs - ... o g'eT'manop'll ili&no das po~mlações de um.a PRrte 

do territorio brasileiro, e (JUP. fez com que o nosso Governo reclamasse do Con

gl\esso mediõa d•e .:lefesa nacion·a.l pela creação das escola-s nacionaes. O erro 

da ·n· ,~a vc.·J.itica <l.'iplomatica aLiia:do ao erro taJvez c1.a. nossa politica e<::o-

110'm1ca ... 

0 SR. ESTACIO COIMBRA: - Esta não existe no BrM>il. 

O $R, RAUJ:. ALVEi!: - Muito bem. , . fez que a g uerra élo P.aragua.y se eri-
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gti.ss~ em uma. fonLe de empobrecimento pa1'a nós e de en'l"i·queciment.Q, de en

g!'amdecimen to para a nossa allia<da na. lu ta, a Repu blioa Argentina. 

O •er.ro da nossa politica ooonom!ica, Sr. P.r~siodente, como muito bem ac

centuou •no seu parecer o illust!'e relator Cfo Exterior, deu m~w.g·em a que o 

ext!'ange·i·ro .nos invadnsse. v iess.e e.studa·r e examn·nar as nossas riquezas e enca

mi~nhaJS~·e para a su:t economia a inodustria extractiva da. borracha, que era es· 

senci·almente nossa, e qu'C hoje se enco·n·tra embaraçada nos merca.dos consumi

dores peía <:oncurre:lCia ·de novos, de rup1ms e rle mais owpazes productor-ea. 

O erro da ·nossa •Po!.itica ed'llca'tiva, manti<las as nossa.s escolas .prJ'mari·a.s ao 

molde das escolas pr>lmarias <los dias infantis e dos di•a.s .pueris rla historia rla 

sciencia contempora,nea, nos v~i distanciando ma.is e ma'is dos .povos q;ue evo

luem, alguns deHes contando approximadamoente o mesmo tem'PO de inodep-anden

cia qlie nós. 

Contra este estado de <'..ousas é que l!}reciz>amos reagir, Só a eduoação es

co.Jar, senhor·es, poderá corrh:;iT-1nos e fe..zer com que enveredemos pelo bOin ca

rn!inho. 

Este foi sem1)re o criterio adaptado por todos os IP<>vos fortes ·. e f lm•escen-
i 

toes e que almej-am .. calçar e progred·ir. Ainda cnvolwàa.s nesse lrnfuenso lençol 

d•e •sa;ng•ue que reveste e que cobTe a civilização européa, não tem sià(l outra a 

orientação segui<da pelas 11ações belligerantoes. 

O SR. JOSÉ A.UGTJSTO: -· E' \'eroda:de; toda .Ntteratwra das nações em gue1Ta 

é um b r a·do em favor da educação po.pular. 

o SR. ESTAGIO C<HMI!RA: - Já vi sustem·trur, com algum fwndamento. que 

no B.re.si·l <e>ns•inar a ler é ensinar a ser doesgraçrudo. 

0 ·SR. •RAUL ALVES: - E' verd3ide; curiosa opin-ião! 

A Inglate rra declrura-se em gu·erra, e a exemplo do que já ode certa f.eita pen

sara o Gm,erno aJlemão •:lOs tempos d·e BonapaTte, oe o G<>voerno .franoez !IIPÓS e. 

derrota ·de Sedan, um dos seus or.gãos de im1)Tensa, The J011A'"Ita.l ot Eclll!cation 

scientifica 30'S seus leitores que a conflagração ~L experimentar o valor ·do sys

v~ma od'l. edl!Cação do 'POVO in•glez e o G<>ver.no britrunnico, 'Pelo Ga;binoete rle Lloylj 

Geo"nge ent!'ega a d.l.recção d~ departamento de servdço publico a, um sa;bio es

pecialista. nestes assu m1)to><, o Sr. F'itcher, que ela.bora a reforma que hoje na 

Inglaterra se está discu tindo. 

0 SR. JOSÉ AUGUSTO: 

cionista .neste assumpto . 

E' isto na Lngla:terra, .pa.iz até então não interven-

O SR. RAUL ALVES: - E isto, como bem pondera o nobre ~p.wta:do, em um 

paiz o•nde os pruridos de ln'b'erdaJde c.'hegaram a tal excesso que todas essas idéas 

de ce.rto modo causav·am repu.gnanoi•a a alguns espíritos Tetardatarios e conSeT

vadores do velho individuali-smo e l~bereJismo inglez, 

A .A,Jlemanlha, batida por todos os fla·gellos e desgraças d·a gu'erra a que a 

arl'a.stou o seu Go\'E!"J'DO, com o seu co•mmercio bloqueado opor todos os ·lllidos, não 

desce.nsa rum só instante em con.struir esco·l.as, porque ella ~Sa·be que é n·a escola 

qu·e .S'! educará o productor, o bn dustr ia'l, o erruP!I'ehendedor, o enriq•uEcedor da 
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.AJlemanha, no momento rn1 que a. paz futura acE'JHll' ás nações con1. a camj)a

nha ('conon11ica syn1pton1atiee. .e nutrida. pPht gTandeza c1e ca·d-a uma.. 

Os ·Estados Unidos, pa iz que jámais relax·ou esta concepção alevaJll·tada do 

Go~oruo, que senl·pre teve nas suas escolas o grande •tnanancial das suas n1ai:::: 

nobres asp·iraçõ s, ·desrle os dias luminosos ela .Sf',Ja ind·ependencia, .esta g r::uncl e 

patr ia elos 21a11kees) vê na crie..nç-a uma. fonte perenne de sua exuberanci a indus

trial, de seu •progTesso, e cl·as -suas prodigiosa·s tpe.r.spectivas cconon1 icas co1no do 
n1o'C1o n1ais categ'Orico e-d ifi ca,nle o proclama n seu conspícuo Presidente na 

C<atrte.. ·:)ue ·vou ler ·e CJU e só por .. si oncerra o ·m ais brHhante progra.n11111 a ele um 

r:ov·e'!.'I!O 1node.rno. 

Eis o qu-e diz o Pre3i-clente \'\: i•lson, na di•ta carba ao 'Secretat''O do l nlc

ri01·, dog·i[cndo "ôs e-sforços feitos .pe lo FeclarCLl B1wea.n of EcvtoC<otion: 

" E 5pero si.neer.amente que c'I•egareis a um resul,tado satisfactorio, le

Yantando, wr intern~fl'dio elo "Bureau de EchiCAçã~o ",o inteTesse dos pro

fes«ores •e eri·anças das escolas 'dos E&tados Unidos, na cultunt dos jar 

dins da-s casas. '.rodo o men ino e ·menina que real nl en~te vê o que r e·prc

'"enla •Um jardôm ent,·ará, estou ce t·to, neste pro,posito com o espiri~o e lr· 

vado Jlorque Cf'rte.mente todos go9ta.riam de sen•li·r qu.e e&tão de f acto com

lJatenào em Fra.tt~a, alist-ando-sP no ·exel'cito dos j-ard ins domesticas. El

lc ~~ sabem CJ'Ue a Ame-rica tomo·u a sl envhlT ca rn e, far inha e trigo e ou

tros artigos de a.J.ime ll'!:ação dos homens comhartentes, para aquell es qu ~ 

esti'to tra:balhando nas muniçõe·s ·e para os ha:bitantes da JDurOJ)a Occiden

ta.I. e que tam·brn1 precizatnos nos alinTenbar, entqwa.nto •Estan1os en1 g-u·erra. 

O movime!1'to vara estabelecer jardins e a co r.poração de crianças para 

cultival-qs é, 110is, um esforço tão real e •IJELtriolico quanto a constnJCção 

de navios e os disparos dos oa.n,hões . 

Bspe-ro que 11e~tH primavera C(lJda escola ler[L U·m reg·in1ento no excr;. 

cito de \'.OluntaTios nos jardins ode g~uerra." 

O ·Governo amer·i.ca,no, di•ante de..s awru1'aS d1a gllll€rra, recorreu ao braço da~ 

crianças escolares oo·s Estados Un•idos. 

O Japão, no se-u ultimo orçame11to. elevou d·e mais 14 mi~hões c 300 mll ~ 

tanto·; y.ens a verha diostin&da ao ensino pl'im.ario e iLe 11 m1lhões, e se não me· 

engano, <e 500 e bautos mil yens a outra verba ·destina.de. ao ensino profi sio

na1 e ao ·fomento de sua;s industri•a.s . 

Porlu;;;-al. feito Reputrlioa, accórda do seu longo lethar.go •e o seu prim ko 

movir·.,en1o expressivo é pa,ra uma reforma ela instrucção publJca. O Govet·-
no, apezar das más fin,anças, man•dou constl'tÜr mil e tanto.s ed ific ios modelos 

pa1'a ·nei les e&taoolecer a séde d·e ooas escolas que sãio destina•da.s e.o p,re'J)a•ro do 
lrubol"ioso e industrioso portug·uez do fuburo Portu.ga.I. 

Dia.nte destes exemplos tão frisantes e tão stgnifioativos, ê passível qu-e nos 

<'Ontemtemos e vejamos com prazer, que só o Bra.s·il nã.() tenha s ido , como todos 

estes povos, me.is ou m enoe ·educa.do ·para o trabalho; só o Brashl desoamce e noo 
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se miJva como que J)ermanecendo á espe1·a d•as graças e das dadivas que a Pro

vjd•enda lhe envi e do a-lto d·a su a miseTicordia cel'estia l? 

SJ\9. iDeputrudos, de a:lgum t mpo se est(L diz·endo que epi demias assolam 

os no.>sos campos e destroem á vontad'e ... 

O SR. SOUZA C.j.STRO: - As epidemi as e as '<'ndemias t ambem. 

O SR. RAUL ALVES - ... e as endemias, como diz o meu clistlncto colle

ga, destroem nos nossos campos, é o qu e se di z, a vontadl:l, o esforço e a inrel-

1 igcnc ia. dos nos~os patrícios rurncs. 

F.:u não qu•ero contestar a affirmação, mas ach o sem d·uvid.a exagger a cla. 

0 SH . SOUZA CASTRO: - Niio a.po:ado, 

O SR. RAuL ALVPS : - Os noosos camponios e trabalhad01·es ruraes são em 

sun generalidad e robustiss imos e affeitos . . . 

O SR. ESTAClO COI:\fBP.A: - Conl'ot'me as zonas. 

0 Sa. RAUL ALVFJS ·- .. . fts m a is extraor.cJ.lna.rias r esis·bencias que se lhes 

exi gcn1. 

O SR. ESTACIO COIMBRA: - fi:m r Eg r a em todo litto·ral o trabalhador rural 

é um homem doente . 

O SR. Jost,: A UGUSTO: - Doença que se vai estenden do ·pelos sertões a den-

A ankylostomia.se, por exemplo, j á existe no alto sertão . 

O Sa. RAUL ALVES: - Nii.o se poclet·á, entretanto, relativnmente a essa re

ducçãr. õa vontade affirmar que seja ella um mal de regiões especia es do pniz. 

Antea é a condição ·gener!ca de cada habüa.n be do Brasil. Examinem os nobt·es 

coll'egas o estado no1'mal de todos o bJ·asil eiJ·os .instl'lU·idos ou •i ncu ltos . 

Eu os convid•o a que e>ncar emo o scena•rio pol.itico de nossa nac ionaJi.dade . 

Pr0gra mm.!l>s el e Gov~r.no, os mais form osos, a.qui appe:recem e desa;ppare

ce.m, como por enca•nto. nntes ele executados . Será isso manifes-tação ele von

tade, ele a{)ção C(}nsoiente é •r cli.fi'oante? 

Id-'as •parlame'1tnrPs despontam e morrem, sem deixa r seque1· ele •su a ,pns

sngem um traço el e c.et· ta si.gnioficaçã.o. 

M ••?r.mo a nossn im prensa - paTa rttt e não a deixemos ele .pn1·tr - se ella 

doutrina, fe.lla el e modo e!'.quivo, el e modo perfuncto rio, i•ncerto e ti tubi•ant e, cheio 

de evasiva_.,, sem ,,quei la fé Rpost6lrrr qtH' trans·pot·üt montanhas e remo,-e oh

staoulos. 

E st e Vl;cio. qu e se aponta, do nosso cl·esfallecimento; esta pr.eguic:a geral que 

se ~1ota no paiz; esse d escuido perma•nente e incessa nte em qtte se debatem todos 

os probl emfu9 cl•? nossa Pa.tt·ia, dignos de preoccupar a a ttenQão elos homens pu

blicos; tndo ; ~~o. sE<nhoJ-.es, é resultante elos preliminares ou dos pt·olcgomenos 

cJ.a nossa c-ducnc:ilo escolar, quer dom estica . 

Confee-r.emoR. ·porque est a é a ve!'dao<:Le - nôs somos a.ind•fl. um paiz sem 

base rd e 1sc iencia e do(' er1·ucação positiva e 'f!X'per imental. 

o que conhrce1nos não é o que observa-mos, porqu e não oobemos obserYar; 

mas, o que lemos nos livros, e que co.nRtitue o c·abecl<al da nossa erudição. O qu<> 

mais nos faz delirar, Sr . Presi·dente, ê a fbrç:n ela rhete.\ica ; o que mais me!"<'ce 
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no·ssn. admiração é o ·podPJ' de imaginação dos l!lossoa trlrbunos; o que mruis nos 

extasia, o que nos arranca todas as homenag>ens, é o ful·gor, o b<ril·ho, a loqwa

cid·a de dos discu.rsa.dores, que s1io noesbe paiz uma l egi·ã.o. 

A palavra não é, entre nós, um meio de commun·icB.Jr •boas idéas, mas ae 
encantar os auditoréos. Isto, senhores, poderâ ser ju·lgrudo, e realmente é, ~1ma 

d!emonstnação de que possuímos vigorosas .qual·idades IJ'llfuo commu!l1s, mras é m u lto 

pouco para um pa.j z que todos ,proclaJnam essencialmente ag.ricola, e que ainda 

não d•?senvolv·E'U a.s suas ri•quezas para affl!!'mBJr o seu prestigi·o nas trocas in

tet·nnC'iona6s. 

Epidemias, endemias: impadu.dismo, mal de Chagas, .l·epra, anl;:ylostomrlase, de 

nue aqu! jâ se Lratou, sup.ponho eu, que esses m•al>es tenderi<~Jm a decrescer com 

o cre.&cer da aducaçã.o p t>la adopçã,o d·e um bom r~imen escolaor ... 

0 SR. SOUZA CASTRO: - S6 pela educação? não é posslvel. 

o SR. rRAUJ, ALVES - ... pelo ensi'llo da hyuiene corpon;a, que facilita.sse a 

oo.da um o conhecirmen•to ilas med·ida.s prev·entiVBJS a to•mBJr. 

O 8R. SOUZA C •.STRO: - Se!rá insuf<ficiente. E' indispensavel a prop11ylaxia 

~.;,pec iflca. 

O SR. Jost: AUGUSTo· - A educação hygitmü'Ca seri~B. um factor no combate 

a !'Ssas •endemias, mas a negão med·ioo é i·ndlispensavel. 

O ::;a. ~AUL ALVES: - A ankylostomiase, o mal que maior esca.nda.lo pro

vocou a.qui, dizem os medicas, os profissiona.es ~ scientistas, contamd!lla de ;pre

ferencie. os ri.ndiv·i.duo& dlesco.lços. Pois, a escol•a deve ensinar ao individuo não 

só a .prepa!I-a.r o calçado ... 

0 <iR. SOUZA CASTRO: - Mas não dâ O ca.lçBJdo ... 

O SR . RAUL ALVES: ·- V. Ex. estâ fBJI!ando como quem conhece a escola 

brasi·le lra, mras -a. verde~·d!E"ira escola, que educa o individuo para o trabalho, esta 

dá o caiçado e ensionra tambem a usal -o, como medli:da cl·ernentar de hy.g !.ene . 

O SR. SouzA CASTRO: - 'Elssa dâ o calçado, mas não com o fi>m de combater 

a runl,ylostomi•a·se. E' co usa di.fferente. 

O SR. rRAUT, ALVES: ·- O alcoolismo. d e que úa.mbem j •â nos occu.pámos . .. 

O Sa . Jos~: Al:GUSTO: - E é Qlm grande J}rabl•ema em toda a parte. 

O SR. RAUL ALVES - ... encontrará um campo menos · favoravel ás suas 

devastações ·em Qlma soo!edade bem eduoBJda. Assim, o jogo. 

Toclos os males, poi>S, que debi l itam, n 'ão só o orgamismo, como as economins 

dJe um povo, resultarm da incll!ria e da inconsciencio. do homem mal educado. 

Não .quero ·d!eixar mi·nh·a opinião sem o esteio dre opirnjões ma·i·S co•mpetentes 

e mais conolrudentes. E para isto é que em abono das affirmaüvas, que, desta 

cardrei:re., \eu vos faço, invoco as pBJginas de uma obra, que possuo, A Moral ?W 

li/scolcl, ode Ju l·es Payot, livro jâ adoi!lta.do nas esco l•as da França e de Portu

gal, e que, sendo uma bíblia synthetr;ca, .nos evjd.encia os benef·ioios que a hu

mnni>da,de aufere da rfrre·qll'encia de u m bom educamdario , e nos mostra que a 

aot!vi>daile d•e um rpovo. como a sua sa.ude, a sua d'orbaleza de animo, seu poder 

producto•r e su~ a.cç:.W economica., dão a inferir da escola em que esse povo se 

eduQP't.. 
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A leitura desse livro de sã moral é a melhor theoria quil se póde -a.d.qu•irir 

para a teducação dos ha,b i tos no exerci cio da vida; a pratica dessa theoria, pela 

applicação syst6matizada. de seus enslnam~mtos é. senhores, o melhor reg-lmen 

ped,a•gogico, que um ·a esco la po,lma·ria poderá adoptar. 

Qu,asi todw. os defeitos do·s nossos systemas de .pe-dagogia, se ligam ás liçõa~ 

decoradas, theoricas, que não perrnittem ao alumno operceber .e invest!lg-ar o valor 

deUas. 

'Ü SR. J osf.J AUGUSTO: -· Lslo, no ponto de v-ista da qual-idade do ensino; 

ll.<"L ajnda o da quantlida,de ; nem 20 o lo da popul·a.ção em idade escolar encontra 

e-scolas. 

O '>R. RAUL ALVES: - O livro de que vos faHo é não só um pequeno e pre

cioso tl'81tado -de psychologia ex-epe.-imental , como é ainda um compen-dtio valioso 

de pedago)g!a e de methoclolog·i·a ex:Perimental, que faz gerar no espir!to da 

criamça educanda as o·eacções, q·ue ella tem de operar, para que possa alca:nçar 

o eX'i t~ na Juta rl-a yj-da. 

lwbusteçamos. poi,s, .JYCIO trabai'lw livt'e, p ela educação do esl'orco e da 1n

te1Jigencia h umana, o poder da vonOO.·de e ela iniciativa dos nossos com!)a>trio

cios, se os queremos curar de muitas das molestias que vivemos a descobl'i-r

lhes . 

ü Sr.. SouzA CASTRO: - Saneemos o meio. Estou d'!l accõrdo . 

O 8R. J osJ<: AUGUSTO:- San-eamento -physico e moral. 

O SR. >RAUL ALVP.S: - Noa .fu,ndação da. boa escola nacional reside o meio 

certo -de ·atti.ngirmos o id·eal -da grand-eza e da f-eHcidade do Brasil. 

Elspero, tenl1o fé que o mteu 'proj·ecto, como -a emenda restabelecidn, quero 

crer, -peia Commissão de Finll!nças, C!tHLn-do surgirem a debate, sejam approva

-dos, porq~te const-ituem uma contrjtbu•ição pequenina. embora., -mas sincem e v.er

dad,eira, .para &at.isfaç;ão d.e·st·e ~im augu slo -e benemerito. 

LembrRi-vos, senthores, .de que a pugna da civi~ümção, em todos oo tem

pos, .>-econpre se travou entre a liobel'da•de e o despotismo; en tl'e a emancipação e 

o ca.ptiv-eko. Na a•ntiguida!de, o d•espoti·smo tri-umphou; n-em era vossivel que 

a,ssi.rr. ·1ão fosS'e. Ro•nv"L, a .princi.pio l"e'ir.o, fez-,se RepubliOl; e depois imperio. 

Como ·nnperio .desa,ppareoeu. (Roma, a dominadora. senhora do u.núverso, con

densadora de todo o s·aber empirico, que era a ex.J)il'essào maxima. da sciencia 

de entà;o; Roma. a patria do di.neHo escripto e codifiicado, por falta de uma 

ed~tcagão mora~ su peri or .que co.ntrJ'bu isse para que e·lla ·pudesse resistir ás se

ducçõoo 'do .gow, da vaidade e das am·bições, e, por f.a,!ta d'e uma educaçã;o ex

perimenta.! que alnda .Jthe facultasse o e.proveita-mento ·de todas as iforç;a.s e de 

todos os el emtM·tos que a na-tu·re?la a-mbiente lh-e ofrerecia, Roma não póde ev-itar 

que o seu im.per!Ja.1ismo, todo ell'e, se esborõe, co.m a quéda dos ·imper ios do üc

cidente e do Ori;:nte, nas mãos dos OO.r-baros, opor entl"e o footigio da moHe :?~a 

e do luxo. 

Depo.is, houve um ·instantP na 1liStlo·I'ia em que este drama épico teve su.a 

reca<l)ttul-ação : foram os •<l ias 1111fomora.veis d•a Revolução Franceza. A sociedad-e 

ainda não estava apparelhada, para. reeeber oo fructos Hbera'es -dessa formida·veJ 
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reacção, que titfha por eecopo a v ictori!a dos pr1noi'plos de ig·uruda.de, de J.tber

dade • de fraternluade, fundamento da escola judaica, que culminou no chris

ti.anismo; e N111poleão Bonapa.rte, com seu genio, ruinda desta feita pôde plantar 

o. semente do .poder absoJ.uto, que contrapiYe as con<ruistas das armas á.s con

quistas pacificas da producção livr-e pelo regimoEn do trabalho emancipado den

tro d.a paz e da ordem. 

No a>Ctual momento historico a scena se repel!e: é ·a Allemanlha a. protago

nista 'do imperialismo despotico. 

E' de aqperar qu<> de>;ta feita a finaJtclade será outra. A liberdade venceró.. 

A America é o expo<"ntoe maxlmo da liberdade e da d'emocraoia. Todos oo paJizes 

que neU.a se acham scl,o govem,a.dos pelo ~gim'en republicano democratico, e se 

as pre'Vri<.ôe.s não falham, se as liçües da historia ntã.o são Lnsufficientes para as 

inducçõe:s cabivf:-is, o termo desta gTande hecatombe não clwgará, sem attlngir 

o I116.1rOO da hegemon.i:a a-mericana. 

Qua.l o dever do bom br<'lsilei·ro amte esta persp:ectiva? Não será o éLe tt-a

ooihar atrim de que o Brasil surja dentre as ma.is v i.go rosa.s noações do seu con

uiuente, pare. o qual o futuro promette raiar dias tão prosp"Tos e tão auspi

ciosos:' 

Senhores, seja a escola o pll:t.arol que nos guie os ])assos nesta tra.jectoria 

abençoada <para a prosperidade e para a luz! Espalhemos a instrucção por todo 

tenrilc>rio IJrasildro, pelas camadas sociaes do nosso paiz, se queremos ter uma 

p.atria ama.rla, respejtad•a, engra.ndecida, forlaleoida, liberta das aJppt•ehensões 

.'le.scabidas e de imrroprio.s temores, na orbi'ta consciente da sua soberania. 

(.iliuitv bem; nmito bem.) 

Peço, em seguid~ ao meu discut•so, seja publicada a expo.siçáo de molivos 

('. que no começo e.llúdi. 

·• Sr. Deputado iR'lul Alves - Venho de apresentar-vos as bases t>Ssencirues 

dv projecto de lei que· ha de dar vida propria e in<lependen~ ao Aprendizado 

Agriccla que mante.'lhv annexo a esla repartição, graças á boa vontade do actual 

?.linistro da Agt,icultura e do seu antecessor que, a meu pedido, o mandou 

abrit'. oorn tardança. 
Xão podia deixar de constituir-vos patrono directo desta causa., dia.nte da 

vossa situação no districto que vos elegeu e que tanto espera do vosso compro

vado pwtriotismo, da vossa en<>rg•la toc1a, da vossa de<lioação ile homom de bem 

e sincero comsigo mresmo. 

E, r:<este particltl-M", Joawiro, a Bahia, tudo confiam., tudo l'SPeram e ele 

tudo saberão agradecer-vos. 

Fa-.endo-Yos por-to:tllor dest'<" nosso pensamento, não me descuidei de honrar 

com esta ·sco lha os viz inhos pernambucanos ahi na Stt>l r<.'presentação, pela 

estJi.ma. que alro.nçast{'s P.ntre •esses nossos irmão.s gl€meos, principalment<', em 

se tratando, como agora, da. objectivação desses jdeaes que os dou.s Estados nor

U.stas sempre sonhar~m ambo·s nessas ·noites de vi•gilillls e amargas con.ficlencia-s. 

0 ,A,prendizado Agticola de Joazeiro não pertence só á Ba.hla; mwito tem 
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serviU.o ~ hct .de servir ~ familia ·p·~rnambucnnn e ;, d•e qualqu!e'r Es·tado, arrl

pn.rando as crianças /PObres e ot,phã.s. 

Se não 1õra isoc um titulo •de benemel'encia, por certo, a Putria BrasLleirn 

j:l teria. qu~;brado os l aços de verrladeira uniào que ·a. todos premle. 

A tdéo., pois, que ·i.d"s flth·og-ar diante da. nossa Camara. Federal é uma. idéa 

'llle nobilita, ·engrandPce ·~ eleva o nosso paiz, embora, nos esforços ·para e. sua. 

t·ea l izaçiLo, os seus filhos se misturem, s~ <!onf.unc1am na. anela. do desejo em 

bem s~rvil - o . 

).lã o •h::t muito, escreYi ao St· . :VIinistro ela Agricultura sobt·e o. org>an:zação 

deoss;o~ a·pt-~!"dizl.!dos, vet·da.deiros asylo •agricolas e elle, homem de valor e ele

vado descortino, .a.gradecendo-rr.e, não •entio seniio o ardente des~jo de effectivar 

f'Ssa grande obrn, pondo...~a, ev iclenb~rnente, em 1Jratlca. 

A v;ictot,:a ·lhe perten~~ : ~ 'll'la.is dos poucos flUe r ea lizam o~ .sonhos tn.ntas 

veze-s oon·hndos por m!llito~. 

Esta caTla .a envio junto, ·para vos~a. sclenci1:t. Escrevia-A.. so·b as infhiPn

cias do meu t P. m'J), ramento, aqui, 1em pleno sertão des<>rto e arido com os s<>us 

dias quente>' e briihan•tes e as suas noües sil~ncioEa;; e mornas, >aQcti, no seio 

da minha. familla, dest:t graJl'<le 1amiJi.a do meu a,prendizaclo, em face á lu:t 

qne nos Vl~l a e clP Dens C'!lJe nos PN>tegoe e am]Y!Ira. Escrevia-a, por inspit·n· 

çã.o, numa cl e~~aS' no.il'es em que o bTiiho elas estrellas puh'et·is:t. de luz a natll

reza toda, d<'Ssa. luz univP-rsal, fonte el e tan·ta vi·da e de tant.'t e.ctividnde. 

B e'1Tclicta, ·poi8. f'f ja egsa luz que Hluminou o meu pobre es·pirito, ungin

do-o el e ardente convicçilo e fé creaclora. Foi o a tomo da ti dffi que gerou a Jdéa 

neste n.grupa.mc>nto a>tomi<!O C'!Ue .se ''ai ca<la vez m,a.is avolumando, dando-lhe 

fôrma j)Uramen te c<1ncret-izudn. 

Sr. D ey,utaclo R!lui Alves, precizamos, nesta hora em qu e parece que to·das 

a,q cles~rnga.s se associam ·para o attgmento elo ludibrio nacional, trabaJ.ha·r, sé

riament~ . ·t>~la. grandeza ' da nossa Patria, oarra.ncanclo os nossos Irmãos, os nos

>os íli.l h os, do regaço de insipiencia, dos .P'esadclos <lo vicio e das garras da. i,gno

t·ancia que e]ltorpece ~ mntn. -E. sem a edtwação do 1J'Ovo nada se póde a lca,nçar. 

Fcstes, •em tempos pt-ox·imos, o trabalhador infaU.gavel v ela. 1déa da uni

dade do •-;;nsi no prõmario cujo risco. Mastad.a. a hypothese inconstitucional, era 

dos E:stn·dos Ja.nçarem aos hombros ela. União todos os encargos cless~ mesmo 

ensl,no. 

Tudo isso tivestes a. franqweza de bem conversar comm:igo •e, hoje que nos 

n.ccorclarnos, vimos •que s6 com os aprl!lndiza·dos a.grico·las, sob a >fórma d'e asy

ios, a União ]:>0r1cri't, t·espcitante a. sua Constituição. t•e.ooll•er pelo menos em 

parte, esse ·grande rwobl~ma nacional. 

Aqni, ,pois, 9Stão os •a .. ·anh::t!dos que servirão de ·ba.se ao ·proj ccto elo aJ)I·en 

cl•iza>Clo. Deveis, •bem conheço, ampliei-os com o vosso <~<>scortino, com o cles

cortino dos vossos co !iogas de Cnma,ra, mas mmca reduzil -os . 

Co 11·vém vos fazet· sc:cnte de <1 11•C o a~ctun l Mini-stro <ln Aof\Tioui~ura está de 

pleno accõrdo rom a sua. CTC!=t•ç:ão •por lei ·e com a org·fvnizac:ão qu\-:.· já venho man

tendo de algu m tPmpo a. t>sta pn.rte, 
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Apet1ns. qu!lJilto â acceitação de meninas me objectou elle que deveríamos 

cuida·~ em vrimeiro lt;gnr dos homens e depois das mulheres, mas, tal foi o meu 

intet,, sse juslificavel em manter o principio já instituído que elle, esph,ito e.s
clare<> .. do, diante da. vP. rda.àe exposta, acc~deu ao meu pedido de manter essa 

organização. 

fJ assim é. Qualquer analyse sobre o assumpto dispen a o mais ligeiro 

conm1e-n ta rio . 

Basta. dizer-vos que as observações nos têm demonsn·ado sem,pre que todo 

desequilil>rlo na vida da família, na do home m, emr•;m, .provém da falta da 

educação moral e intellectual da mulher e, por O<~·to, :Ma,dame Cam·pan não ,po

deria responder melhor a X a poleão. Desnecessario se torna enumerar es~ ro

sa rio de citações de autor~s illustres que compartilham dessas idéas. 

De todos os cantns ouve -se o grito em prol da educação da mulher. Desde 

os littet>ntos, os poet.a.s, Mé os scientJ.stas que <ostudam as leis pl1ysicas e moraes 

que regem a.s (',gpecies, emfim, as leis naturaes que regulam os phenomenos vi

taes, hoje, ninguem n ·ega-lhe ~sse direito embora •não se julgue J>rudente conce

del-o de prcmpto. 

A ·verdade ~ sempre pura e clara e o no. so <lireito do. h i nasce esmagador. 

Til~peciflcando, ::tHil'mo que o ensino agrícola íis mulheres é hoje ele maior 

n Ecessid:u:lc entre nós e ahi está a g·uerra a nos .proV<tr quanto podem ellas aju

dar-nos nos nmltlplos ef.fazeres da nossa existencia. 

E' lj}recizo Q'Ui'J as m<llheres percam o direito de amant.es para, galharda

me-nte, conquistarem o de companheiras do homem Em tudo. 

E é sóm'ent!', através desse lutar contim1o e 1n1nterrupto a que se chama 

traball1o inteHi~ente, •lll<' ha de se operar a sua mudan~;.a sem J)l'ejuizo dos ter

nos sentim~ntos da eth1ca . 

. \lém !disso os no.>..."<ls oompos se '<ie!'U)O\'oam 'em PI'O>~eito das cidades. 

E " di.gno~ p.oi•s, que a mossa familia campo111eza, 'Vivendo utna vida mais nor

mal, não experimenr.? .tanto esm dlesigualdJade que a ~nt• as cidades se lhe 

offerece em sua •educação intellectual embor(L <Clella fique dli•stancincla nos •princí

pios de ruar.a moral mais 'PUTa. 

Em uma época em que o mundo, através elos horrores da presente .guerra, pro

mette-r.os g randes re-formas •sociaes, é fóra <le proposilo que a nossa mulher 

ainda igno•·e o lado economico ela vida elo paiz . 

D~us h a. d P me permittir que o CongrEsso tambem não contrarie as minhas 

idées já 'POstas em ]Jratic..<t, em proveito do l>em commwn, ampa.ra•ndo esse meu 
esforço. 

Mais tarde a gratidão de nossas filhas ha <le continuar a quebrar a rudeza 

do nosso .E goísmo gr0ssei·ro que 11.inda l·hes ,possa ferir e, através elo amooulo 

da nos·~ consciencia essa verdade brilhal"á, em triumpho. 

Bem se vi!, Sr. Deputado •Rnul Alves, que as Cl'ianças recolhidas por este. 

instituição, receb~ndo os precPitos de uma ;educação IJ)ro~!·ssiona.l; sob a bene

tica laf:.1encia ilo trabslho util, mais facilmente, voltar-se-hão JXI.ra os verda-
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dei·ro.lõ eentimentos rf'oraes, imped·imdo o !mgmento, e-span-tosamente crascente dos 

tunantP.s que fE<melicos, macilentos, andrajosos, semi-nús e emmagrecidos por 

privaçõ~s conti:1Ua<>, abandonam logo cedo o pobre lar ~. sem destino, como ver

cla.dekos pâria•s, va1;ueam de ald·eia em a.J.de.ia, de cidade em cidade, pal'll. se ag

glomerarem nas esla!:ões das .estradas de ferro, nas pontes de emba t·ques, nas 

~asas de jogo, -esmolando e prati=ndo ao m'-''S'lllO tempo todos os vicios, pros tl

Luindo-s~ anniquila,ndo a familia bra.si!Pira no lodaçal de tan~a m i. seria e liberti

nageP. 

l!'lltzment o Congresso, o Governo e os seus :.\linistros, a imprensa, toda 

~ente ;;ensata, emfim, e mpenha-se, fortemente, pela muJtipliea!:ão destas casas 

•tue imprimem na alma <las crianças o verdadeiro cunho social, constru indo o 

mais· se lido alie'erc~ para a elevação da nossa a•goricultura. 

Dizei, Sr. Deputado nau! Al\'es, alto e bem alto, no .seio do Congresso, que 

·t fur.i:laç:lo desta insb'tuição que é minha, que ê voõsa, que é d e lodos nós , con

stitue uma missão brilhante e patriot!ica que !'<'une a idéa de civilização , de or

dem e d<' prog>resso. 

Alfm disso, de accõrdo oom as leis jú. existentes, tambem s erá. nún'.strado 

o ensino mHita r 'Para q11e o bra!:o que maneja a "'nxada ta mbem possa man<:

ja r a 'lrma de gueiTn quando a Patria reclame. r, em perigo. 

Para supportnr<'D1 o trabalho é IPTecizo que as cdanç;o.s, pelo mf>nos tenham 

1 O nnnos de ida.d€ (·, r> ara abertura ele novos claros, tot·na~e necessar io qu;, t-l:s:; 

,.,...;am nos 21, uma vez mesmo. que ne.."Sa época todo.s nós sentimos ma or--s 

<i~sejos de liberdade e de UC!:M em trabalho proprio. 

Pud, ra eu recebei-as nos milhares, ma.s, a pratica nos tem confirmado q:oJ<

~ú devem s!'r >:!!dmittidas nessas ca.se.s até 50 Cl'ianGas de cada s exo. a f im do! 

não ~er qu~brada s. U'lid!lde d e ensino e a discipJi.na em que os 

res. n1ansos .e cautos, possam €xercer toda n f iscalização possiy;,J. 

Qt~~~eNt eu ser lHn p : stnlozzi, 1Hn 'Verhli . 1.11n Felem·berg, na S uissa; um 

~rath•·cu Domhnslc, um Augusto Bella, na França, e tantos outros que por ahi 

•ão o.q ]n·opag:tdorP~ de S'Pmelha'11t€s institui~ões. 

'Todavie., ao lado dos oificios e in<iustrias ,propriamente i:lomesticas pr<c

znmo~ <'n~lnaT-Ihes !L conhece,· a terra amada, o o'repnro e o cultivo do solo pa

trlo {! 8uas relações para com as nossoo ·plantas uteis, os d ;Meren tes sys ~m:ss 

eompamnuo-os e comhinando-os afim <ie alcançar melhores resultados ecoPom:

cos ; a saber effectt•ar seme ntEiras nas épocas apropriadas; a conhecer os instr'l

me-ntc~ de ~u:t profi<>são; as discipl•inas praticas na administração ; a ;,nten.j.,.,

uo cu;tivo dos diversos domesticas sob os aspectos de >trabalho, le!te e car ne. 

Emfim, pr;cizamos e nsinar-lhes, ensine.r o que sabemos, en :nar o que- dc

Yt~mos com "pratica e scie.ncia, progresso e prudencia." 

Do vosso apoio, ·do apoio do Congresso dep!'nde o futuro deste Aprendiza ~ 

Pau/in o r:e A1·aujo G6es, director." 

(Jiaito bem; milito bem. O n.·ac!.o1· é a•bntçaclo por totlos os Pl'f:.slmtcs.) 
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C1·~a, 11ara 1lteno1·es m·phcio.ç •OJJOb?·es, abanclona·clos, mn Azwenrlizarlo AD1'icoln 

e?n Joazei?·o, Estado da Bahia 

O Co.ng;re-sso Nacional dec1·e•ta: 

Atrl. 1. 0 Por e-ffeito da presente lei fica crendo cte<l'in•ltivamente e mantlclo o 

.\,prenãizado Ag-ricola em .Joe.zeiro, E·stado ·da •BaJria. 

At t. 2. o O A.m·endizardo será para menor{'s a.bnndonado.~. p~r.inci-palment•e, or

ph<ãos e .pobres, não ·pod·endo sPr rinternados mais de cinco<>nta ele cada sexo, man

tido o t"xterna to acl Ubi.tu"' do director . 

Art. 3. o .Aién1 d1o cur~o p:ni,m·ari'O te compl,e Jn1entatr1 será mh1'istra:clb fls crian

~as o curso theori<?o pratico ·de agricultura e industri·a s domesticas, de modo qu e 

.cruda Q!.te..l não pem"!:-uneça por maü31 rde brirntk'l. 1dias em ·uma mesma esp!eclre dle ser

viço, <Iue ficará clistribuicla, respectivamet~te, de .accôrdo com a idade e se. o 

de cada um. 

O ensin'O agrirolrt Sftrâ profe.ss·ado pelo •Cloi'I-.ector, ~uxiliau~ a.grronom.o e ch 2·f-c 

ele culturas. 

Ha~·erá instrucção militar rpr>ra os meninos. minlstrad·a •pelos orglios com

petentes. 

Art. ~ o O ·ensin'o s'erá gratuito e o Apr'ell'd.iz.aclo forn e'cE~-rá às C<t"ia.nças toda 

a alinuentação e vestnarios, estrictamente necess<l1':ios . 

. A:rt. 5. 0 Attendendo ao d;;senvolvimento mol'al, in•teHectua.l e .physlco que 

cada criança fôr adqukindo, ser-lrhe-ha arbi·tre.da uma diarJa cuja t<:Jrça pnrte 

ricarii. sen<do re.colhi.da, rnensal!'nent<>, .em caderneta da Ca,xa Economica F e

cJ.eraà, '!Jara a constituição elo peculio feito <:Jm nome de ca,da ·uma. Sóment<:J da • 

rendas .do Apre'ndizado será coberta semelhante de,speza e •de modo que a .dia 

ria de me=o nos ultimas tempos da estadia ela cri.ança não <:Jxceda da nmpor

tamcia de 3$000. 

1\rt. 6.o Nenhuma criança pod·erá ser 1nternruda com menos de 10 a.nnos 

e tambEm não permanece1·ã. no A'Prendizado depois <le completar a sua maior

idade 

Tod·av:e., a JU'IZO do ?IHndstro da Agricultum e, •em consircleraçi:Lo ao rupJ'o\·e:

lame,...to a1cança·do no Aprenilizado, :poclel'á. ser fei'to estagio por mai•s .u·m anno 

no intuito exclusi"''o della se a.perfeiçoar m<>lhOT ..-m um offi'cio, arte ou ind.us· 

tl"ia ensi·na<Ia.. 

Art. 7 . o O Ministro da Ag;riculturn aproveitail'á., quando •precil'3os, ·para os 

ca[1gos de ara.dores, praticas de industri•as ag-ricolas e chefes de culturas, os qu o 

mais .>e di.sv!rnguil"em dura.nte o esta.gio feito, onde ficará ou não comprovadn 

a su·a "'mpetenc!a •para o exerc:icio dessE'IS ca·rgos diante de um attes.tado forn<'

ciclo velo Aprendizadn. 

Art. 8. o No presente exercicio, o :M·in•istro da Agl"icultura •dispemderá pel" 

v.erba 19• - E,,emrtua"'s - da FeL n. 3. 451, de 6 de J·aJJ1!eio·o do C'Oinl'ante ~m•no, ou 

por onde melhor convl<lr, a importancia ·de 58 :447$054, /p,ara. as rp!'i<l11J€iras ·constru

<lgô , ~-, proj fet.~das. elo e<lificio rclo Ap·rendize.<do, es<trumei•ra, caJSas para. fun-
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coiona~·ios, segnndo og projec>los e Ol'Ç'amentos já a•Pres<enta,dos ·pelo seu ac tual di

rootor. 

Art. 9. o O Aprendizado continuará, então, a ser cuGteado pele. Estação Ge

ral d!c ExperiJnen.tao;:io da. BaMa até qu e no proxlmo exe<rclcio fli<na,ncei•ro tenha 

clle or saniz.ição d efinitiva, com a r espectiva clotaçã.o orçamentaria . 

• \.rt. l ~. D o acc5rdo com o termo do contrato ce-lebrado a 29 de Julho ele 
19 11 entre o Go verno do l.!:stado .d.a Ball1•ia e a InGpectoi"la de Obras contra a s 

eccas, para a m a.outeJ Jção .do campo ,pratico ele viticultura e estabel ecimento d e 

um -horto Em Joar.ei.r.o, o Apr en<:Hzado Agnicol'a ma•n.llerá esses serviços constant~ 

de-sta obr!!;ação, all'm dos .da. ~stação -de mon-ta já existente annex•a, no 1ntu•iro 

do fomtli \ '11' o desenvolvl:ncnto ·da pecuaria •<lo va.Jie de S. Francisco com o be

neficio de cl!verso s FA~tado<;. 

Art. 11. Pa1·a o pffeito da .le i f•ica. <aJ>provMlo o acto -ele tNLns!e r enc la. que ~ 

l nspecLOria ele <Obras ~ontra as Scccas fez elo referido horto florestal ao Minü

tE-T io dn. A~Ticultura. 

Art. B . Fica t ilmbem appro•va~do o quadro anncxo do pessoal efrect ivo do 

,\pr enc1izatdo, r.>ara o qual serão nproveita.dos nos r espectivos cargos o dire

d or, be n con1o o.~ cle tn ai~ funccion~l.Jrios que já se achaJn en1 serviço, un1a vez 

que ;:Lprescn tem pa ''!L os c-argos croodos os t'e<Julsi-tos nece\Sswr.los ~ •àletermlna·dos 

j,Or lei. 

Art. 13. Revogam-se aG dispos>ições em con Lrarlo. 

s~.ln ua•s Sessões da Cumaro. dos Deputados. 19 'Cle Agosto -de 1918. -

Ral'l Alves. 

T.mf.lt,I.A PARA ViGORAR 

di re-~tor. 

a,uxiliar agronon1o . 

medico. 

chef~ de cu-lturas. 

<SCriptUL'al'ÍO d~cly. IO'l"ffi)1hO. 

pro fessor pPimario . 

n;d j ;m to rle profeRso:· e inspector .. . . 

a.d jun ta de p,-ofessora c i!'lRpectora .. 

CCOllO"Tlll. 

con~ erva.dC'r. 

me-trP.S de oJ.lficinas ... .. . • . .... ....•.. .. . 

ser\·ente-'l')lo•r tt-1i ro. 

E~I 191D 
O•·clena.clo 

5 :600$000 

I :00 0$000 

3:200$000 

3:200$000 

3:000$000 

2 :-!00$000 
2:400$000 

2:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

111$110 

111$110 

G!'Cbti/icaçc"io Total 

2:800$000 8:400$00 0 

2:000$000 6:000$000 

1:600$000 4:800$000 

1 :600 $000 4:800$000 

1:500$000 4:500$000 

1:200$000 3 :600$000 

1:200$000 3:600$000 

l :000$000 3 :000$000 

1:000$000 3:000$000 

1: 000$000 3 :000$000 

1 :00 0$000 3 :000$000 

55$555 6:000$000 

55$555 2:000$000 

55:700$000 

As Commis;ões d e Al!Ticultura e Induslria e {!e F\i11anças. ( * ) 

( ') Pt•r.d<' de pareceres, 
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SESSÃO DE 10 DE SETEMIBRO (1917) 

" Considerando que os Poderes Puhlloos acha.m-se empenhrudos em estUJbele

cer com fortes laços o espirito do união nacional ; 

Consild!&ra.ndlo que a idéa doe ijJati'I·a den~am1a a,bsúracções qu < só um povo cul~o 

pOde fazer; 

Consider.ando que o po·CLer mif!tar por si só não basta para. dar-ll1e rnize.s 

profundas -e que o presti·gJo, a segurança, o bem-,esúar e a ordem, cond·!ção .pri

mord•ial da, superiorid~d·e m'lllt-ar das m·ações, depen•tl•e-m antes d·e tu•do ékts Corças 

lnW!lectuaP.s jtJ seus ha.bitantes; 

Considerando que 1odas as naçõ reconhecidas hoje çomo g·randes potencias 

mili>t~.rcs só aJcancruram essa posição d•epois de comprehenderem que o unico re

cu>rso capaz d~ retemperar os seu's organismos era a força •!•nesgotavel da cul

tura in tell€ctual ; 

Considerando que ta-e~ exemplos ,podem se torn-ar verda!dekamcnte maravi

lho.sos, como o estH. ·du;né!o a França 11a resiS'tenci·a ao i•mpeto .all emão, ol'f.<·t"'

cendo ao mlllnodo ·um oopectaculo sorprenden•te doe unidade nacional, oivi.smo e he

roismo, a que não ê extranha a ·PQJitica seguida .pelos est.a'd !stas da 3• Repub!l

ca, multipHcando as fon-tes ·de oultura •Lntell€ctual, €m H fe.ouldadCI$ de scioencia~ 

€ lettras, o que deu ao 11ovo fralllcez o 1'ino g<;>s>to l~tteraa,io, e •a gra.ncte capa

cidade -"Cienti fica com que a. nitção, combrulide. ainda. elos aconteolmentos d•' 

1870, pôde a,presrt:ar de subito o SP.lU disciJ)lina.do e vaJoroso Ex:erbi>to: 

Con.s!•det a ndo que .a propnia A.l1emanha nunca descu•idou <deEse a;opecto da 

preparação nacionrul, tendo sempl'e por uteis os din•he iros gastos com as un.ivoEr

sidade .;, dlsEO da!J1do uma pel'feita noc::ão as palavTas com que Frederico Gul

lihermn III, o gra111de <:>Tganlza•dor d·a Allemru1ha. •lnaUo"'UJ"OU a Universidad e rle 

Herlin em 1807, ·&epo•is da ·nerda da cida•de o•e 1Ha.1.1e (pela paz el e Tilsit) séde 

até 'então d1
(' t.J'rua d'a'3 n1ai1S l1otavei-s unio\r~sidad-es 'n.Hernãs: "Foi - se·- rrn c p·artc rlo 

terr-itoriQ. O Estado 'J)erd!'u sua forç.a e ocu espl·en dor <e>xterior ! 'l'anto mais ra

zão pa<ra desenvolvenmo-s nossa força 12 nossas g!oori•as i·nle llec.tu-o.es ! T'l'a.ta-se 

d~ orear forças •pwra o Jiuturo ·com·bate e ')lara isso é mistér augroen.tar 'J)ela 

instru~ção a energi·a e a resistencia das almms al! ~mãs na Nlzão ·directa dos 
1naJes que nos affligem , .. 

Consid erando que se o Impe'l'io bra·sil'eiro pó•de crear tradi~õcs de cultura. peh1 

condição esp'ecial de se1r o Im;;'crador 'Perl'ro II um amante das cbusa s do €'5pi-

1'ito, á Republka incumbe, ~ara zelo da democracia. manter e conciliar c'sa~ 

tr.adic;oos ; 

Considerando que é principalmente pelo ensino Id e humanidad e que tal cul

Lura <e p6rl e assegurar e que desse ensino temos descurado por falta de profes

sores qlle ne.lle se ten.i,·am especi.a.lizado; 

Con;o;i-de rando .que o Bra,qH não possue nelllhu.ma Faculda•de ond€ se Pl'eparem 

pro'fe 3sOJ'Bl;; •de h'Uma:nJdad'E's, prç.fissãq liber a l essa que ~ a unica que nãq é pre

parada J)e1o GoYe~9. 



- 377 ·-

Consid(\rando que uma J!'aculdad·e de Lettras Federal pres taria não sú o 

g·randc .,erv-;ço de formar professores que iriam pelos dl·vers cxs Elstados d iss-. m i

nar uma cnltura unriformc, como :ünda ;permittlr i·a o ruperf-eiçoamento dos es tu

diosos; 

C o'l·slderando aind3. que u.m'a ba1 FacuJda>de não s-e limitaria ao preparo de 

professores e ao a1)erfeiçoamento no estudo cte hu rnarul!dades, mru~ formaria tam

bem como na,s FacuMades de Lettras de Fran\}a, ~ oobre'tudo como na Sor bon

rue, MstJ:ii'I\J.ilQries, philosoph os, Jitteratos, p-ela IJ)r'a:tloa rdos m ethodos críticos a.ppli

cados ;, Hiisl'O·ri•a, â. Phi1osophla, ~- IJi·tter<Utu•t'llL; 

·Cqnsl>d~n·do, J!lnalmente, que, -paizes novos como o nosso _e em fo rmacão 

camo o nooso, j l1 c=tpt-.ehenderam -anbEs de nós, con-to o tfez a a di a ntada R evu

bll<la Argen bina, todas as vet'(].ades ·acima e:>..!Jostas; 

O Congr&'lso N a.clonlll decreta : 

Art. 1. ° Floo cr Pa-da na Capdtal da RepubHca uma Fll.culda>de de L ettras 

com-prellen'Clendo as seguintes cad<õ•i.-as: 

1• cadeira de LHter.wtura N'acion•al. 
2'J, cadeira 
3:t, cadeira 

4• cadeira 

5• .cadeka 

6". cadeira 
'l :t, ca.deol:ra 

8•, cadeira 
9:•, c-adeiríl 

de IJI1Jter atura Framceza . 

de L-ltt.eratura .Extrangedra . 

de IJitt<'ra tu r a Latina. 

de I,itteratura Grega. 

'le Historia c Geogrnphia.. 

ele Hist.oria e Geograph'.a esp(>ciaes elo B1·asil. 

• cl·~ Psycho1og.la e Ph>ilO'sophia. . 

de Pedagogia . 

cur$0 compl~to da Faculdade de L e tlras .será . eito em ql!ll:<n 

annosl sendo ~ mater:ias clistri1bUida~.q COD10 o -entend1er a Cong-regação. corn~r:<iJ• 

que cada qua.l se:ja eslndada pelo m enos duran te 'tr<'s annos, obedt!Ci~ par.! 

cada qua·l dellas a seguin·te gradação: 

Art. 2 . o o 

a) P 1·i1neit·o anno ele estur!o: cinco Jições sema naes da hora e meia .. ®~sv..n~

das á correcção de thPmas e ~x-plioo çiio de a~sum'])tos, Yersando tu o de a<:11:Õl"llio 

com o nece·s:;ario ao ens'no s ecunda·rio officia l da re spectiva. d isdpik:t; 

b l Segnnrlo C!?tno c!c c.stuclo: confel'encias •de uma hora de tinad.-.s á ,;:S:ill'~:

ca.ção àl' aF~Sumpto•s noYos, i\. conf-ecçãQ de lições m-ales ·pelos almnn.oo A c;:-;t~~ 

e rorr~cçã.o de suas lições ; 

c) Ten;t:i1·o am.no rlc rstudo : liçõt:: s de u:.n a hora dêst·~nadas a oonfo;.:_!"'i::.:De:~ 

feitas P'elt>s all\lmnos sobre llrema.s d etermina•dos pelo profes ror qu.- s crllk:>Jrll 

e-m outras liç•)<JS, devendo no corr e.r do a11no ca da a lumno fnzer ontro~ m. Jll<i'~oil• 

menos. d~1as thesoo l'li'Criptas sobre a ssumpto dC' sua .escolh a . 

FarJgra r.·ho uni co. Ka d•o'Strihuição da s cadeiras a Congr e;;ação r . .uü .iil r Ir

ma rtue n-n~ du•3.S p r imeiras séries o alumno possa ter o prime-iro :>tmo e- ~~ 

tudo ele todas as d•l,<;ciplina,g. 

Art. 3 . o Par~ m;1 trit'ula r e;;1.1lar nQs cursos da F !!cu:da 
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o alumno aprese·nte cerliflc<c·do do curso completo de humanidades do Colleg!n 

Pedro ll ou seus equLparados. 

l'l«ragt·apho unico. Sómen.te os alumnos matriculados beneficiarão de vanla

gC'Il.S C0'1·f• rrdas pelos certificados offlciaes exped·idos p le. ·Faculdade de L et

tras, sendo ·pet·mibtido, entretanto, a qualquer •pessoa, inscr ever-se como ouvi.nte 

em C[l:alquet· cadeira, trabalhando como os matriculados e obtendo de sua appli

c.ação um >::tllesta·rlo de ca,racte,- .privado, >em•ibtido peJo •t•especlivo profcss'o r. 

ArL . j,o Os alumnos matriculados que completarem o primeiro anno de es

tudo ode tod.as as disciplin as, devidamente approvados, recebcriio um cerbo•flcado 

que lhes l;,"<~ra.ntiorá matricula 'Clin~cta, ind-Ependente de exame de admissão, nas 

Faculdades de :.\Iedlcina e de Direito, officlaes ou equiparadas. 

Art. 5. o O seguiJldo unno de estudo de cada 'Cl:iscipl!na ê destinado á es

l){:Cia.!iz:tção dos alumr.os apprO\·ados no pr.imdro anno de estudo de louas e Que 

queir~.m exercer o ma~!'i'?terio de ~tm dos tres grupo· de disciplinas seguintes: 

a) itttl'ralura; 

b) hist.oria e geogrwph!a; 

o' philosophia. 

* J , o Aos alumnos appro\'ados no 2o anno de cstudos das cudeiras rJU con

stit\t ' l"' cada. cut·so, s-e r á ext1edido um titulo de l•lcenciado em lltteratura, hi·sto

ria) e geographiP. ou phHosophia, segundo a CSl)ecialll,ação que tl\'Cr sitlo pr\!

fertl'!a. 

~ 2. o O ·titulo de llcenoondo dispensa de co11curso de provas para a nomea

ção ao lugar de profP.ssor de institutos officia.- ou equiparados de nsino secun

dat,io, desde que se trate de cad<e!ra connexa a <tualquer das rt~t e formam o curso 

em que .se l'cenciou o candidato. 

Art . 6. 0 O tcrc<' iro anno ele e·tudo d·e cada di.chplina é exclusivamente dcs 

tina,do á ,,special!zação, comlli('tand -se eile par uma thcse original cscr:1Jta sobre 

tltcma t colhido livrcmcnlc. ~.pí>:; o r1ue de·r-s -ha. ao alunu1o approvado um 

tiLuio qu ~ o habilitará ao ensino da clisciplina e~colhicla, na propt·ia Faculcladc 

de Lctlms. 

~\rt . i .o O Go,•et·no contrutat·á por quatro annos, podendo renovar o !!On 

tt·ato, profl'!:SorPs de in,.Litulos anc>logos de França, tenuo pelo menos o titulo 

de a~J!J1'~[Jé pura re.,"'Crem todas cade'h·as do curso, ~xcepto as de littcratura. na

cional e 11•'st.OJ·Ia e geographia do J3t·asii, pnt·a as qua>es apt·uvcita.rfL .•abios bra

sileiros de reconhecida com!1êl1:'11Cin. 

J'aragrnpho umco . Os professores contratados r <ccberão vencimentos du.p los 

aos marcados na tabella re ;.\ ul,tmentar, cabendo a um delles a direc~ão da Fa

culdaOe a.t6 que o corpo docente se ot·gan-izc com Brasileiros. 

_\.rt. S. o Os ca•rg-o:; no mag·istlerib da Faculdade seTã.o jprovJiclo · por indica~ão 

da Con~t·<'~!ação dt>n tre Js candi<latos que tenham feito o curso completo n;t 

pro.prta Faculdade, e t:specialidacle na cadeira em que se der a va•::;a. 

At·t. 9 . o A Con,g>negação ê composta pe!os professoo·es sob a ,pre•idencia 

(lo D11·eç(0r ca\1 n(lo-!hc a re'\ulnmentac;iio in-terna d·a iF'ncultlntlc ' a decisão de 
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todos úS acto:; de sua Yida intima, ficando entrdanto a Facul·dade filiada ao 

?lfinis i:<lt'io do l!lt<Jrior pana recurso~ e actos ele maior monta. 

Art. 10. O GovE'rno localiznt·á a Faculdade num dos proprios nacionaf s 

ad>ap,tevcl, e r egula!llentará a preEente l<Ji rubrin-clo os creditas necessarios para 

sua im.Jnediatla execução. 

Art. 11. A•m1ual.m<!.nte a Congr€•gaçã.o des'g·nará ao Governo o melhor úe 

seus al umnos e qu·e <t juizo cl<J ll a met·eça fazer uma viagem á Europa. onde o 

Governo manterá, ·por clous annos, afim ·de. aperofE'içoar os estudo em qu .. , se 

tlv~er especia<lizado. 

A ri:. 12. R evo;;am -sc as disposições <em .contrario. 

Sala •.las Se!'lsões, lO d<> SelE'<!nbrv de 1917. - Nttbnoo de Gouvêa. 

O •honrado Depu•taào pel o Rio Grande do Sul. Sr. Nabuco de Gouvêa, no Parecer do relator 
i11tuito de <flrm3<r, com laços fortes, o espll·bto de solidat•iedade naciona.l que da Com. 

S . E>:. reputa filho d!lrecto de uma soU.da cultura. int€'llectual, prlnci.palmen<o de lnstr. Publica 

haurida no €stlt!lo apurado das humanidades, offet,ecen , •em 10 de Sebembt·o do 

cotTentc anno, ao exame da Camara, o projecto d<l lei que tomou o n . ~~~. e 

que manda. crear, na Gapital da. RepuhNca, 'llma Faculdade •de L ttras, com -

Jl'l'ehencl>&ndo cadleir2s de libteraluras n :wilo•n•arl, f•·anoe ~a.. extt1aing~Ciras . la,tiua e 

g,r;ega, historia ~ gre<J·=phia, especLalm~tnte a.s do Bra>Sil, psycholog>ia. philoso\. 

phia e ·pedagog·lu . 

Divulgado o J)rojecoo, que ·e.ncaTn a qulestãt> oa. <respeü<to da qual, .talvez. ma.is 

copiosa sej& a. J•:rttcra'tm·a pedagog-ica ode todos os povos cultos. nEstes ultimo~ 

cl1ecennios, ~ urg·iram. 1pa 1~ log:o: •na jmprensa d!esta. Ca,pi•lié:tl e dos Estados Jn ai::t 

a.d<i<a.nta<ios elo ·paiz, trabalhos ele ct·itica., lig<"'Tos uns, valiosos ouu·os, nos quar.' 

~e reflect·~m as ·duas tende.nclas que sobre o assumpto ·l'CPUI'tem a opiu iüo do' 

que, ~·obreludo na Eut·o·tla, >dcll·e se têm occupado: o r .eal'ismo e o humanismo. 

Pretendem os J'Calistas que a ·base ele toda. a educaçã"O moderna deve s er 

proourada na. .sc iencia. JHts cousa.s <reaes c objeclivrus, habituand"O-Sil, dest'arte. o 

rspil'ilto a. voltJar-se sem,pre "Para o verd·adeiro, por invest~ga~ões e v~rifica,õc~ 
pacientes e methodicas. 

Ac-cresct?. di Z~eJn os pat'lidarios elo r eal;smo, que vive1nos em uma época de 

inflexi\'· '1 util>tarismo, clO'minando por completo as prcoccupações economicas, in

dustria!iz:Hla a civilização, e :tos •POv"os qu•e têm >de vive~· !dentro e ,para. a hora 

hi&tor<c:t que atrav·cssa mos, não ê dada ouh·a n.ttitudc que a de organizar uma 

educar;flO puranlf'llLP .scientifica, a uni.c.a em situação de s E-rvir rJe a.J,:cerce ao 

desdobrame11 to das forc:n~ economicas da sociedade. 

Para os humauistas sómente a,s lettras têm caracter constructi\·o, virtud··':< 

ecluca.t:va.s, <lesi nvolven·do a intellip;encia, communicando aos qu e as estudam 

corn1 -d,,svelo o a mor ao llel!o, o bom g·osto, o ·espírito de ordem· e a justa lllf

dida rlos Cllttsas, 
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Quérem o-s huma,11E'ta.s que, ao orga;niz,ar-se a educação, se ;tenha sobretudo 

-0111 v •sla a·~ lettraiS cl·assicas, tl~e.souro precioso e inexhau~·ivel das mJel hores idéas 
I 

gera:es E.. à os ma. ils generosos pensan1en tos. 
:Ue minha parte, .tenho ·de longo tempo opini·iío expressa e conhecida a res

p~Lto. 

Sou dos qu ~ não julgam licito na éra que estamos vi·vendo fundar as inS'ti 

tuições educati~·as sobre o culto d•2 um passado longínquo quando outras são as 

3Jsp•Lrar,0es •d a socledad•e, diversas as uas •necessidad-es, no·,·os os seu s 1ntm-es

ses, aspirações, necessidades e interesses a que tem d•e ini)hld•olvelmente attender 

o syste-m, de eduoor.ão a adoptar. 

E ' certo quo já hoje (e nes•tc sentido é moldado o 'J)ro j ecto ::\'abuco de Got: 

vêa), não se pnett>ndc apcnas o estudo das Un1manid•a<1es classicas, sendo que 

as humani•dad e-s modera>:ts, as modlernas 1:itteratu!18TS são tambcm aconselhadu.s 

e vão. aos JlO•Jcos, conquislando lugm· ass!/gnala.do nos progra.mmas e nos instiltu

tos de ênsino. 

Mas, >'linda assim, n:io vejo razões pa.ra. relegar para um plano secundaJ·!o 

o estt:do das sci'fnc-ias, cujas vd.!rtud€-5 educativ'lls não compl'ehcn.do que se con

sideTe infer'ot~s ás d:JS lcltra.s . 

~ Creio mesmo absurdo que se ,pr etenda sustentar a :possibilidade da forma

c;ão dr uma. él'te cul'l!a, superiormente e?ucaoda, sem a preparação soilentitica, sem 

o sabe•· organ•' zado, CJUe só o conhecimento sy.sLematiza<do e organico da sciencia 

pód·e transmHtir. 

'l'cdos são accord~s no affi.rmar a newssldade da existenci a de uma. élilo 

di!'ectot18. qu·e, na complexidade cr€'scente das relações sociaes na vida moder

na, púnha ordem e clê eff•lciencia aos trab:llhos a.gricola, incl•ust·rial " comm€T

c1al, discipline oo Inter s~es pollticos, mas 'lambem attenda á vida social desinte

ressada, tdiri~~ndo o progresso da sociecla.de, nas suas !faces inte Hectu~l, moral 

e relig-iosa. 

Sin;;uem póde rrcusar ao.~ estudos !itJterarios a larga parte que lhes cabe, ::1 

justo litulo, na formação dessa élitr. 

O qu·e. 11or~m, ntlO é 1-!cito aclmiLb:T é que se negue á sciencia o quinhão a 

que ,'a 7. j(l.o. Basta considerar que as !;I'IIlndes obras libt-erarias, as que rel't! 

m-ente 1icnm e resistem á a.cção dos seculos, :ts <1ue restam a atte-star a gTan

d·eza do -eng<~n·ho humano, a·s "-Div'i·na Comedia" e outras, só pudera m ser crca

das per f!'SilJh"~ltos possui•dor es d~ to·dla a scienokt do seu !tempo. 

J'.'lnl rlll' :Roussiers, no ·S:Cu ll·vro "L'éllit.e dans la IOOciété modler'll·e ", cbllo a a 

quoot~ür, rnt>s c.::.eus vleu,dadci•ros let1no ·, qurundo d1z: •' Ao Jaldo -da•s otbr1as de inul~ 

g-i naçiio, as obras sci·entifieas de~ernpcnham um papel •importa·nle no movimento 

das i•cl,:, 1os . 'Se 'ão menos difl'u110d.idas pelo publico em g'eral, por motiYo d-a prc

pal'açiío esp 'Cia l qu-e demandam elos que 1lretend'em conhecei-as, em compem;a

ção e~erccm acção me.is 11rofund~ e maJs dura'Vel. E' que -ellas C!'eam certe

z-as, ou. ;pele menos, con'V!bç:ões cónserva.das te·m'PQr::triamen.Le como C€rtezas, em~·· 

qu.antc. que a ol:lra d·e i•magil]')ação crêa sún1enle iinpt.,e~SSões". 

x~slas condições, e em face dmtas icl~as , ;penso c1ue o projecto do illus(J·~ 
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Deputado Sr. Nabuoo de -Gonvêa, visanoo preparar a élite a quem dncum

birá., pel•a sua nu.Ltura, a dJlrecção da vi·da social · bJ,a.silE1ra., robustecendo cada 

ve;z mais o espoirito dJe solidar;·edade nacional, vê o problema unllateralmen

te, pelo !IJSJ)ecro puramente Ji.tJtel."aTio e phHosophico, esque:oendo a sclencia que 

não sei em. que pôde, como ha rtUJem pretenda, rebaLxar o espirito humano, quan

do, ao cont,.,ariu, é a sua superior manij~stação. 

O J1l'Ojecto NabUC(l offe!"ece, ainda, u1111a face á. diliscussão. 

E' a <ela COmtPdtencia do F..sta.do paTa prover á.s neoessio&ades educativas da 

sociJedade. 

Sou dos qtt<l, na pJ1ase actuM da. civli11izaç:ão. ainda reconMcem no E•>tado 

o d•evcr de attender ao probl~ma e;duca'fiYo, não obstante propender, em dou

trina., para o lado dos que. prégu m o afastamento do poder temporal dJ:ts qu R• 

tõee espil--!tuaes. 

E' que ain•&a não a.ttlng·imos á.quelie g rão de evolução que pcrmltte á:! Sll

cl-edades culdari m, pe:a sua pro1'li'!Ja <niciativa e com as suas proprêas forças, ,1-_ 

tudo qua:n:tn toea :i. lnstn.-ucçiio i!'&<tl. Por !osso admitto ·tJ'an.sitoriament<o a rm

misoui~;ii.o do poder publico no desenvolVlllnento do ensi·no primario. normal e 
profilssional. 

Afast:1da deEses limites, a acçã•o ·dinecta elo Estado é sempre d,sorganlza

dora. 

Allesln-o a historia ele todos os povos, e a nossa propria. h ó toria. confonn·· 

ja tive <>!>[}OI'tunicla.de de demonstrar em o<J.i.SClll'SO na Carnara do" DPpu,~<i<}<> ... 

Outu1J1·o de 1915. ao sEr discuti-da a chama® reforma Carlos :1Iax:míliano. 

Ce>he..ente eom a orien.baçiil:> que Vlenho d·e e:>..-pôr, dever:la conc.uir pe~ ,...._ 

jeição <io '])rojecto n. 224, mas h a 'llelle, ao lado da Pl"eoccupe.ç:ão d- formar ~ 

élite culto, u.m outro aspe-cto que merece de-tido exame da Camara. 

E ' aqueHe em que s " cogiba <'!·a f01·mação .cJ.o ']lrofessoraoo secuodarlo. e -~ 

E:sboç:e. assim uma espeei~ de escola normal superior. 

Sem quer<'t" falla1· de p·aizes de mruios llJltiga e ar.urada co\·iliz.ac:ão. COZ!D'> a 

Fpança, I ,mbrarei que, mesmo na Sul-_\merica, e já de longo r~po. o {"hiH ~ 

a. Alrgent!Jna vén1 ~e preoccupa~n~o co.m o pro h lema. 

O Chile tem a funccionar, desde .Abril de 1890, o SClJ I n ti u·o ~ÓJi - =-m 
nnalo::m á Escola Normal Super-;or ce Pa1"iz, e a Argentina. após varJ.:.>.S e lF~ 

tenüs tentativas em que a idt'a foi sempre retomada com viva !"YIDt>3tlhii:!t.. w•r•r 

d•'cr~ to organico presidencial ilP 10 ele Fevereiro de 1913. co~guio as&- :a 
·funccionamento J·~ula•J" de insti'tuto de fins iguaces ao ' v isados P' do ~ .. a:5''1·~ 

é, a pr~paraç:ão, segundo um pLtno systematioo, do .professora 

eun.darios. 

N• Brl1sil ha, n11eS111o na Camara., um prujecto de lei autori.L.1.J<Joo :l! .,.:;;,, 

de uma Esoola Xormal Superior, destinada a formar JlTO ·,.s;,.~ J;'.llro """' .;:.?--

paração de m·estres Plimarios, mas minisb•ariam ta.'llbem 

d a.rla. 

:J;J' o proJectq cl~ autpri~t elo Sr. :liil.l't~el CaJ.::non, qu ~ !'N .ml>!h ~lial Jin:Jôi' 
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cção dlífundida nas escolas projectadas consolida r as instituições e a unidad9 

do B •·nsil. 

No Instituto Pedagogico do Cl11ile, de accõrdo com os ,programmas de 16 de 

Dezerrb1·o de 19 07, a duração do curso é de qu:Ltro annos, sendo os dous pri

CUI'&l <La dua horas po1· semana de lh1Jo'1.1lstlca gEil-al. 

(lq estudos .•iio :livid'idos •em .SPÜ " secções: h espa;nhol, LN.lncez, •il1glez, a llc 

mã.o, historla e g.eographia, ma.th emnllcas e physica , scicnciHs naturaes e chl

mlca 

Os estudan tes ela s quatro secções de lõnguas eg uem , no ·primeiro annu, um 

our-.ao ele duas 'hora,~ POli' semana ·de Hng-ulst:lca g•cral . 

A p1·eparação J)Tofi · ~iona!, que se inicia no segun do anno, ton1a-se dom'

nante no quart{l, abra.ngenclo sempre uma parte ·theorica e outra pratica, diR

ponclo os professo;z-es .pa.m esta ul11i'rn a d<e estab elEci-m ento <ann•exo ao lns•ti1:uto. 

O estuô'o theorico da sciencin de educação abraii'G'e no Chile a h istoria. de 

pedago..;ia, psychologüt, no segundo unno; 1og·ica e eU1íca .. the:oria da p.etdago

.;üa, e x e1·o:cios tlraJtico.s 110 labora tm·io de psycbologta, 110 terce iro ;1nno; Lheoria 

da •pcdago,.ia, ln~roducçiio '' phlloso;Jhla, e exercicios pra,ticos no la•boratorio 

de psy<'holo~ie., no ' !UUTto c ultimo nnno. 

O lnstilulo Nao:ona l .'\.rgL•ntino, em fac~ do d cc1·eto c itado, doe Ji'evereiro de 

1913, cl>.i. o s ' u CUI"SO .m1 quatro anmoo e dtivlde, como o ·do Clüle, 9s seus e~Stu'dos 

•m sete secções : 'Philosophia, !11g1'ez e f rancez. histori·a e instrucção civicu . geo

gna})h·:a e ~c:ologia. m allhern a tlcas, physica, c1ümica e mlnere..log'ia e sciencias 

blologkas. 

_o.\ pne-p::::ração profls.s,JontBJl corneça cotn o })r ilnt:liro a nno. 

O ~stu do theorico de educaçfto tem ca.racter acce11tue.damentc scioe11tifico e 

compr ehe11de no 1• 011110 - fundamentos da pedagogia, anatomi a phyF 'oJo~i:t 

o o sys tema •111ervoso e d,as sensaçües - . psycholDgia; .no 2• a11no - hmdruuento.; 

da pt!dago;;ia - cribicrt elo conhecimento , logica e m~ethodol'og-in. c lhica ; no ·;o 

enno -- hislori a da pedagog:a .c Je;dsluç:ão escolar ; no 4• anno - p ·dagogi a 

theoJ·ica e prn tioa. 

Cada •Jn·o[e~.sOl' ele cspcc ia·l id 8Jcl'~ do in~l ituto rl i!ri•ge no Lycf'u anncxo n 

a.p J·endi:t.aa"om pratica dos seus alurnnos, ao contr-.J.rio do que ucoedc no C'hile. on

d -· h;,. um r·rofe;;sor esoec:aJ que dirige todos os ex'lf'.r cicios praW.cos . 

~·o Dro~ il , o proiec to Calmon não dava os d1etalhes ·de 'Org·alll izaçã.o Ua Es

cola ::Xormal Sui>en-ior dispondo apenas q,Je o seu progre.anma obedeceria, quanto 

po~i' el, Ao adopta<lo noR i ns~itutos con ;;eneres elo extrangei ro, c compr ,·hendcrh 

JaboTl'to..-io~ e.qr>eciaes drstinados ét bs rvação e PeiScttdza de 1.1.1clo o que di. sesse 

r sp. :to á vicl:-t ph,:rsica. :.p~~lloectue.l e n1ora·l da infancia em nosso paiz, bcn1 

con1o cl i.tss~.;:~ industriacs adcqund .. lS. cmn ns J·espcctiv as officinats e t-e tTas pa.r a o:-: 

ll-ahalhos dr cultum por :nethoc1os aperfeiçoados. 

Pondo ·ela latlo o cxer!lplo l(]os outros poyos te a opi~nifto p essoal das autori

dndes 110 a~'\Sumpto, encar a<!1do n. qu e-stão em si m esma, examinando-a nos seus 

propr'os ter:1nos. esmiuçando as rn.Yões logicas em que s-e firma e ailoia. ~ou dos 
qu juJ;.:,,m i.JJI(}i s]J'en~n ,·cJ que; na ho:l'a ,presente, em que n inic iativa privnd:l 
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uinda nã.o Sf:o n1ostrou, no Brasil. com a força nec~saria parra enca1·ar com se;:;-u

' a.nça o problema educativo, os PO'dJeres publicos lancem as suas vistas patrio

uicn.s pa.ra o ensino not-mal. 

E' que da •boa orJ;a.niznção delle depende a cffici-encia de todo o systema ~s

col.at· que o paoiz pr<.tende. adc>ptaT, sendo profundaomente ven<J.ade'ira a palavra ele 

Joa,qnim Gonzalez qua.ndo a•ffirma que tod•a .a. ques tão d'a ecluca~ão é ssencia-1-

mente uma qu€19tiio do ·p•·ofessora•do. 

PGr elO'Se mO'tiYo, em projecto. que tive o {'!1sejo de submetter ao exame da 

Came.ra, cuidei de~nvolvidanw'nte do ensino normal. ao lado do ,primaria e do 

prO'risa!onal. 

Na prOf>!'ia vida social, abstrahida a d·edica<:ão especi-al á carrcim do <n ino 

(a observnção é do Sr. :\ligue! Calmo). n todos e.pro~"<>Lta um cu•rso de caracter 

pedago~;üco, salvo o traqu ejo diiclactico ~mais long·o, 1., seTvRdo só ~fiOs fuluro..-:; pro

t'!ssl'onaes, pois não ha quem posso. prescindir de exE!'cer o magister:o. seja como 

pa.l, irmão ou simples membt·o de uma e.ggrem'iação huffi<'lna.. 

l!:' cet•to qut>, no projecto Xahuco <:1<> Gom·C•a, ha desne •ponto ne vhsta apenas 

a opre,;ccupação cl.~ form:1r o ·professora.do élo cu r so secun'Clnrlo. 

O C'Tlsino nocmal t Em. pelo projec.to, o caraateT de su'pet'iflt'. 

:vro.s, mesmo !h~Rim, n.i.o vejo con1o recusar symp:tthias á idéa. 

E' que o Pt'Ofe>s.'!Orrodo secn'ndario lcm indubitavelmPnt<> Lmpol'rantls..,lmo 

papel social. cabeonüo-lhe transmittir oa. cullm-a. ;;et·ll.l nec'<'Mar:.:t ás clas!'<JS d!~·i

; en.tes d<> cada agrupamento humano. 

Cumpl'e. portanto, in •nreterh•elmen~e. dar a tal pr'Ofessorado uma fot,naç:io 

surperior, ilnhuindo-~. ao mesmo ten11po, ror uma conJv·e.11i'c-nte e a.purada educa

ção, dos ~de:te.q na.c'ona.es e humanos, para que ell-e possa tral!lsmilt'r ãs geraçõ<:s 

novas llUP 1t êm de dirig-ir economiea. politice. e soo:1alm.-.nte o Brasil de ama

nhã, uma cultura ao ,nh·cl .das oexigt>ndas elo momento hislorico qou~. no seio da 

hnmaniüa·de, ntrnYeQsa a nossa rpoatr.!o. 

Púdc !'e<r allegado qu e. estan;do o ensino secunclario, no Brasil, entregue 

IJ.lHIISi exclush•am<>nt nos Estados ft>derados e cabendo a estPs n-gulor o modc 

pra'li<'O do r ect•u.ta.m,P nto elos corpos docentes dos scn~ a>th neus, !yceus c gymna

sios, os opt•ofissionaes diplomados ~la Escola Xorma.} Su•perior FeclE>ral ficaTiam 

~em ca1npo :Jl!ll':.l. ('xe<rcer a ·sua actiYiclad~. restnmdo-'lhes ape!'as o CoJ.Iegiq Pe

dt·o I I. onde a lei poderia. IX\S't:orvn·r-.Nles lugar nos vagas que forcn1 vccorJ'~'ln,lo. 

Xiío proced·e a objec~ão. 

Kão se deve tratat· de creaor uma '<'scola. que privi•!et;·ic os sNrs diplom·~

dos, !!'llar<iando-se-lhes de cmtemão sl:tuação cspecia.J e.m 'llm ou varlos eMahel~

cimeutos orla ensino. 

O grancle f!nal do P!lP!no do nosso r:a.i?., a..ssi·n1 entt-ende o r Jato1· e Yezes 

sem conta o tem repetido, está justamente no li)ri\·i!cg-io confer:do nos diploma

elos, o que tem feito com que a moc'·clacle vá. para. as l.'scolas não 'procurar o &'l

hPr l .. enl par:t v~ncer nn concurrencia social, n11~'1Ls o drliPlom~ facil qug t."•1hn a 

mirl fi.ca vlrlude de arre'Cla•r 'aS co11111l'Ct•1ções. 

Do qu~ se d:>ve <'clltla~ '!la Escola Xormal !Projectada é de conseguir um en-
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g.J.no r e.tlmt"n.te super'or c efficiente, preparando 'Jxofesso•rado apto, culto, c,,_ 

'}9az, prvfe5'sora.d•1 que se imtJOillll'a. pelo ISrubew e •que, rpor um proce·sso d•e se.Iecção 

eocirul. venl1a 18. C..'Of'lfJU..ÍStnr, no ·ensiJlo particular, nos co11cursos que os lyceus 

esra,Jud>es co.stumrum abrir ~>ara a. e..«coiha dos szus docentes, nos gym!1'asios fc

deracs, em toda 1Jarte onde haja. necoosild•a:de de ·llnl eclucadoir, o lugat· que niio 

p6de ser l't:Cusad:o ao~" r111re n:lo por Jr1'€'t1'a presump ão, mas p~:la se.~-un.1. reaHdaôe 

silo espiri los ffitp-e t,.!Orm1entc fotmados. 

Lima C\'3Cola dcsoo rell't!o, for.mamdo ~rof,eossores de tão elevada cul·tura, conhe 

oodo,·es pe·rfeitos dos id'eae.s .naoionaes e human•os, 1esta s.im PIOderá t~r nos qne 

della sa.hirem agentt.,S .~o d ~ t·osos de cohesão llHCionn.J, forças ca1Jazes -d·e sol!• da

r!zaJ' os i:?.(;CS ·q u~ deYenl unit· o~ d epartarn1entos vat<os e.m que S'e rellnn~te a. acU

vidnde ctdministr·ati!lva c ]Y<>Iitile-a ·do paiz, E<>m ~squ~rem. ao mesmo tempo, a 

solida.ri~PdH!(l? humanra (J•LIP nos prendle, atra'\rt•s todes as ln'O.n.:fes.tnçõ<'s de nos:a~ 

a c ti vidad~ aos cl~ma !s paizes do globo. 

p;ante das razül"s exJ)end•ioelas, suhmetlo ao {'X::tme dos meus doutos COi•iegns 

de Ccnmnt:•ss'iio o s"'~uinte subsNtutivo ao projocto n. 224, .de q.u·e é autor o H

lusl•r <=• rept·c-sentant.e do Hio Grande do Sul, St·. Xabuco de Gouvêa: 

PROJl'JCTO 

Art. 1 . " Fl'ca instlluida, na Cap~tai F.ederal, um::t E scola ~ormn.J Supcrlor 

com o fi.m el e ;>repar:t:· professot·es .pa ra os cu!"Ws see\mdarios da. •Rie]>ublica. 

Art. 2." O Clii'SO ministrado na e'C~ioa te<rà d'tlraç,io de cinco annos <' ahran -

gerá as seg·uintes ma·t erias: 

Cb) litooratura gr~ga e latina; 

b) Htt-erabura.~ extr'l·ngeiras, &Specinlment.e '" f.ranccza; 

c) Jitt!'ratura nac'ona!; 

cl) ·g.e<Y01·aphia e h!storia, -esped)a Jmente do Brns!J; 

~) mathematlca ; 

!) sciencia•s ·physica.s e chimicas; 

'J) soilenoiars n n bull·a es ; 

lq ~ciolog·ia : 

~.> psycholo:gia. ·e pe-d:lp:o.g,ia; 

i) ph!losophia. 

Art. 3.• A onr·r<J!(a<;il.o, <tue ser(t. composta de lodos os professores sob a 

p!"eSklencioa do '<1i>Net'or, caberà dhst>ribuir a•s rrna·beri~M supracitadas ·pelos cinco 

runr..os c.lo curso pP ia nutneit·a m'8.Jis conveniente aos inteTesses do ens·ino, s2rrTdo 

111diiS.pensa'V'el que se fa~a.m, a corneçn.r do 3• ''-''mo, eX'El't'd;<Jios IP'Mticos de :ps~·· 

chooio~ia ~ p~drgogi!l. nos lab()rntot·ios qu~ paq·n o f.im set·iío et·eados annexos 

á €SCOi!l. 

Art. 4 ." O cendidnl'o á mat>ricula na esco.Ja fa>f'á pré vi•a.rnent~ exame de a<l 

nlissàt•, ]>81':1 reqlle'f"f''T' o q·n.al d evrer~L Pl~ovn r t1e•r conch1l'ldo o .ct.n"~O de 1\.l.ln e tabe· 

leci~m·e11to rlc c-n~ino ~~ Unlln 1rio, ol'l'icia•hn~nte recon·hecido . 

. ". tt. 5 ." C':Gnchtido o curso doa escola, o •alumno 1·ecebet·á um <1'v!om~ <lt 
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pro~essor ele ens ino secundal':o que lhe não da•rá ncnhuma situaç1i'O privi·lc

glruda. 

Art. G. o An.nualmt>r•te, :-1. Contg'I'egaçiio •d'eslignaw!1, entre os alu.mnos qu e ti

ver.er.t -co~nc1uido o cu·rso, o mal!1s distincto que .terá .di·r·ci to u. u.n't IH'en1ão consi.'3· 

benbe em •quantia •SufDiciente â. stua manut!!lnção, .em 'C[Qia•lqu eJ· dos .pai:r.es da Eu

l'O'Pa. ~or >eE;Pa~o d~ .dou~ runnos, afim de apet,feiçoar os estu.<:J'os rcitos . 

. A.rt. 7. 0 0::; hlZ~l:nes ·d·e P'l'Of~~.SoTes da escola sertão IPII'Ovidos tJnledia·nle conw 

cu:·so d·e ti!Julos e rle p1·ovas, feüto pj<ra.nte a Congr<og.ação, que lnd;imH·á ao Go

V'erno J)all'a nomeação, em cada conC'ur o, o no-me do carndidato que tiver obü.do 

cla•ssif·lc:t<}ão em primeiro lug-ar . 

.At·t. S.• As primet: .. as nomeaçõ&S · set~o fc·i•tas m edi•anle contracto e ·poderi\o 

t'8Cll•h ir ,em ~rofe!;>sones d6 institutos de mtl•bu r a supe•rior •<le pailzcs extrangciros 

que todedl.o reg'er rtualq:u~e ·das ca.dJeiras do curso, sall,vo as d:) litteratura nac.io· 

na·l, geogra.phia e lhisto!·ia ·dO Bra·sll, que só podet·ão ser OCCll!}Ktdus vor braslle i

ros ·ie n'otonia compP.bencia. 

Art. 9. o .4 es<"ol.a, C}Ue serft l:oca.Hzada em qu::t ·lc~uet· dos prop~•ios naoionaes 

ao .mrn a-dal)taveis, ·terá, além de um director, o pessoal a.cimi·ni.oltt·aUvo d·e que 

cogitar o reglll•lrunento e~dido !)'elo .po.der Exeoolivo. 

Al't. 10. Flc·a o Pode·r E-x:ect~livo •aulor.i:.ado · I[L a·bn·il· os .n•ecessarlos CJ•e<li

Los, a lê a 'i-mpe>rta•nci•a d•e tresenrtos contos, -pa•ra ruttender ús dE$pczas r<oolamfl.< 

das pelos sErviços d·e que cog>i•ta a ·p·resen<te l e.i . 

Art. 11. Bevogum- ~ as ilispoBições em corntrario. 

Sala ·da s Commissõet>, 26 de 1\"ovembro de 1917. - José A11Y11o8to, rela

tor. (•) 

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO (1918) 

)f<<rHfn instJcac1o11CI?' os cu?-.•os ela Aaa<lemia ele !tltos Eshulos c dâ oufl'(ts 

1n·oviclencias 

Art. 1. o O Minimet•io do Interior ma.n'Cl•rur·ú, por •i•n•tct·meclJ"o do Conselho Su

I>etúJu- ,Jo ElnslJ'lo, li •n~peociCYilar os cursos da Aoo.demia •de Altos Estu•dos, crcada 

e mantida na Capita•l Federal pelo Jnstiburto Hllstol'ico •e GeogJ•aphlico Brasi·lei

ro. -desde .que n. m esma façn. o d~posito d a. i1m1portanci·a a. 1rbitr.ad~a. lJ~llt~n .as dec;pe

zns da rtn-specção. 

yetiflcaodo o :f1uncch:m:J.men•to ~'eg>l.l'lar, por ma.'s de tres annos, dos l'efe<r id s 

cursos, o GovfJ'rno dcclarn.1·á off,'cialm•ente i .nsp,eccionGJd'a a mes.ma Aca.demia., e 
suj·e>ta aos p.rooeltos, que lhe 1'orem npplicawLs, do ~'egula,mento do IDns!110 Su

~e,..:or da Repubil·ica, a·elatlvamente aos esltnbel·ecimerntos equ.iparados aos of

lfhc1aJes. 

r •) ""ão co neta da '' Syno']lse" o amlameu-to do project'Q. 

Projecto 
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,\xt. 2 • Os ·diplomados llCia Acrudeml-a de Altos Estudos ussim insrleccio

nados n'Os cursos ~tdministrativo ·e financetro, e d•:'plomaLico e consular, pode

rão, rPspcctivatncnie, set· nom~ados, ündlependente de exnn11e · ele habiiilt..'lç:ào, par·;t 

os htgarl'.S de prin!CiTa e-~Hrancin nas ce.t·r iras adminish·aUvas fm g€'J'Ul. in

elusive as de Fa~ncla c notcriado. e para os das <'>lrl't'it·ns tliplornalicn c con

sular . 

.. \ rt. :~ .'' nevog·am-s(" a'S d!sposiçõe.s en1 contrar:H. 

Sala. das SessÕ<!s, 27 ,le A~osto de 1H18. - C1<nlw ,l/{1(; /iarlo, Pr·esi.cJ en te. -

Jlello F'l'fl?lro, r ela tor. - .-Lrnolp/10 A~C~'eclo . - p,·uc/enle ele Jloracs. - ArH11tlo 

Leoni, -- 'l'uí'iano Cm,rp~?lo, -· Jf m·ei'l·a B1·crncl<io. 

!!• tl·.~~·'d.SSf'in elo p1·ojecto u. 23(1, llc 1913, lHtt1llla·n<lo i11SJJrCciOJtl11' os rwrsos clrr 

.4.car7cmia ele A.llos J<]sl!tclos e dando Ollh·as zn·ovidencicrs 

En t~ r-m dis.ous!1ão o ~u·t. 1,. 

O Sr . T'rt~s id <"ntc: - . \ chnn1-~c . ohr.e a m·e,sa un1.a em.end~t ..;: um requeri-

mente CJUe vão ser lidos. 

E' lida, a[)Oiac1a a eny'ada fl Commi:sRüo <le F'nan~a~ a sE'guinre emEm·da. 

Art. 2. •· Sctppr-ima-. !e . 

AccreSC'f'n be-se : 

Art. 2. o Abram-;:e os necPssarios cr·Hlitos para -exE'cuçiio desta l r:i . 

·Sala d::ts SessõPs, I de Se>t-emb t·o de 1918. ·- Octavio Roclw. Evat•i ,, tn 

Ama.!'Cll. 

E' ](do. rupoinào <' IXlHo conjunctamente em <liscu~~llo o seguint<' r equer·i

memrt:o: 

Rcquer·emo~ que o projecto •n. 230, de 1918 vi'L ;, Commi!1sãn de Instrucção 

Plttblica. 'PRra. &-ta emiH!r a !'CS'PCito O Sell '])::t.rccer , " ffi >1)1'-eju!ilzo (la, discussão. 

Sala das Se>ssõe.s, ~ ele Set-embro de 1918. - Jotio Pernctta. - Rcr1rl Alves. 
- JO(f(JII'Í?n o.'w>·io. - Eva·risto .r1monrl. 

L0ncerrndos succeRsiva!nente e1n 2:. Jt!soussão os .arts. 1°, 2c e 3o do pro-

jecto n . 230, d<J 1918, ficando ad·iada a votação até que a, referi•da Commliasão 

dê parccet· .•obre a emPncl:a offereciàa. ( •) 

( ' ! P~>!1dE' de parecer 'da Commissão de Instrucção Pttbliça e F!nanças. 
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SJJ:&S.i\0 DE 14 DE NO:'iTEMJBRO (1017) 

Rec!a,·çir.o pan< rUsnussi<o e.sjJecial da emenda app1·ovaela e cLestaceul<b do 2n·ojecto 

?1- . 6fi a, ele 1917, eH8210?trlo qtte os Oa1t<:LirlMos ((1J1J?'OV(l;elos em C011CU?'SOS já 

?'ea/.izaclos, ?ta. fÕ1',.,a dos ewtigos e clec,·etos ci.teu~os, tenhrMn di>·eito ao p1'o· 

vi1•1 ento naqueUes cm·gos e ás v antagens actuacs rlell es cleco>Te?l tes 

O Con;;-resso Nac:onal <leco·et a : 

Art J . o Os cam.di·datos aQ>provaclos em conctwsos jii ·realizad~s na. fôrma 

elos a~rts. 43, H, 45, 46 e 47 do decreto n. 11. 530, de 18 de :Març;o d e 1915, e 

qu>e, de fruturo, se J'€alizarem pa~·a os cargos -de substl'butos .clrus cad•eirns do Col

l•egl;o I'edlro IJ, ter.iílo diTe~to ao 1>rovlm1en1to n•aq'U'elles caQ·gos e ás va.nt"'gens 

actuaes d<l.Hes cleco•rroores, observando-se p·o·1· O"cca.,j'lilo das nl011'10eações á orde-m 

cl~ claõOSifli'cações obti'da.s. 

Art. 2. o R!evog·am-s<e as cl'i sposições em coontrario. Antc,·o Botelho, Pre-si-

dente . - .P'/o?'iam:o de B1·it to. - E!Jhi.ge?? ·io de Salles. - José Augusto. -

Ca.lclo;s F'•i,/h o. 

:Na SF.i*'ÃO DEl -1 DEl D BZEMP.HO é enoora'llda, seu:n debate, a. discru·ss!Lo esp-ec!i·al . 

E ' apPJ·ovaodo o :r>rojeClto com exCJlu-são el as ·pa•l a v1l'as - e qne eLe !ntn1·o se ,·ea -

7izewel·<. - E' aipprov'adoa a I'ecl.acção final. 

Projecto 





SENADO FEDE RAL 

SF.SSÃO DE 13 Dg SETE:IIBRO 

X. 200 - 1Gl8 

Dianlo do que d•iS'P•jem os arts. 42, -13, 4-l e .JS do decre<to n. 11.530, de 18 Parecer da Com. 

de :\Iarço de 19Ui, é ma.nifesto: de 
lnstr. Publica a) que a. vaga de professor 

respecti voa st>cção ; 

cathedra ti<!o será preenchida pelo substituto da 

1J: que a do "''Johstituto lerfr preenchim<cnlo mediante concurso; 

c) que os candi<ln tos a esse concurso se!"âo classi[\ca<los '!)ela congre-

gação; 

c/) qr .. e o collocado em PJ'imeiro lugar será o nomeado pelo Governo . 

En: Moeos termos o projecto vem aJterar substancia•lmente ·a lei V'igente, fa

zen<lo prev~lecer ·P:>r prazo indetermin,ado um concurso cujo effei1o cessou des

de quP o pJfmeiro corrcun·~nte foi aproveitado . 

. A SUt.'\E?n·enienC'ia ele outra vaga d'etermina a nece~ idade d·e novo cor.

curso . 

De noccôrdo inleirnmente com o pnr('Cer da Commissão de Justiça e Legis

lação em seus fundamentos e conclusão, pensa a de Inst!'ucção Publica não poder 

~er ar-pro,·adn o 'Projecto vindo da Camara dos Srs. Deputados estabelecendo 

que as vagas de ub<:>tlilutos da!': cadeiras <lo Collegio Pedo-o II poc1er1Ul ser pro

vidas ])elos candi<lR•t'Os classificados em concuJ'SO, á med•:!d.a. que se forem dando 

e de harmonia com a Pl'im'itiva classificação, in~et>Em-denve de novas provas. 

Sala das Commlssões, 12 de Seten1hro de 1918. -José JJw·tinlio, Presidente. 

Jllguel dG Cm·valho, rel:Hor. - Rego Jion tei?·o. 

O decrete n. 11.530, <le 1S de :I'Iar~o de 1915, q11e organiza o ens:no secun- Parecer da Com. 
<larlo e superior da Repuhlica. estabelece que o cargo de 'f.'l'Ofessor cathedJ-a.tico de Legislação 
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do Collegio Pedro li set·ú pt·eenchido, med'iante decre<t.o, pelo 'subsbitulo de se

cção ·em que se verificar a va•g-a. (art. 42) c no artigo se,ui•nt.e institue o con

ouJ·so ')ara os htgares c>e professores subsU!t'utos, -enumerando as condli-ções que 

devem ser •p!'eenchidas pelos ca·nd•idatos. 

:.[o a t"~t. 4-4 d-e termina. que podem. concorr•er â va•g'!U. elo substituto nomeado 

ca.th,edratico todos os brasHeiros que ~X'hibirem ful·ha CO'J'rida. e forem maiores de 

21 amnos. 

A eon.:;\t'<'"gaçã'o vooorá na classi>ficação e a'j)provaç.io dos 'Caindidatos e com

mun'i.cará ao Governo qual o cnndidato •que obteve o tpr.itl1'edro Jugar, dev>endo set· 

r,ste no,meaJdo 10 d'!'as c>epois (art. 4S) . 

CÓmo e vê, é pcn"'a'JTI,enlo do decreto cit:ulo que o candidato para se-t· no

m·aa.do substituto, deve ter s ido classifica-do em 'PI'imeiTo lugar, i to é, deve "Ver 

d~o<>stJ·a•clo no concurso maior compe'tenda e a'J)tildãb. 

A proposiçã.o da Oamara, ubmettlida a<> e tu<lo &est>a Commiss'ã.o, modif:cll 

·por compl•eto .esbe pegimen, quando estab-elece que os ca'ndl:<iatos a.pprovados e~n 

eoncursos já realizados terfto direito ao provimento Jtos cargos <1e subsbitutos p 

ás vantagens '<lelles tl•ccorrentes, Qlb.s·ervando-se, -por nccasi~ão d'a.S nom•eações, a 

ordem da,s cl•assificações obtidas. 

Isto qt!er diwr que todos os cnndi1datos approvatlos, a.imcla que tenham oba•l;xa 

col•loç~ção na class'i.Cioação, serão :nomeados, cada 1Lm •PO'J' sua 'V'ez, substlibutos. 

Supponha.mos 10 olMHhdafos appro>vados: tanto serã. Jtomeado o classt:tf.'cado em 

primdro lugar, COffif) OS mttros, inclusive O 10°, á \l)roporção que OCCOTfle.rem vagas 

Elntre 0s dons regime.ns, é sem; <lis<cussão pre•fõll'iveJ o do d•ect"8!1:o de 1915, não 

só porque apura. com mai<; escrupulo e zelo a compet€ncia <los candi<latos, co-mo 

·porque não fecha a porta a outras legitimas a.spilraç:ões que porventut·a a ,ppaN

çam, desde ·qtÚl haja novo cor-.cuTso, para todas a~s VD.Jo"1D.S que se. fu'l'ern dando. 

5e o oo:ncurso é o meio pratico e •ll'!'rico de se amwar •a competen.o;a dos que 

oo tp;ropõem en~mar urna <lisci"Plina qua-l-quer, como su·bstltufus hoje e aii'IUU1!1il 

como ca.th~drebicos, e sr os can:dida:tos mal classi•ficados, •embora wpprovados, não 

deram ~provas satisfnctorias de sua 'COm'PP.tencia, dlaro é que ·a investidura, nese 

caso. não satisfaz ao p0nsa.mento <la .J"!i, clesr.-irtuando até os seus nobres in

tuJ!tos. 

Accrescc que os ca thedratloos silo ti rta•dos dos respectivos su·bstl tu tos sem 

O'Utras provas, o que J)TeEU'PPÕe nestes uma aptli.dão comprova<l'a ;para reger a 

caldeira qu<:l se lh•es destina. o que -em absoluto •não se verifiic.'t com os candi

datos que ti"leTe.tn sido classificados nos ultimos lugares. 

Por 'El'Stes m<>"tlvos CJIUO lão <1:11ectam€'11tie in teress.~m ao ensino secandario, 11 

Con1missão rle Justic;a e J ,eg!slaçã'o ous;q a.conselha:r ao '>~1a'd<> a não approV"ação 

do p7oj~ct-o da Cam•ara dos Deputados . 

Sf<la. das Co.mmli's.oões, 1G Kle Julho de 1918. - EJ~it&'io Pesson. - Goa

~aga ,Toyme, nela.tor. - .AclolzJho GO?'clo. - Ge1le?·oso Jla?'(>f<e.• . - Ra:umumclo 

ele Mi)'(tndo, vencido. 



- 391 -

Pr.lposiçcio r!ct Ccnnorrr clús De)mtaclos, n. 174, do 1917, a que se !'eferem 

os peweoeres S!IJn·a 

O Ccn.gresso Nac:onal decreta: 

Art. l .• Os candjdatos a:pprova,dos em concursos já neaJ'i.zados na rórma 

dos arts. 413, 44, 45, 46 e 47 do <lecreto n. 11. 530, de 18 d-e Março d·e 1915, para 

os ca.rg!ls de substit'lltos à-aos cadeiros <lo Collegio Pedlro li, terão <11!'rcito ao !P·ro

Yimento '!laquelles ca·rgos c ás vantagens a.ctu'a.es de11es decorrentes, observa n

do-se por occa·slã:o <das n'omeações a ordem das cla.ssi!ficações obtidas. 

Camara dos Deput:>~dos, 4 de Dezern'bro de 1917. - João VeS)Jucio de Ab1·e" 

e Sitvc. l'reside'Il~e em exeroicio. - Antonio José da Costa Ribei!·o, 1• Secreta

rio. -- João Dav•icl Pen•etta, 2• SecJ•etarlo irn<terlno. - A imprimir. 

SJ<JSSJ.O DE 17 DE SETEMBRO 

COXCt.."RSOS NO COLLEGTO PEDRO II 

2• cli3c,t.Sseio da 1fl1'0]J<>sição da CantWI'a elos Deputftclos, n. 174, eT.e 1917, dispondo 

qnc os candidatos aqJJl?'onulos em oonmr•·sos jeí realizados, na !ónna elos ar

tirlos 43 a 47, elo lleC'I·eto n. 11.530, de 18 ele Mw·ço ele 1913, 11ara os om·gos 

átJ B1tbstittLtos das oacleiras clo Collegio D. Pedro II, te-nham clireito ao pt·o

t>im6nto 1tCiqttel!es cm·gos e ás vantctgens actttaes eleUes eleoot'!·entes 

O Sr. P aulo <1~ F r on lin ( •) - Sr. Presidente, o '])roj.ecto q11.1~ estâ em dis

cuss.ão dá aos candirlatos a;pprovados em concursos já realizados. na fórma de 

d~V.{\I'>os artigos do decreto '11. 11.530, tde 18 de Março de 1915, o direito ao 

proTimtento em cargos (l,e su.bstltutos d·rus cad!eiras do Col!oegio P·edro II, obser

vando-se 'POr ocoo.siií.o <la:s nomeações a ordem da.s cle.&Sif)icações obtiJdas. 

As b:onra<das CommJi'ssi)es de Instt-ucção 'Publica e Legislação ~ Justiça de

ram par.ecer radicaJm·enro contrario ao projecto. Estou de 'Pleno accõrdo com 

varias das comsideracões das honradas Commis.sões. Elffectivamente, nos termos 

-em que ~ná foi·muladla. a ·Proposiç.ão da. Camara dos Deputados, ha ~nconvenien 

tes s~rios rpara o ensino •em oor approvado o projecto l!al qual acha . )Ias, pn

rece~me tambem que a medida ra.ddca.l, não só não oot!i. de ta.ccõrdo oom o que 

se tem feito e com o que ainda se -está faz-endo, como tambem nã:o traz as van

tage 1s que parecem resalta r dl~s con&idera~ões feitas nos pareceres das mesnuw 

Commissõcs. 

Com effolilo. n•a l'ei cl~ orçamento actua:l, disposição que se acha em yigor, ar-

( •) ;Não foi r~visto pelo orador, 

3' discussão 



392-

tlgo 23, os candMrutos classif!~dos em segundo lugar pm· mJaliol'ia de votos, te. 

r-.ão ·dire.ito aos c.1.rgos d~ substi,tutos e v!l!ntagens,..resJ},ectiyas. 

E, <dJe confr.rmiodade com esta disposição, di po·sição q~1e foi a.pp•mvada pelo 

Cong.resso Xadonal, ·e, portanto, pelo Sen•ado, têm s'odo feitas a1s nomeações. 

Entre oub·as. para 1ü·o ·estar oitando uma sênie de ca!SOS pa~·ticulares, está 

a nomeação ·do s,,.. Honorio Sy.lvestre, c}ue tilnha sido ca•ndidato clas&i·f,icado 

em segundo l~I·g3r no ctP1Cua·so d•e s ubstituto de geog,·aphia no CoHegio Pe

dro JT, ps,t•a profesoor sub.<>timito, quando o substituto passou a ca<thedratico, de

vido a vaga qllle se cieu. :b.\<>te canodlildato, collocado em seg,u•n·dJo lugar, foi no

moo.do substituto, i:'m virtude desta disposição, e-m conseque ncia >de ·dous f·allec.i

mentos infaustos que se de<ram, os dos ·dous prot'&ssores cathe'draticos Dr. Coe

lho Lisboa, no.sso &'lilldoso ex-oollega, e o di<3lincto e com;petente P.ro6~ssor Pa

TaiTI!ll'>s de ;11acedo. A1quclle crund.idato já é oatJhedJra:tico, de .modo que já se vê a 

maneira pela qual a medida foi applicada. 

l\ã0 parece, po<rbanto, justo (!Qie "* 'i.Jlimit>e ·POI' com.ple<to a disposição qu~ 

veio da Camara. Parede-me justo qu·e se estabe•leça ·um <praoo á propr !a dispn

siçãJo da Cnmara em relação ao.s concursos o'€aliz!\dos . 

Os ·conoU'rsos Icff.ectuodos 'em 1917 1 riam a sua vl,gencil..'t até 1918, a.bra.:I· 

goodo. !porre r! to, um pcricdo •de dous an,nos a•pena.s . 

.D; comprehF:t·de-se a vantagem dessa medi•da . Um candidato pôde entrar em 

um (!onourso, mostra<r-se hrubilita•dJo, não se<r o prim<eh·o col locado, mas o segun

do, e. portamto, ach•ar~se em condições d·e desempenhar o cargo, de accõrdo com 

a cong,~egaçã:o qu•e ·o ha:bili,lou neste llllgar. :-<ão sendo a,proveCitaldo , porém, no 

fim 'Cie tr'i!s ou quatro annos, elle ~Jóde aba•ndonaiT a 'idéa d e f'a2er 'J)'arbe do ma

gti·sterlo. Mas, iLepois de d~z ou vtnte a•nnos, occorrenclo 'lima vaga e sendo e!le 

chamado a J)iT'eenohel-a, pôde já não ter a,g condições didaclicas c o pz'e]Jaro 

sci>enti~ico 'que teria se fosse no.m>ea<do logo qu.e fez c<JI1curso OQI 1Jouco depois. 

Por outro lad'o, di-;sc tn.mbem outra êiroumstanc,ia: a d'e nlão convli:r que 

a diacosição se general'ize , como ·b.em <lisseram as Commi\Ssões em s'!llus parec~

res a C!U a,lquer dos classficaclos. 1S houver, por exemp'lo, nove ou rez class<i

ficados, não ~ ju!ótto que a medi/da se estenda ind•efinidamente a. todos elles mas, 

unliOam~~nte , ao segunido . 

Pai'a<:e~me que a medUla vig.ente n·ão o.fferece inconveniente . 

Vou mostrar, Sr . Pz•esklontc, o CJU<e so tem dado no Collegio Ped•ro II e 

nas escola•s superio!'€s, :\'a Faoulclaclc ele D'•reito d'e Recifr realizou -se um con

curso pa<ra o luga.r de substituto. O candildato ·Proposto foi colloc!a.do e m pri

meiro lugoo-, como manda a lei. Depois do:ste concurso fall eceu ~1111 dos profes

sor es da m 1esma secçno . Deu-€1e, qJor .oonsequenoia., um~a segunda vae;<ra. A con

gr.egaGào d<~iquel!a Faoulda.d'e propôz CJU>e o canodl:'dato colloca<do em segundo lu

g-a.r fosse nomro·do substituto . O Conse<l·ho •Supe•rior de J;)nsl:no, ouvi elo a <res

pe-ito, :nw.11irestou-se favo·l'aV>elmen<Le. O Ministro do InbE.>r.:•o.r, ·no ng·imem. do 

decreto nctval, de 18 de l\1al'ço ele 1915, qu•e J•eorganizou o ensino, nomeou ~n·o· 

fC17>\:çr subsUtuto da H·cção <I:quello segundo classHic.ado, 
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Vem da.r outro exemplo, 'Pia"'sado na Elsco•l•a Polytechnica, Estava vago -; 

lugrur de 1pror~sso~r cathedratico d~e chC1mica. .1\ cadt~ira tinha, conseguint.emen

t e , q~:e ·ser preencl1ilcla pelo substituto, procedJendo-se a•o concurso para. a va;!;a 

desse sn!Osti.tuto . ::\'a occasião em cru e ·foi a•berto o concurso, occorrau o fallecí

mento ue outro lente da mesma S'ecção, exvstindo, portanto, na época, duas va

!l'WS na ·secção . O cumprim>Einto restricto do 1'!Jec,,eto det•.'T(ninou: ·um concurs" 

para a vaga. de subst i•tuw, d•epois da nomeaçã.o d este substituto para ca.the.::Ir.'\

iko; e~r..·1 •!:e~·uida a abertura de um novo COincurso ~e a Jlorn·'iação do cias:J..fica...!o 

e m r:;rimeiro lug-ar para. a v.aga de subsuituto. :vfa,s, como V. Ex. sabe, o oor: 

cur>so tem o i.nconveni'ent'J d •e pE>rtuTb•an· . a. norma:l iela de elos trabalhos lectiwX' 

escolare·s . Nestas condi óes, a cl)n@regaçã!o ela ·E·.s>cola Polytoeohnica pror,;õz que 

o concurso fosse f eito el•e m<>do a ser collocaclo o ola.ssif.icado em vrimeiro lugar 
come cat'hedt·a t i co: e o seg·unLlo como substl:'tuto. 

O SR. JOSÉ MCJRTTNHO: - .A. hypothese é •di•ffcn~n.te. 

0 ~H. PAULO DE Ji'ROXTIN : - Não é bem diversa do Cru!O. 

·Enl um oaso, as cht=.tts vaga8 s e d:t' r3.n1 ao n1esn1o temq)o ; em outro, a re

gõU!llda. occorreu quanrlo ·o C':lnCtN'SO estava conc!·u.i:do. Aqui .no Rio, o concurso 

foi ruceito S'i.multanea mente e <~:contece,u que um elos olassifioa.dos foi nomeado ca
thedratico •p outro subslilulo, emq~1an to que na Facul1cl>ade elo H'ecife nomeou-~'! 

ujm du:c, cla~~'\9 i•ficados paPa s.·ttbsüt:uto e, .sen1 .no'\·o concurso, foi proposto. acce::r.o 

e nomeado o seg:un·do collocado pa·ra a, , na ga que se deu posleriormente ao con

curso. 

ü caso do Coll~g:!o P edro II é da -mesma o1atn.to·eza. 'J.'e.ndo o primeiro s;.:to 

no1neac"o par'a a y})_g-a pa•ro. que concorreu, foi o se•g"ttndo non1eado para a \·azo 

que s~ cl:eu •POflteriormente . 

• \.cho que r>iio ha inconven·iente. 

[' er,o a atlen~rlO das 11onraeias Commi sõos J)aTa a. zm en da substl 

formu·lei , e que, parece-me. ob\'ia po·r com])Jeto a maior parte dos inconYe~en

t-es, incCYuveni P. ntes que fo ram sal ientados nos 1ne:SlTIO·S pat"'eceres . sah-ada alN!

nas a 'lypolil ese indi•cacla na d.i'Sposição de lei elo orçamento v'gente. 

A emenda <; a .9Pgutnt": 

"Ao art 1.o -· Substitua-se p~lo sc;;;uint : 

o~ ca ndicle.tos approvaclos em conc ursos Teal•izaelos na fórrua àos ar

ti;O;os 43, H, 4õ. 46 0 47. elo •decreto n. 11 . 530, ele 18 ele :\Iarço deHl.l. 

para os car;;os ele substitu>los -clacs cacl0ir as do •Collogio Pedro 11. '-<' 

r ão . pelo prazo dl€' dou·s annos, ·dJrr e•:,to ao provin1'ento naquelles c.at";o_ ~ 

.as vantagems e.ctun es d·elles deco;r:pe.n tes, •desde qu e tenham sido ct1 "S.

ficados e1n1 seg-u ndo luo•ar, pQr n1a/oTia abso!uta . . , 

1'.:' a ~ n:!enõa qnr r·2n1ct·to, e para a. qua.J peço queo as honnldas Con1n1iSSÕt='S 

tom!lm na consi>dera'ção (!Ue mterecer. (M"tdto 'bem; mt!.ito be·n~ .) 
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Vem á :vre«a, ê !Jilãa, ~oia.da. •J posta. em discussão a. seguinte 

N. 174, d•e 191-7 

N. 24, de 1918 

Ao art. 1. o - Substituoa-se assim: 

"Os oon•olldato.~ a,pporovrudos em concursos realizados na ofórma dos a.rtl

go.s 43, <!4, ·15 , 46 e 47 do decreroo n. 11.530, dJe 18 de !Ma;rço ode 1915, ;para o; 

cal!'gos de subsotituto.~ das cadeh"~Ws •do ColJJClgio Ped•ro li, terão, pelo .prazo ode dou s 

anno3, tdircilo ao P'Í"'Yimento naq,uelles cargos 1e ás vantagens actuaJes odell'ê.S 

c1ecorremrt:es, desde que teruham sidc dassifica•dos em se.g1undo hl•gar nor maüoritt 

rul:>soLu ta •de wotos. " 

Rio de Janlci!ro, 1. 7 de S·etembrp de 1918. - Pattlo àe F1·onUn. 

o Sr. Miguel de Carva·ll•o ( •) : - Sr. Presidente, a Commissão ·de Ins.trucçil.v 

Publica deu o •seu pa·recer de accõt,do com o da .iLe J•uSiti'ça. e lJegisl•açàv. 

F a rece-me de toda •a procedenc'a os .fundamentos da uHirna. desas duas 

Commissües. Foi r>rir.dplio .domin•a.nt<e que o concurso só a1)rovedta1"ioa. ao pn· 

mei•ro c:ae.sifiicaodo e que os ~1tHl se •ll1e eegmia.m não podiam aproV'eJi!ta!l' do favor 

que :hoje se qu•E<r fit,mar pelo ![l'rojecto em deba~e. 

Nessa confmunLdade de idéas, eu, que tenoho a. hon r-a ele ser o seu t<eJa,tor m ,_ 

nifestei-me ·e, por unrunimidaode, a Commissão acceitou a e;poplicação do IP~·inc:IJ)io 

a.bS'OlU1:o cie que o concun~o. tendo oproduzi.db seus €1:1\e'iilos !J)ua. o preenochimelllu 

das vag•a.Js •Cxisbentes, opor isso ane&m.o ·doeixruri:a de aproveitar •aJOs caosos ~dentwo" 

que se 1dessem ad !ttt;wztm. 
A emenda do honntdo Senador pelo Disb!'icto Federal propõ.e uma soiuo;ão 

lntel'med ioa . Nem o aproveitamento perma.nel!lte ·iLaqueHes ~1ue fc~l'am ~I·assioCI~

d·os, sem se ter •em cons!·dera:o;ão a. diuturni.dlllJde do temopo, ·nem a opioniáo ú ' ·' 

que julgúJn qute, nomeado o olatSSificado em rprin1eiro lugar, cessou o e'ff&ito do 

oonocurso. 

A Commi~;são de· Instrucção l>uoblica, que tenho a honra de repl'esent~ . < 

noesbe ln.Oo!11oC'PitO, ~Stá constibuida odentro de princi;pi!Qs OV:CII'Cl.adeira.me.nte oJi.be<rBJc~, 

Não somos ·- c aCI~dHo qu•e todas •as ou•tras Co·mmiSISões aossim sejrum - ca

pricho•sas . Noão . Pelo facto de termos já •nos moa.nifesta.do, não sen:timos aca

nhamento ou vexanm em co.ncororer 1)ara que s e m,ell1orem as opro;posiçõcs em 

d 'IScu'"'":loo, C[U'er esta, quer quaeSCJtter outras. Por isso é com sa.tJ'isfoao;ão que re

cebo a emend·a do honrado Senad'or pelo Dist:ricto Fetderal. 

Por occno«'~o doe t ez,nos d·e dwr pa!'ece!l' sobre oel·la, eJ>."llJmiona.remos moarls d'e

tJ.crament<Ol o ca.,;;o em reus rlefei tos. Nesbe momento o impressão que ten.ho n ío 

1 • ) Não foi re-visto r>elo ontdor , 
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(; se,r. ão a cu~ que o ·prazo incEcado, de dous annos. excessi YO e de,·e ~>er roou 

zido : mas .n.unoa a de não receoor a emenda! nos termos e m ([U e ella se ac!.n 

con~ebida . '~" f,~ 

Por occasião, .portanto, da Commisslio d·e Instr ucção se marnifestar em se· 
gu1da á de Justiça e Legislação, qu•e fal·lou •em ,primeh·o lugar, darJJi 'J meu IH· 

reoer sobre ·elln . ( .~!uito beut; mwito bem .) 

O Sr . Presidente: - A discu ssão f.lca sus]lensa afim 'd(, serem ouvidM ·h 

Comncissões de ·l nstrucuão 'PubLloa •e de Juslt!ça •e Legü)slação. 

SBSSi'i.O DE 18 DE OUTUBRO 

Sendo submelitida ao pl,enario a proposiç.ão ,fu, Cama·ra <los Depurados, qu.. Pareze· éa IC<sl.,. 
de -ell' tH1~~ 

r eg;u'la oz concursos no Oollegio P·edro li, O.Jm ;pa-recer rontrario desta Commls

sã.o, que manteve em sua i•nteg-ridrude as disposições dos aJl'ts. 43 a 47 do decretll 

n. 11. ii30 , <'!!e 18 de Março de 19Hí, o ST. Senador Paulo ãe Frontin apre..o;ento..t 

a segu!•nte emenda· 

" Os camdi<J<atos appr0vados em conoursos realizados ·na fôrma: dos arti

gos 43, 44, 45, 46 e 4 7. do d·ecretx> l!l. '11 .•530, de 18 de Março d'e 1915. para c· 

caT,gos <le substitJubos <las crud.eiras do CoJ.Jegio Pedro li terão, 'J)elo prazo d <> 

dou•s annos, dl'reibo ao PJ'OYLmento n:a<J·u ell~ cal!'gos e â.s vante.g.ens i>llcs decor-

1'entie.!i desile que 1enJ·,qn:: si·do classiflcarloe crr, 2• >r:.g,,· 1lot malorla ab~o!uta . -

Essa emenda mod•i!ficou ·em ldous ·]J(Illltos a ex00!1çã:o já e;x,i,stente em ~avo!' 

de .taes candidatos 'Pelo art. 23 .da lei orç.amen taria V'igJente : 

1", d:isp'onsa~n do a habihltaçã:ó .unam'iim·e que esse. lei ~exJ1,gi_a; 

t•, ampliando .paa-a dous a nnos o 1n·azo ele um aTinO que e!J:a concedia. 

Em se tratando de um assumJYto que tanJLo i;nteressa ao ensino. a Comm's

são ju lg'OU <le lbOm a'1dso OU\' Ír a r.espeito a opinião ido S~·. ~Hristro da .Tos

tiça, .autor d.; citado decreto n. 11 . 530, com.metterudo essa dnoumbencia ao r <c

lato:-. 

Na oo.n feN"ncia <J•u•e csl~ •te\'e com o Sr. Mimlisbro for·a.rn lembrados óire~ 

a lvitres que, resalvan :lo as exigencias do ensino, attendessem tambem aos can

di·datos que, eiLhot-.a cJ.a•S'Sificados em 2• lu!l'ar, det,am 'Provas -de ca:pac.iàade pa • 

as •fu.r>.cções do mfllgiste<~"io, como por exemplo: 1•. exig;'.r .para a habilita !;"ão dol' 

O!l'flldi·C.'flltoo ou dous lllTços ·dos votos dos eX'ami•rua:dor.es presentes, ou que os re.n 

d'datos ll'ão v:lvessem m'a ic de tJres votos conllt'arios á sua appro,·.ação: :!•, qu<' 

fo sem olassifioa,dos em 2• Ju.gar tpor dous terços de votos. 

Quanto ao pra:r.o ·de clous a:n nos da emm<da, o Sr. :11iruistro lembrou es a 

modificzção; o prazo ele clous annos se1·á concedido aos candidatos já cla,-,sif'~

dos em con'C\I'I'i'"OS aJl1ten;or P.s e J'ecl uzido a um a'runo sómen te paro. os concu~ 

fwturcs. 

Es<:Q clual1dade d , 1>ra zos se justifica pela consi cl cJ·ação de qu.:- lu c:m dida-
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tos c:aõsir:cados em 2• lugar, de accôrdo com o art. 23 jâ c'•tado, cujas provas 

forrum boas, que ti:m quasi a expirar o prazo de um anno sem lograrem a no

meação desejada rp01~ falta. de vaga-s, ao pa!Sso que outros, m.as ffi"t":sma·s condi~ 

ções, já foram nom€>ldos. 

Se a lei fixa·r o pnazo unico de um anno, esses oandudatos que tinhllJTil uma 

MJ>ectati•v-a. de ·direito prometticla ~la lei orçam>entaria, fiooâ10 em situação pe· 

joraliva ;;m confronto oom os que já foram nom<>llJclos. 

Conceoi!enclo a ta.es ca ncl·!cla•los o pr'azo de clous annos, ehles tm·ão na real:

da·à:e um a•n no sómemte, Yisto que o p·rime!ro se acha qu•as; oti·anscorriclo. 

De accôrcJo com calas JXJn<Je,pações c1ue se •lhe afi.guram equitath·as, a Com· 

missão de Justiçn e Legislação 1•esolveu apo·esentar a seguinte emenda substitu

tiva, CJUE satisfaz as exi.gencias do ensino e no mesmo tempo reforça o direito dos 

can-dijatos já approvados e cl•assi•fica<los em 3• lugHr: 

Emenda substi- "Art. 1. • Os candida-tos aos c:u·gos ele substitutos d·e qua~squer cadeiras do 

tutiva Collegio Pedro 2• que não th·epem mais de b·es votos contra,rios á sua habi 

)(•l!ação e forem ol?.ssificados em 2• lugo.r por dous tC>rços dos YO·t.os ·dos exum i

natd·ores. _têm d•ireilo ao provimento ness"'s car,g·os e ás vantat::ems dalles decor

l'-t.II11t,es, dentro do 'J)razo de um amno a se contar do encerrUJmento elos 0011cursos. 

Parag•l'llJPho unico. Tratando~se de concursos jft n<ooli.,ados ao •temopo da, pro

mou•lgac'i.o ·desta lei, o p•razo serft de dous ~ nnos. " 

Sn!·a c~as Commi&õ~s. 16 de Ou·tubro de 1918. Epilacio Pessoa, Presi -

dente . -· Gon.?aga J<L)/?IlP, relator . - A_clo17Jho Gorclo. 

SESSÃO DE 20 DE XOVE:IIIBRO 

Parecer d:J Com. A hon•ra<la Commissão ode Justiça e Legis!•a,;ão, opinando sobre a emenda 

de lnstr. Publica api'esentada t))le.l o Senad'o 1· Dr. Paulo de J!!rontin, se manifesta de a~::cõrdo com as 

s~guintes moó.itficações: 

c~) que o p!·azo de um anno seja conced•ido lJ)ara o aproveitamento cn1 vagas 

que occorrer'em aos o~"'·d·;ocla tos jâ classificados em concui\So que não biveor.em mais 

d<:l tres votos contrn•rios á. habi·litação ou ohter>ham dons terços dos votos dos 

~xa.mmo'tdores, class·if·icando-os em segundo lug"<lr; 

b) ctue o prazo seja ue dous annos quando se tratar de concursos realizados 

an terior:n.en•te á promuolgoa{!ão •da loei, ora em projecto. 

E um meio tel'mo ootre o prazo indefinido para os eHeitos <lo coonourso e a 

ce~sação dos mesmos desde que seja aproveli~aclo o 'Pl'imeô·ro na cla~sifioaçãll. 

A Commissão acceita esse meio termo, como uma resolução de equidade, por 

não t.raz.er inconvenUen<te ao ensi·no e evitar o prejuízo oresttltanbe do não funccio 

na~mento das aula1S dure:nrte os ài·as pr.eci.tms ao proce\Sso dos concwrsos. 

Fica. pois, estaiJ~leciclo qu.e ,ge •P'l'€'Sllme €'Star tão habilitado ao friom d·e dous 

annos da data do concurso o candidato olas'sificado em seg·undo lugar, como 

na occasião em que cleu n.s suas provas. Assim estabelecido e devendo 
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ser ~sso o motiYo justi~ica•tivo da . solução média ·m~tre as optn•iõ,es extrc.m:J.s, e 

que sobre quaesquer outros deve •pre'Valecer, não é acceitavel, pois não enconu·a 

a Conn·,iss:io nenhu·ma. t•azão justifilcatiYa em contra-r{b, q'Lle os concur os rea

lri2lados od•ppois •da •pro•n•u•lgação •da ·l·e.l só aproveitem ao se;,'l.tndo candid::tl!J cl·lS

sificado apenas durante um anno após a data do concurso. 

Onde 111a a ~mcsn1a razão cl1ev1e h a ver a 1ncsma <l isposição. 

1\·~slcs lennos é de parecer que a emenda substiluti\'a deve ser a~sitn re• 1-

gida · 

Ar L. 1 . o 0<: cr.•1dLi!aJtos aos oau}os de subslJ!.tutos de quaesquc.r caJ •iras drJ 

Colleglo Pedro n qu•e niW tivet·em mai•s de tres ,·otos contraries :l. sua habil !ação 

c tenham E ido cu forem class!fical{los .en1 2° lug1ar por dous t.:erç·os dos Yotos do.: 

exnn1rinado!.""PS, n'o t!l'1 ini1nto. tên1. dirreiLo ao provim·ento nesses cargos e ã . .; vanW

g•e-ns deli'e~ <lecorr.e'l•te~. dentro do prazo de dous an111os, contados do enc rr:l
tnen to doF:: concur.s<'s. 

~al3. flaJs rommi.<:slíes, 19 de )<ovembro ele 1918. - José Jiul'lilllW, I'rcs:
dente. - Jhg>tcl de Carvalho, t'e~ator. - Rer1o Jlouteiro . 

E' en~~rracla, sem clebate, a 2• discussão do projecto em 2~ de Xon::\IBP.O. 

l!]m 2.; é n1pprovado o substitutivo, fica'l1clo prejudicada a pt·opo~ição da C -

mwr'a. 
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CAMARA DOS DEPUTADO S 

S J<;SSÃO DE 27 DI!; DEZ8:\fDH.O (1918) 

Di,s ]>Õe qttc QS canteHclatos Ol>Jlrovarlos em conC'Iwsos já ?"ea!i;~:ados, ?tct !6nna rlos 

Cll' t igos e rleCJ·ctos citarlos, tP.nham <li?·eito ao 7n-ovimento naqnell es ca1·gos e 

ás vrmtag ens actuaes <lelles <lecon·cntes; com pa.,·ece,· da Commiss.ão de 

Jnstn<cção F'nblioa, f«'L'O?'Ctt>c! á eme?Hla rlo Sen ado e sttb- em.encla rl<t Com

missão e voto rlo S1·. Rnmi?'o B?'Ctga 

A proposição n . 17 •1. de 1917, da Ca.mara. dlspu.nha que os ~andJ:1d:atos ap-
Parecer da Co 

proV>ados em concursos jã. realizados na fôrma dos arts. 43 a 47, do decreto nu- de lnstr. Public 
m~ro 11.530, de 18 •dJe Mar~o de 1915, e nos q.ue no f uturo IS'e .l'ea>li'zassem pa.re. 

os cargos de substitutos da5 cadeiras do Co•llegio Pedro II, teriam di.reito ao 

provimento naquelles cargos e ãs vantagens actuaes delles decorrentes. obse•·-

vn ndo-se .por occasião das nomeações a ordem das classificações obtidas. 

Era, como se vê, uma disposição amJ)l•!ssima, qrue ru1terava fundamente o 

prin~•P•o estabelecido em le i, creando uma fôrma de nomee.ção noya em desac

C01'do ce>m o menclon~do dec,-eto n. 11.530. A Commi•ssão •de L egislação e de 

J ustiç2. d'O Sena-do deu pareceT cont1·ario. O Se·nador IPau.lo de F ·rontin aJpresen

tou, porém, uma emenda {[Ue res tringia o favor da ·nomeação aos candidatos clas

siCica·do~ em 2• JugaT e ·]l{lr maio,.,:a. abrol.uta d•e votos. ·F1icariam, assi'm, .exoluli

dos os c1ndithto!" mal (}las~ificados e até mesmo os de 2° lugar que não tivessem 

obtido maio.~ira absoluta d e votos . O cemdidato n•as oondições -exig idas l!l<ío if icava 

mul'rto ·iong'3 do q~1e obti>vora 'O 1• ·luga·r, e, u•!Ih'L vez que S<Yb o !l'egimen actual 

sômcnte Qlm lha de ser clnssificndo em 1• luga r, '])óde acontecer mais de uma vez 

que a.s eommissões exMninadoras Ciquem perpleX'a'S lllO oomp.wto :lli'nrul dias provas 

exlübi'das. Ao .temJpo 'em rtue se ia discutir ·este assumJ>to existia j ã. '11& •lei nu

mero 3 45 ·1, •de 6 de J aneiro de 1918 (art . 23) uma dh~posição q ue facultava, den

tro d e <>XPrC'i~io da•queHe :tnno, a nomen~ão dos c:mdidart:os approV'aJdos e classi

ficados çm 2• ·lugar , !)Or maioria absoluta de votos em concu rsos j á r ealizados na 

fôJ,mados a'!lts. 43 a 47, do decreto n. 11.530, e que n<io tivessem Uc!o v oto al

!lttnl para. habilitação. 

Antes de resolv-e•· ·sobre a emenda do ISr. Senador f'J'0'11tin, o rel·ator da 
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Cotnmis!-'àO, por <..1to!ihernção prév:a desta, foi rrocnr icléas n respeito cnm o SI' . 

:.\Hn·lstro da .Justiça. auLOr do menc.unado decrelo n. 11.330. e ouvia d..) S. Ex . 

refer~nci&.S ass:"ts lisonje:r:ls a ndicl·:J.to.:-":i ciassificados em ~~~ lug·ar en1 co.n.3'ur.so 

a que assistira. ~\. illéa não ot;tH.::ontrou opposiçào rlà rparte do propl'iO autor dR 

lei J~egnl:ulOJ'a dos <..x.A1CUIJ'S'Os e norneaçôt'~ . ~razendo :1 cvillen.ciu .a. nDce:-\~iJat.le 

de sc.:r :.:l ltJL'.S!rttl le i acldit:1da na pnrte relnt:Yn ao:-; cancli<lntns cln~sificar.los ern 

2° Iuga1·, d~ntro <lc- determinadas exif?,·eno:as. 

A L'o·m·n1issào ju·lgou, ~~nUlo . ch• bom alvitr-e ncc-2H~lt' a klêa, 'IllflS, iAlS!Jka.n 

clo-;;:~ na clisposi~ão re!ativa aos rotos (/c inhabililaçdo, resoln~u restrin{~ it· n1ais 

<t doutr::mn da en1enda a1n·esent!ld':l pelo Sr . Sennd.oy· Frontin e exc:u('r do favor 

os cond~datos C:l!e conlem 1nab ele tr(\S voto. contra rios :1 sua habilitaGii.o. O 

prazv para a non1 n~ão paB1~U :.1- ~er de dous annos !J_Iara os concu1·Eos jit n·n.Ji

z&dos .; ele '.lln parn os qu e se tivessem de realizar. A Commie>SÜü de Instrucção 

Publica ~ncord.:.lllllo com a tlc T_;egisl:tçã.o f• .Justiç.a, disse-ntia ape-na1s quanlo 

ao pl'azo, que ju!~a\":1 lie\· t·!' set· igualmente de deus annos para todos. ,.\ Com

nli.ssão de Legislaç:io e .lust~{;n ntanteye o seu pa t ·ecer qwanlo á. dua·Udach.l do 

prazo, o qu't' roi a·J}I1J'O\"ado. Por essa occnsião foi aprese·ntada outra ·eme·nJa con

ceJ,n-entt á maL<'rin t', tendo o project.o vültado ás Ce>mmissões, foi ,modi'ficad.a a. 

red.acc:ilo 11a parte rela.tiva ao prazo, vre\'alecendo o de um anno 1roara lodos, con

tando-sP , purém, rm r e-l ação aos concursos fuüu·o..~ cl~ data do seu ·€lllCí:'tTante·nto 

e aos jlí. effectu•fulos <l pa-rtir de ag·ora. 

EL<:, .:'111 synthcse o hislot·ic·o da questãro. 

ll;nlendc esta Con1mi!:'s:jo, p<>:s, que a ~nv:·lld·a é dignn de ncce!~taç--do, soffr(l'Jl

do }ligeiro ~rep-~·o, que não a modi(icar[L profundo.m·rnü~ . 

Os ca.nàid:.ttos :-tt1~1rOY~dos en1 2° lugnr, nfferecem, àe certo, gar:1ntia suffi 

cir.nte- 1le cot:JpPte.ncia P idoneidt3.d'<' :para o magistc-rio. 

Con•cluindo, 'P·ensa P-sta Commiss:lo que d'e\·e ser e.cceitJ:L a ~menda ora ub

metti~da á S!.<tl ~onsi·drraç:ão e €()bre cuja mater·n, aliCts, a Cnmara já t· 'lsn1 vera 

na. sua propo.;;içilo i'nio:al, C1l:lC 'Clendo rnvor consideraveJ~mente ma.:'S arr:wlo . }J' 

de parecer. porém. a Commissão que _.,.ejam retirnd•as da e·rnenda a's seguintes 

phrases : - nrio th~m·c ,n mais ele l'I'CS votos co11tntrios á 81/(f 11abilitaçlio e -

esta oull·<• : - )1o, · dou.• f qrco• elos votos 1/os exm>~inaclo1·es, - para o que pro

pü~e a \''Ola~à'J por p.ar~es . 

Soh ·das CommiF&JeR. 21 de Dezembro de 1918. - Ba?'I'OS Pe?Jteado. -

Eplli[Jr:, lio de Sallrs. rela.tor . -José Augusto . - Jllcicles Ji aya, com .reslnicções . 

2tristcwcllo Lopes . - nau/ Ah·rs, com !'estricções. 

A Je1 d e\'1.~ ser it.1PesBoal. Isto a•sim esc!'ipto. como começo tle um 

vo to, cn'lvenho en1 quç é. S(.\nào de mui la simplicidade, pelo n1enos acaciano . 

~Ia"R, inffl!iztnente, en1 no.sso tneio, o conceitJo aci·ma anda por nhi retransiclo de 

pudo~·, corrido Uu \ret~gonha, diante <la avalanche enot~me dí' cn.1sos .pe'Ssoae-s que 

o estrar,oan1. esn1~~nn1 e nsnhyxian1 . 

As mcsEas le;s, em gJ'Ainde JJa.rte, sã.o como a capa .esburacada do phil'oso

pho grt-g'o, deixando v-er atraYês os seus rasgões, ao l&lvês do orguU1o, o itL-
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teres.Je Hld·~viclual ufano, lnn1peiro, pin1•pão e victoríoso. E etn tna.teria de instru

cção nacionrul. ,particulrurmente, o que Ele tem feito é oonlirangeodor c <!oloroso. 

Quem c::lrnamentc observar os transes por que tem passado o ensino, dil-o-ha 

a:tacarlo •da CLan·sa •de S. Guiclo . 

As ref::.rma ·, co~lJrnelam, enxameiam, sem o tempo necessario para seu jul

g•ame.nto e suje'•tas ainda, na prccm·i·edacle ele sua dura~fuo, a ·aocutilwdas, cresv•I•r

tuamentos <1ue ~s deformam e dilaceram quando os seus artigos collidem com 

podm.•osos i'.'l~·e:-esses <:!O'I1trariados. H a pouco roi o jul~:IJ,eu ·dos estudantes, forem 

os exames d·istri•buidos nababesc-nm•e.nte (tal\,ez oo.mo m•edicla p•a.t'a co•hrir o 

cLeficit r,r.;:UJnentat'io, pois que as taxas não foram dispensadas), aos que qui

zessem, •embora na ignoran-c'lll abso~uta da ma teria . 

O ·lauto e opi·pa,ro banquete já foi senoildo, mas ai1nda se Oli'Ve o tilintar dos 

copos e trata-se agorA ele proporcionar um repasto amigo, intimo e ·capitoso a 

orundidatos inscJ·.i·p tos em conctu.-.~o. mas q'lle têm, contra•·iando suas aS~pira

ções, uma filigrana , uma futilidade, uma n;n·hari~. uma nonada: o artigo 48 elo 

cle.cneto LJU~ J'ege o en&inlo. 

O dern·~to n. 11 . 530, d0 18 el€ ::-rao·ço ele 191;;, tirou no Gove·rno o ·liVJ'e al\'<'

clr·llo ela e~colhft elos c~cndidatos qu·e PI'eB~a.ram co•nmwso, •deixando ás cong:reg-a

çUes, ~or!1petentes e intercsEadas no bon1 provin1ento das cacleiras, a inteira J~es

ponsahiJ.ic1ade: do neto Aquelle ê apenas um executor do ve,·ecUcttmn destas. 

Se ao termo de 10 cli3s, não n1ouve<r t·eou~·so J>rooed·~n.te dos interes.<>ados, a 

nomeação recruhir{t sobre o uni co nom€ enviado pela congreg·ação . 

... a.. lei vrçamenta1iita vigente ct·eott um seglumd<> Iug-a.r ·e di·s·pôz que os concur

rentes ap·prov!'lclos por nn~nimidnde. em concursos já realizados, ficarão dispen

sados cl•ó! novo COII1Ctwso piara as vaga•s qu.e se d<?J-em .no CiOl'rente anno. Contra 

a cr.ea çiio do Reg·llndo lugar manifesluu-se o Co1n>St'lho Superior do Enshno, em 

pal!'acer discutido c Yctado conf'orme a a<::ta ·publicada no Dim·io Offi.cictl de 5 

de Abril do corrente anno. 

O Senado, .emendando um projecto ·de disposiçõ<'\9 ampU:'ssil111!1!S ela Camara, a,p

provoll o seguinte, oomo substl>tutivo ela proposiçã•o •en•vi·a•da : "Os candidatos aos 

co.rgos ·de subst'iLuto ele qualquer cadeira do Co1·leg'o Pedro II, que .não tiverem 

mais dé tres votos conbrrurios á sua habiJ.itação .e J'oJ•em dassHicM1os .em seg-undo 

lug·ar por dous tel'f":OS elos YOtos dos exan1:rna cloJ~es, tGn1 d.Creit\J ao proYim·cnto 

n.e~5es co.rgo:s e ás ,~u .nt<?.g·e-ns dlf'll~·e .d t""correntes, ·d ~ntro do prazo de un1 anlflo, a 

se cn.n ta r ·do encerra n1•er. to do concut\So". 

o pa~·ecer <do nosso iJ.11JSt·J'e conega E}phigenio d·e 'S!l!Nes. r epassrudo da in

!l'eni<te u'On·d.acl<3 que o •di•stiiilgue, alt'el'a 'fi. d,'spo•si~ã'O do Senacllo, m.amd>am•do C[U€ 

clella se retirem as phrases: "não tiverem ma's ele tres ,·o tos contraTios á sua 

habilitação" e estn outra "por clous terços dos votos dos examinadores" . 

. ..\. ·mrcn ve-r, a •entra'da f> m~'~ .. li-to hH·.g;.a, é un1 portão de avanrtajad'als dint€il1tsõoo. 

Devemos amparar e acoroçoar o merecimento onde quer que elle se mani

feste e não ga.rrotf'nr, por um neto de ravo·ritiS'Illo, aspirações elevadas e legirr 

mas •que jusraiTn'enb~ enco'ltr,wam sua l'azfuo &e ser •no ·est'!l!ttu'odo pelo ·decreto 

n. 11. ii30, que ora ~ preten1e imvaliclar . Ainda h ontem li em uma varia do 



Emenda de re
dacção 

- 402 ,___ 

Jon:a~ do ComulC1'Cio Et. aulol'imçiio concedida v<>lo :.\finisll'O da Guer1-a a um 

otffic1al do Exercito, P!llr!l se lilnsorever no concurso de Historia :-<'aturwl no Col

leglo Peó.ro n. 

::\ão me re:>u..!nn ~o es-niriu) c, ~IJues. se me affigura u1n acto de just Ç!.l 

•·qut1):tra r ao C'lassific::tdo em 1• tup,ar o candidato que obtiver approva<:ão una

nime dos jul:;-ador·"~· compPtmllloo ê bem intere ados no •lustre e reaqoe •do coT>po 

docente de que ~ilo membros . :-<'ão ê um favor pessoal que se faz ao CO'Ilcurrenl~ 

nessas condtições, ma~s o -r.t-"'ronhecirnent<l, '1\gor-a, pelo pode-r publico, de sua ca

pacidade, já proola'l11'1tda por jut:'zes idnneos. 

)las, ;,. além d is~o. j:"L é descambar para o nepo tismo. 

S' é ']lf'rmibt:do á Camara alterrur ·a emenda Rubstitutiva do .Sen~do, ao envéll 

das n odificaçõPs alvi.:rn,las pelo meu dist'ncto collega Ephigenio Salles, eu 

]lrO'J)OnJlo a approvaoao •da "menda do SenaiClo, rom a. seguinte ored=çào: 

Art. 1. o Os candidatos aos car~os de substJituro •de quaesquer cadei.Tas do 

olleg;o Pt-dro IT, approvados cmanimemente, são equiparados ao classificndo em 

primeiro Jugwr, t&m dlir~ito ao provimento, etc . (o roeste como está). 

Sal•a d•aos Commissões, 23 de Dezembro de 1918. Rami1·o B1·aga. 

E:nen<Ja <:lo Senado, substitutiva da pro]J05içã.o d.a Ca.m~wa <:los D'epu.tados, 

il!spondo sobre os concursos para as cadeiras do Co!leg!o Pedro li: 

Ao art. 1. o ·- Substitua-se pelo seguint;;: 

Art. 1. o Os candidatos aos cargos >de substitutos de quaesquer cadeiras do 

Colle;,'io Pedt'O II qu~ n',ic tiverem mais de trea votos eon1Jrarios á sua habiJ.ita

!;ilO, e foN'm classificados em segundo lugar por dous terços dos votos dos exa

minadores, têm direitc ao pro·">m;mto n•esses ca.rgos e âs vanJtiagens d el·les ldeCOT

rentes, dentro do •prazo de um a•nn.o a se contar do encerramento dos oon

cu rs(;S. 

Por.tgrrupho un'co. Par.a os candidatos approva·dos e dassificwdos •de accôrdo 

com este dispositivo, att' á d~ta c·a IJl'l'e'Sente le i, o p.rnzo .~erá •tatmbem de um 

anmc a Oi'€ conta1· da sun. ;mblioação. 

Senado F'eder'<l. lo df' Dezembro de 1918. - A11tmlio Francisco de A~m·~-

do, Vice-?rcS:'dent<". .üfannel ele Ale11cm· G1timarães, 1" Secreta'!'io. Abdia8 

Yeves. 2° SE{!r eta rio interino. 

P>·ojecto 11 . Gã E, de 191 í , eme11c/C<do pelo Senado 

O Conzye--,so Xacion·al decreta: 

Art. 1.• Os catn<lidatos :J.J>Pl'O\'ados em OOllC'tlrsos já realizados o1a fórma 

dos arts . 43, ·1 1. 1:;, 46 e 47 do <leCTeto n. 11.530, de 18 de :.\farço de 1915, e 

que. de· futul'O, !"e rea~iza rem para os cargos de substitu-tos das rodeiros do Col

legio PeiClm H, terão direito ao .provimento na'Quelles ca'!'gos e ás vantagens 

aetuG;;s •defles .dccon·entks, obsen"ando-se por occasião das nomeações a oordem 

das c1aa,.iflcaçôl}S obtida<;. 
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Art . 2. 0 Re\•ognm~s·: as disrr<>S~ções em C'Ontrario. 

Camam dos [le<J~utados, 5 de Dezemt>ro •d·e 1917. - Jo,io Vespucio c/~ 

.4.b•c!•. Yi.•P-PJ~o{it>nt<' ·- Antonio J. ela Costa JNbeil'O, 1• Secretario. - João 

l h.v:;icl ?e1·netía., 2o Secretario. 

Xa SBSS.'i.o DE ~9 DF. DEZ8~1BRO é en<lerra.da a di.Ecusslo unica. E' approvada 

a eman,Ja •nos tPmnos do parecer. 

O Se"aoclo cooncccdou com a modificaç:io na redacc;ão da emenda. 





SENADO FEDERAL 

SESS.'i.O DE 10 DE AGOSTO (1910) 

O present'ól projecto estabelece duas. ordens de concessões : a do art 

do art. 10. 

J·• e a Parecer da Com. 
de lnstr. Publica 

Xo art. 1" pPrmi.t te, no conrenLe anno, a transferencia dos a.lumno dos es

tabel>edmemtos <1e ens·no -superioT não eqw:'l>ar a<los, fundados no regim EI!l do de

OJ'I!to 1e 5 de AbTil de 1911 e que aimda estivE<ram func<:!iona·ndo, para qualqu~r 

dos institutos cunf:"encre-s, c.rr:c!aes ou equiparados . 

Thsa parte <lo pr,ljt:octo não tem mais razão da ser. além de outrcn-; nt·)ii\·n .. . por 

j á ter ~i dp aproveitada pela lei numero 3 . 454. de 6 de Jane:ro do corrente anno 

no art . 8•. lettr a /, que permittio a transferencia a!ludida. 

R esla a concessão do art. 10, ~1ue consiste em ·• supprimir a exig-encia re

laJtiva ao <'Titerio <la fpopnlaçiio para o effoeito <lo •-ecan•hecimento o~fioiail dos 

insti tutos do ensino ~uper·or que tenham satisfeito as demais condições do de

creto n. 11.530, de 1 de :\f~rço de 1915". 

A medida consagrada no a rt. 10 citado é o resu!tado dP reolamaçiles fot•mu · 

ladas pur algumas cidade:1 que, não possuindo uma população de cem mil habi 

tantes, pre.."Umem-se nos condições de manter com bri:ho um ánstituto d e ensino 

SU]JCT'or. 

Pnr ~Pm pouco iJopulo"=a5-. es~as c!dade,... nã() ~e con ·'d eram inre!·ores ás 

ãe poptrhçãc der.sa em r e'ação' á cultwra scientifica ·• menos aptas 1>ara a diffu

são Co €llf·ino em t!>das aq ::ua~ modalidades. Em seu seio podem contar-se ~ra:l 

d~IS C:Jpacida>de-s que fariam honra a qualquer conpo docent~ das cida-des :>or>u 

looa~ 

x~slas ccr.rJ!~i;.os brad3.m contra. n. i<r.l·2l'd,i-cção, que :h-es tir•a a liberda·de de 

a;pTave!<taTem es;:as carac'rlades no mistér parn ~J•U<> l':oe ~·~nlP:n com vocação. 

D<>u• OI'-'terios ex istem para a Eolução deste vTobl-ema. 

Ou l':e T'<'-Conhece a inconvt-ni~ncia da multi,plicação das aca-d-emias que, oon

fOl'me all€:;·am os seu• atd;•ero;3rios. v iv·em a disputar aos campos e âs .industrias 

os elementos que lhes são ind·~pensa\'eis e onde seriam mais uteis. e neste caso 

ur ge re~tringir o !'~n numero ao mf'llimo possível. Para os que se,"Uem este CTi-
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tcrio as acaéf~mi,as ~:io vh·eiros d~ ;palfasitas, POTCI·~e os seus atlu·mrnos, em vez de 

procurarem uma profissão que contribua para a •prosperidade economi a !lo 

pa•'z, destin•am-!õ-e á viela facil e ·"nuti•l da bLrro·cra.cia, que é a porba da ocioS''

cla.cJe. 

nu. ao contra~ · o, s~ concede ãs academias 'lima influencia preponderante na 

foT'Imttçflo .do caracter vi•ri·l ·do povo, prepara.ndo-o 1para o des·empenho da ele\13Jda 

missão a. qu.e e>ili\o dest'•nados os 1r.ovos que, consoi€1!ltes do se<tl va.lo1·. sabem co.n

verter a~S ~snas ener·giaJs 1qtent:?s em fontes de ·melhoram-entos, e neste caso con

Yêm fa-ci1(1taT-'lh;:s o de-st'r..Yolvi·n1ento. 

A ·nossa legislação tem vaci.Jola.do ent.re um e oubro cr.i'terio e, na, i·nstabW

clade propria dccs pha.1<'s d~ transição, chega a adoptar hoje um, para amanhã 

sacri ficn.!-o e-n1 .favor do outro. 

Ahi .estão ·pa,ra >Clemon5tra.l-o os àous ultimos decretos que orga.nizaram o 

ensino. ];;.,.,.,·quanto o àJ 5 rJe A.bril de 1911 estabeleceu o re~ime'!l da ampla liber

ô:t'dl~ pr.otnssio,na:1, !JPI"'In:tti:l·d.o que puJ1uijja5tS'e:Jn os -esba!bell·eci1m'entoiS ·de ensino s:u~ 

oper.io·r, o dJe 1S ' (l!~ Março .de lnl5 tentOLl a volta ao reg.i·men das Facu•l1dadoes of

fida·es e fez e:xigencia para os qu€ pre-tenderem ·eq·uipaTação . 

A é;:oc:t em que \·igorou o decreto de 1·911 caracterizou-se pela abundancia 

de proJ'ission~aes· sem ilip·lorna, mui'tos dos qua·es tiv·erarrn d·e 5ULSte!l'ta.r Juba com as 

>l•utoriodad•es e com o~ 'l,)Toprios (Ü.plomadoo, que eram apoia·dos pelo Poder Ju

dl'ciari , SEC>mprc 11ue est~ era ch:a·mado a intervir. 

Vale a 1Jena registrar um phenomeno cur'oso que nessa época. se .produzio e 

que, nãc ol1stantc, é fncil de compreherud•er-se. deed•e que se sai'ba que é ;em

preza vfL tt>ntar arrancar a um povo um 1Jreconceito que é um oos traços prin

c'•paoes d.o sen caracter. 

ü •d·eol'~to ·CJU•e se propõz a tirar o .prestigBo aos dLploma·s tev.e de se I!'OOi.

g·nar a ver surgirein á sua sombra estabelecimentos de caracter puramente mer

c._'lm ,til. que, emboTa nãc- ministrassem en.s1no d·e q.ual1:1dad·e alJ.gun1a, efla'm fabPioas 

por on.Ue se expediam di•p]o.ma.s qu·e munea ·deixaram de ter co·mpr3Jd0'1·es. 

O i·ntuirto de&se dec1'eto foi vls!v·elmente i'r'auda•do, poq·que, abolin'do o l!>rilvi

legio do> diplomados para <tue vencessem os competentes, o que realme'!lte acon

teceu foi fJUP ::>s diplomas tiveram maior .procura e poucos •foram os alumnos 

qu'6 ·procuraram '!lO estu.dc a força para o seu succes..."<>. 

Não se aàapta.vam á nossa lndole, i1s ne>ssas' condições ata!vicas os moldes 

cre-nrl~o.s .Pt'~O ref€lrião decr.eto, ab.rindo a porta á incarnv·et·etn:cia, qua.ndo ç seu rfi•m 

era fE·cha•l-a . 

'3i·tuaç5o . tão anarchica e anomala determi-nou uma reacção que se concreti

zou nu decreto n. a.454, de 18 ·de M'arço de 1915; ·d~ne·to que foi um ·freio CO'Ilt:Ta 

a ·e;;pantosa opro!iof-eração <las academias que, em vez de estabelecLmentoo <:lm que 

se pt•epa.ravam srrbios, eram fa.brllca,s em que os incomoete'!ltes enoomrne.ndav'am 

os s-eua <'Crtificados. 

O ci-t.-'t.do •decrew. n~stabelooendo o prestigio dos se-us inst·itutos de ensiiJ10 

~·eoundario e .superior, tal!nou o tyPO que dev.e servir d:e mold·e á a-ca.d.em'a que 

pretenda ser equi·parada ás offidaes. 
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.&asa provitl-enci•a, se uão oõxtinguio a p'!13o"a que de,·astou o e01.sOno, dim.inuio 

a virttlen..cia com que ·:rrompia. 

Esses dous d·ecretoo, com tcmdcncias telco1ogicas t ão d•:.rrere111tes, são as ex

pressõe~ das con·entes que emanaram da :n•terp11Hação do ;vrt. 72, § 24, da Ccm

stituicão, ~uste:r.tando uma o prh1cit:Jio <la Iibercl>Ulc prorissiona~ e a outra dc

t.ender.do a oneoeSS:Ida<le do diploma para o oexeroicio <las p.rofissões •libêoraes. Qual 

diJploma ( uma medida. i1ue se conforma com o preceito constitucional. 

);ão .ser'a conv-enionte reanimar a{Ji\li o espírito de combatlvidaJde que ca
racterizou essas correm , com pr~juizo da sã douotri~m? 

O que con•vém salientar, porém, é que, se em mlateTia constitucional, o Su

pyemo 'l'ribun·:tl FedC'I'UJl ~ o Summo Ponti1i:ce, diante do qua'l emonudecem todos 

os 011 cros i•nterpN>tes, enrtão nenhuma duvida d·e\re t-.e51Ja'r de que a exigencioa do 

diploma é nma medida que se conforma com o v•·ece·to constitucional. 

Nesta. conformidade J•ócle di~r-se que, e.ntre os dous od'ecre•tO'S, ifoi o u.'Wmo 

que S€. inspirou na doutrina const' tucional que, segundo tem decidido o Supremo 

Tribunad Federal, r.ão ''mp~de a. prova da capacidade P<'l1-a o exercido de c]ual 

qucr pro(i~s<ão. 

As ex;gencias feit'ls !lOr este decreto para a equiparação ie qualquer aca

ãemid 1\s oCftcia.es devem concorrer para a moralização do ensino, pelas difficul

dades que oppõem á montagem de um a.pparelho encarregado de expedir diplo

mas de ha•bhlitação. 

Dentre essas exigencias, porém, h a. uma cujo acerto é .pet·feitamente cliscu t'

v 1, porque t:•m o def-eito d~ toda a •medi·doa que pToc~ de ode arb!Lrio: o de não ser 

uma. conoh>são de wemiE!'Ias rigorosamente verdacleiTas. 

A !•rcfixação do numero não -tem uma ·base sciantifica, de modo que não 

está Pm comd•'ções de •>seapar á pecha de arbitraria. 

O crit't'rio que teve o decreto para CJ\.'igtr 'll'lllll POQJulação d .;o cem mil habi

tantes, no mini mo, pcxFa ·leva•l-o a a'tlgmentar ou diminrJi•· esse a~ge.rismo. 
De Cucto, uma aaadem!a tanto póde funccion<'!r em uma cidade de cem mil 

habit.'l.ntes como em uma de menor p•lPulação, sem que dahi lhe venha maior 

ou meno'r som ma de 'P'l"estigo'o, 

Os titulas quoe •elevem t-ecomm~ndar umla. .aca·d·emin são o seu corpo dooonte 

e os "eus methodos de emfno, ou o seu systema d>dactico, e ·JJion.guem poderá. af

f)J'mar com segourança <tue ·uma cidade de epopulação reduzida. não vossa ~por

ciomw taes ütulos ao seu instituto de ensino s~u:poerior. O preopaJ·o technieo do 

corpo doc»nte não deopende da maio1· ou •menor denEidade de uma população, mas 

do S'<lll :n-Aco ele cultura. S!' a academia saJt:·sfaz as con<l'ções enumel'a'Clas no ar

tigo U do decreto '11. ll.53Q, •]J'RTecc que se ·lhe ·não ·~óde contestar a idonei

dade precis·a paTa ahtin~Lr os fi!ns a que se J)J'opõz . 

• ão hnvc.:n-do. r.oi~. razão do ordem scientilfica (JUP justif.ilqu-e a exigencia 

elo art. 2 1 (lo cita elo d ecreto n. ll. 530, a Commissiio de lnS'trucção Public.a não 

vê i'nconv.en'rnte na u:L rlerog·ação, como propõe o lflrt. 10 elo n>rese-nte pro

jecto. 

A' v~sta. dc.1s razci€'.=5 expostas, a Jn'{'.c:ma Co1nmissão é d ..:o parecer qu ?. rPj i-
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tad{)s o< arts . 1 '' a n•. cuja ma teria já está prevista em lei, seja approvado o 

art. 10 do ])1';)jecto. 

Desta fót•ma 'P I"OPÕe a seguinte emenda: 

'!..tppri·m.am-se oo artigos de 1° a 9°, pasS"ando o 10 ··a ser }o. 

::laia rios CommiS's~s. 7 de Agosto de 1918. - J osé Jl nrtinho, Presidente. 

Rc!IO .lf on teiro, relator." 

PmJI·•sir;âo ria f"'allw?·a llos Dep11tados n. 22G, de 1917, a que se ?"efe>·em os 

71m·ecm·es e eme11cLas Sll·p>·a ( •) 

O :...!ongresso 1\arion·al decreta: 

Art. t. • Ao alumno que prova·r haver frequenta.do estabelecimento de en

sino super'or não equipar:tdo, fundado no regimen do decreto de 5 de Ab r il de 

19Ú, 0 qu·e .,, nda ootiver funccionan<do, serã permibt"da, sóment!' mo proxfl!11o 

a•nno, a tr'Rnsf·erencia para qualquer insti tuto official conge.nere, sati•sf~iras as 

Pl'õSCripções cm,stantes d a present(' ·1'ei. 

Art. ~. 0 O alumno que .h ou ver sido approvado no exame das ma.ter·a·s d,1 

Pl~i,m•en·a .s·~·ri•e será .subnlettido, no inst( tuto off!cia•l, ou ect•u iparado. }JiaTa o {fUa.l 

renuerer tr~:nsf'erC"ncia. a um exan1e de conj urn!to <las o,·.s.ci-pl.ilnas !Perante un1a m·est:1. 

composta rl<: trrs profe-ssores eleitos pe'la c001greg:a<:ão. 

Art. 3 . • O rulummo a,pprova·do nas ma t-erias de ma;s de ~1ma séri~ serã sub

mettido a exame do con junto das disciplinas componentes das refe-ridas sé

r ies, per~nte uma mesa compo ta de einco IJ)rof-essores, igualment~ eleitos -;:·"la 

Cong1·e~~;aç ão . 

. \ rt. J . 0 O !">."ame constarã de duas 'Pro\·as : uma ppatica sobr-e a. ma teri a 

ele uma das -disciplicnas que a .permittirem, designada pc!a sorte. e outra oral 

sobr-e a.s mn.tt::r·~s constitutiv-as d•a série ou séries s:o.b re que ve-rsar o exa•me, sen

do e_,te dispensado e1.1 N·l·a~ão ~s clisci·plinas -das quaes não fô r o mesmo llJ<i 

.~·iclo no instituto official. Se rnenhuma das •martenias da sér i•e, ou sédes, -p•er

mittir a IProYa pratica. se ..... í'L e.ste. snbst itui•da ·por ·uma :prova escr(vta !;;OlY.re uma 

das disciplinas de!'.ignada pela sol'!Je. 

Ar L. ;, . ·• A Congrega~ão do instituto official regula !'á o processo de jul

g-amento. flUE.: <lever'á ser de conjunto, quer se t!I"ate de u·ma ou d-e mais sé

ries. 

Art . 6 .• Fam ser admitti:lo :a ilxame. além de a'Pres!'nta•r a certidão de 

app.rovaçào no estabolec·omEnto que ft·equen•tar, o a•l umno .pagará a taxa de 

exame ret~ativa ás séries em que deverá ser .exa~minado. segundo o re:gi·m·e1nto 

tntet'ro do resp~>ctivo i'llstituto otvicial . 

(*) As J>rincipa·e~ dis-pos ições deste pro jecto foram, em em!'nda ao projecto 

de or~amento ·do Interior, appro;'adas em 1917. no S ena-do e na Cama'l'a dos 

Deputa eles. Vi-de Insln<r.çrlo Pnblira, vol. 4 . Refoi'ma Oa~los •:\faximiliano. 
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Art. 7. 0 O exa me dos a'hnnnos a que s a refer~ á pr.es.ente h· i de \rerá ser 

reqn9rido no mez o.e Feverei·ro e r eal iza do em :Vlarço 'do 'J)roximo anno. 

Art. 8 . o O al,umno rem·ovado não pode•rá S·er ID.d.m,i'btido a U()VO ~exame. 

Art . 9 . 0 O n.lu m"'<' que houv<! r conclui do o curso e fôr -d•:pioma-do l(lo t· qual

quer tlo;, estabelecimentos designados no art. 1• se t'á equiJJarado aos diplo

mado;. •::or ins t:ru tos extran.~·ei-ros, pal'a os eHeitos da •·eva>Hodaçã.o do diploma 

S'ando- li1·e t: sta ~permittida, observadas as rforma.Iiclades 'PrescrLI)tas 1paxa taes c•a

sos . A revali·clação do dip1oma sõmente •poderá se-r requerida dllll·a•nte o pro
x-:mc a .1no . 

An. 10 . Revogam-se as dispos ições em e<mtrario . 

Camara 'dos Depu tacln.<t, 20 de D e-zembro de 1917. - Jo.{i.o Ves7mcio ele 

A1J1·cn ~ Si ivn, P.resid ::·nto em cxercicio . - .t-111tonio José ela Costa R~bei?'O, 1 ... 

Secreta;·io. Al/1·edo O otavi o M"'vignie1·, 2• Secretario . 

SESS2\0 DE 11 DE: SETE:VIBRO 

A prnposição da Camara dos DPputados n . 226 . de 1917, e nrv.iada á Com- Parecer da Com 

m ·s:;:ão de J us tiça e Legi.<;;la~ão, com parecer doa d e Ins tn10ção Pu·blica, contém de Legislação 

10 arti ,-~ os. 

Esktb!:1l2ce o 1. 0 que :'ao alumno QUP. •pro \nar ha \'er f requentado estabeleci 

rne~nto Ja enS".:no superior nrw ·equ i1parado, fundado no regimen do decr.('lto de 5 

de Abril de 1911, ·e que ai'!lda es tiver (unccionàndo, será permi-ttida. sóme.nte 

no proxl•mo a nno (1Dl8). a trarisfer~ncia pam qmilquer ·instituto official con 

gemere ou >e(J tl''ip-ara do, satlsfei~as ·as •r--rascripções constantes da ·pn·es•enote lei". 

Essas pt :t-scripções são ns consignadas nos arts . r2o ·a 9°, e seguintes. 

A j}rovidencia contica 110 art. l 0 foi a ttendida , embora com mo·difi ação, pelo 

a·rt. ~". alinea / , d<t lm n. . -154. ele 6 de Janei·ro do corrente •anno, nos segl.tin-

t·es ter 1 nos : 

" "!!:' ]>ermiltido qu<e, até J ulí ho -de 1918. os a.lumno das Faculda•d es 

iivn·es julga das idQ\n e>as •pe~o u::nis~ro do Inte!''or, tramsfiram matriculas 

))ar~"l as of.1ficiars ou e'Cpüparadas, d esde que renüvem, com approvação. os 

exanie~ ~e.s materias do .ullti-mo a.nrno que hayia m cursa'Clo, cotn ·boas rto 

t;ls. no instituto -pa·rti cula·r. 11 

P.:Jr isso ·e porqu e es.sc. .parte el a proposiçãio, transitoria como era, perdilu 

a sua Clfll'POIJ.' tuniod·aode, t e''' clente acha·r -se ella pr ejudicada, como, consegu•'nte

mentc. l;rejucliC\'l .::l as 9&tão as prescr ipções quê .1hes Eão referentes. dos cita*dos 

Ul'tS. 2° e 9° . 
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K o a1·t. 1 O esta belecp a proposição : 

" Fiea suwrimida a exig-encia r !ativa ao criterip da população paJ·a 

OR eff,; itos do ,·econhecim•e<nto ol'ficial dos lnsL'tutos parti cula~·es de em 
sino superior, desde que s<tli&faç;am as demais condições õo decrjlto de 

ensino n. l 1 . 530, dp 18 de :uarç;o de 1915. " 

A :lispcsiç:i\o d~ste dccPNo, a qu·e aJ.luà.? a •proposiç.lo, é a c011stante do seu 

art. :!5, que a.ssim disp(i~: 

" Xão H>~-á. eqni(parada âs offiolaes, academia <1ue funcc'one em ci 

<laà<> de menos de cem mi·l habitantes, salvo se .ost<t fôr capital de Es

tado. rle ·m~is de •um milhão de •habitantes e o in~tituto .fOr fortem ente 

snb,·enci06lado !>elo Govr.1-no 'N'~ional. •· 

Bmitt.indo o seu parecer a l'espeito d esta ]Jarte da ·proposição, a C'omm ssãn 

d e InstJ·ucção Publica, depCJo's de explamar am·pla e !lroticien<temen te a ma t õ
rin, n& :~in1 se pronuncia: 

"As exigencias f.ei~as po•r esve ·dec.reto pnra a •e<!UiJJoaração de qua1<(uer a en 

demia ks officiaes relevem concorrer •pan a moralização do ensino 1:elas difficul 

dade..; que <'ppi>em á montagem de um ap:paralho encarn.gado -de e.·pe·dlr diplo

mas de l'abill'tação. 

Dentire essas exig-enc;as, pCJorém, ha uma. cujo acerto ê perfeitamente di•

cutivel, :JX;rque tem o defeito de otocln a medidA. Q'lle 1Jrocede do a·rbitrio: - o d" 

não S€r uma C{)(l1clusão :1~ premissas rigorosamente verdade'ras. 

A <nrefixação do nume.·o !)1ão tem uma baSe sci.entifka, de mcrdo que não 

e.;tá €OTl1 coHdic;ãEs d'e <.!scaJ)ar á 'J)'echa de a rl>!tra·r .l•o.. 

O CJ iterio que tP.ve o decr.eto para exigir uma .~Q1JUiaçüo de cem mil llab:

tantes, no mínimo, podia levai-o a augmentar ou diminuir esse algoristno. 

De facto, 'Uma aca.dPml a tanto l])ód'c •funccionHr oem QJmn. cida~l e ele cem mil 

hAobita·ntes como em uma d·e menor •popu·!ação, sem que dah i .lhe Yenha ma'ior 

vu tnenor S(•mnHt de prestt1gio. 

Os titl'IOl' quE' dEverr. rccomm~n<lar uma acad ?mia são o seu cor])O docente 

e os se11~ 'l'Tletllodos d~ ~nsino. ou o szu systema d!i·dacUco, e ming:u en1 poderá 

aff'rmar com seg-u,..onça que uma cidad e de popu~ação 'l'?duzlda não ·possa pro

pOrcionar t:u·s títulos ao seu instituto de ensino sll'j)Crior. O preparo t echnico 

do corq;o docente não d e pende da ma•'or ou menor densidade d e- uma popula

ç;.ão, on"s do s-eu grão d~ cultura . Sp n aca.demia rotisf'<~z as oondiçüe · enume

ra·das 110 art. H do rlecroeto n . l l .530, pa.reoe que se lhe não 'J)óde contestar 

a idO'neid!1d-E: preciga !MlTa attlngir os fins a que se !)rop6z. 

""ão haYendo, po's, razií" de ordem scientifioa qu e j usti.fiquc a ex.igenci:t 

do art. 25 rlo citado o-lecreto ·n . 11 . 530, a Comm•'seão de I:1st-ru cção Pu;])lica não 

vê <n~onvcn.iente na. sua derogação, como p r opõe o art. 10 do 'Jlresen te JJorO

jecto." 
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A Comm!ssão de Justiça e Legislnç.ão, ju Jne.ndo muHo •ponderosas as razões 

com que a de Instrucçàv Pubolicl\ justifica o seu pal'-."Cei-, acha, todavia, con 

veni.cnte Jimita1·-se a d'isposiçã'O do art. 10 da 1Jroposição da Camara ás CaJJi 

tae.;; dos Estados ; com o que ficará attendida oa justa aspiração '<los Estados que 

têm enco~!l:r-ado nas dils"posições, por demais ri•goorosas do art. 25, do d ecreto 

n. 11 . 5~0. de 1 ode •:.\I::wco ·de 1915, obstac.ulo inSUP2'1"1iVt:l á equiparação dos seus 

institutos de enEino superior . 

• \ ss m, co!lcm·danclo com a eomen<da da Commissão de Instrucção Publica, na 

parte que manda supprimir os arts . 1° a 9• da proposição, a Commissão de J us

tiça e Legi'Elação rpropõe ao Senado que a l!}roposição eja substitui-da rpe;o s-e
guinte : J••·ojccto 

_'\rt. J ." Os lnstituto3 .partlcuktres ele ensino suptõrior estahelecidos nas ca 

pHa·es dos Estados •on d<'pendem, para sua equ ipa.raçllo aos of.ficiaes congene

res, dü crit~rlo d e papulaç:ão exigiodo p·eJo -art. 2;;, d'O decreto n. 11.530, de 18 

de :.\1arço de 1915. uma vez que sat:sraçam os demais requisitos exigidos pelo 

me.'1J'o10 decreto . 

Art. 2. • Rcvog>am-se as dispcsições em C<l'lltra.-jo . 

Sal .. das Commi•sê'ef'. 10 de !Setembro de 191 . - E71itacio Pessoa, Pres -

dent~ . - r.e1•emso A!(t!·ques. rei Mor . - A tlolpho GonZo. - Raynwnllo de Jli

•·anclo. 

SE S.\0 DE 18 DE SETEMBRO 

O '< r . Paulo dt• Frontin ( •) : - .Sr. Presidente, u estou tinteiramente de ac

cõrdo com os fJ)arecE.res das Commi.~sões de Legi&lação e J.usé'ça e de Instrucção 

Pui1J.ica sobrp a pro1]osição em debate. 

Effecth·amen1e, os nove primei.-os artigos cl<~vem ser eliminados, ficando 

ape_.,as o art. 10. Apenas neste ultimo artigo q,a uma disposição que, a m~u 

ver, ,.~ .• ti"l.<iu~ ]l(>r fe.'ramcnt~ o objectivo do projecto. 

A rJisposição é a re<nJinte: 

·'O institutos particulares ·de ensi'llo suverior .. .. , 

Ot·a, põd·: ·hav€r institutos qu e não sejam (P'8.rticu1a<res e que não são oifi 

ciae . 3 ' o ca:so dos e:::tabe!ecimentos fundados pelos Estados ou tpe~as mtt'ni

t''IJla•lidad ... s: espeo'alment• 'llOS Estado- nós. temos oo.sos concretos. e nas mu

nici pu.Fõades na'(] a impede qu.~ o facto ~e ~li' . De modo que a emenda QUI' sub

metto ft. consideração dos honrados Senadore;; é muito simp!es; é ',i penas a 

suppressão da p?.leNre. "particul·a;es ... 

Todo~ os institutos àe ensino su perio1·, que 'llão forem of!iciaes, poderão 

e.·isb\r 'llas ca.pitaeA •dos E,;tados. mesmo que ahi niio haja !00.000 habitantes 

nu que o Estado não tenha J .000.000 de halitan tes. 

C* J EFt·• d:scur~u não foi revisto i:}e:1o ora ..ao r. 

Projecto substi
tutivo 

2'' discussão 
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Ven1 á Mesa, é 1J.j.da, e.!poiada, e posta en1 d.isc,ussão, a seguitme emenda: 

Ao art . 1 . 0 Su·ppri ma-sc. de.pois de "Os instLlutos" a .palavra "]}arti
cu11at"'3S''. 

Sal~ da8 Sess·ões, 17 J e •Se•tembro de 1918 . - Panlo el e F>·ontin. 

O . 'r. Gene1·oso _1a·r·onrs: - Sr. Pres,it(1ente, a e1nemda elo honrado Senado r 

não contraria, de n1odo algun1, os intuitos dos autor es elo parecer etn discussão ; 

ao contral'~O. c::ol·aPece 1neJhor o pen-sam~?'n to d·a out1.,a Corn1nissã'O. Portanto, não 

te·n'ho dtn,. d.a en1 declarar r1ue ·a Conl,mi·SF'ão de .Justiça e Legislaç:ão n?í·o se op

põe ;·L Pn1cndoa do h o~'l·ra,do Senador. 

tl a V. Ex. en•Vende q•,;e e.ssa -d-eclamção é sufficie<nte pa,-a que se vnte desde 

logo o projecto, € 111 2a ãisc.u~são . deixalpá' de raz.el-o \1Qlt::t•r H, Commissd..o ; S2'. po

rénl . algEma di,spç.siç ão rt?günental a i~so se op~põe, serão ouvidos os demais 

me-mb·ros da Commissão . 

O SR. R<\YMUNDO DE ~i!P.ANDA: - A Jna.iol"l:a d1a Co!JTl!.ffiieEsã.o -está aqu·í 

presente. 

O SR . :"1-ENEnoso 1\II.A.RQUEF= : 

verá. 

O ~-;r, U ego .1\IontP.iro (*): - Sr. Presidente, a Com1niss-ão c1e Instrucção 

Pu·blice., cmiltinr1o pflreccr favora\'el no aTt. 10 do projeCI!o Temettid a esta 

Casa pela (}ama!'la dos D:=.:; .. u.truclos e o·ra 'E:·m di.scussão, não teve outro fhn senão 

conc·;•rl er aos Est•a,los qe pequena pop111laçfuo o <liTeito de creao· institutos em 

que seus ·Jla-bltantcs rucle.ssem cun~ar o tnsi·no superior com a facillidad~a qu e se 

lhes pos..-.<t propoTco·ona·r. Esse a .r:t. J O foi su·bstituiclo ,por outro, que a Com

missã<J d-e L egisl•aeií:o o Justiça offereceu. 
O ~..:il . GENEROso MARQUES:- ,..t\ penas para litnitar a d·isposição ás capi

la>es dos Estados. 

O Sn. REGo 'l\'l:oN 'l'ETl~O: - No q::a•:~eC!2T, a Com missão não ~.e externava a 

respeito das ci-d•aid-e,, que rlevia.m ser sé<cles cless.es ins·Litutos . Apemas e.ntendeu 

CltH> devia conceder a crea~ão de ta~s institutos áquellas cidades ctue di~põem 

de COI'PO ·clocenle r,;gu larmente habH:.ta•llo e .tenham um methodo -di-dactico que 

se re::!omm·e1lid1e .r 

Ha uma ·rliHe-rença ·pequena, coomo se vê, Emtre o a·rt. 10 do tprojecto e o 

substitulivo, uma di-fferença que n•ão alt~ra a ,d,!sposição em sua essenda, po,·

C]U'> ums ell'le.ndem q.ue qua!qncT ci-dade rJue •diepon ha dos elementos que acabo 

d·e referir p6de fum·clar o ~c;e1u ,·nS!Ututo, no p:::tJSEo que outros e11te1ndem que sô 

as ca>p itaes ( qu·e >pod.em offerecer as .g•arantias ·de ser i-edade de que precisam 

estR:bel~e cimentos ele tal i1npoJ'Ite..nc i·a. 

O Sn . Pmrus FERREm A : - A seriedade já é uma questão de localização? 

O SR . RF.GO •::Wox·mmo: - A Commis8ão d·e Legis·la~ão e Justiça ent-endeu 

(" ·' E ste- cl~·:::cu·rso não fo i ~ r evisto velo orador. 
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da n'esma fôrma (!ne a Commissão de Insu·ucçào Publica, mas pretendeu im

p~d·~r rtuc as '-.Ct-ldE-rnias ~e a!astrassem ou prolifera!:-S.::nl. 

Ji:!ltüo, lim itou a creação dellas nas capitaes dos pequenos Estados. Pro

ced e ao;::~in1 como um medico que, na occasião ·de .t::'J)idem~·a toma •m.,~didas !pro

phylaticas j;a.rn que e!la não se cotnmunique ao· locaes proximos e não s.a 
alastre ,~elo r-aiz . . . 

.En~ar::t'n'dQ a queslé1o p.or este lado. ~~ntendo (lU ~: a Comn1isEão de Ju;::;tiça e 

LegislaçJo não deixa de ter razão e, por consequencia, estou cl e accôrdo com o 

subS~t~tutivo qu~ e!!n ac-:resentou, como o e~tou tamb .: m com a etn'?nda 

acabfl ãe seo· offerecida pelo nobre Sen•a•dor .pelo Districto Federal. 

que 

Por-

que, como bf,m diz o nobre Senaclor pelo Estado do Paraná. ella esclarece o pen~a 

nlento do S0naão a re-sp-eito do assum•pto . 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presid ente : - A discussão fica suspensoa, afim de serem ouvidas a 

Com.,,·ssões de linstrucção Publica e de .Justiça e Legislação . 

SE;ss;\Q DE 18 DE Sl!l'TB:.\IBRO 

A Commissão rle lnEtrucção Publica não se oppõem á emenda do S•·. Senador 

['a.ulo <l e Frc;nt;n, porque, como diz a Commissão de Legislação e Justiça. ella me

lhor e~clarece o I>ensamento elo art. 10 elo projecto. 

Sal· d::ts Commil;sü?s. lS de Setembro de 191S. - José Mm·tinho, Presi

dente . ·- R (/IJ ,1Jont6i;·o, relator. 

Pnrccc1· cln rommissrio rle Jitstiçrt e Legislaçcio n. 204. ae 1918, a que se 

>·eje1·e o parece>· su1n·a 

A Commissão de Ju,,tiça e L egislação, tendo exam'nado a emenda offere

o'da P·":o Sr. Sennclor Paulo de E'rontin, ao ubstitutivo ·pro.posto pela mesma 

Comnisoão á proposição da Camara dos Deputados n. 226. de 1917, conside

'!"6JI1'clo que ::.. emenda, longe de contrariar mais esclarece o pensamento >expresso 

no substitutivo, é de narpcer que seja ella a•P'J}ro ,·ada. 

SHI<l rlas Commissões. 18 de Setembro de 1918 . - Epitacio Pessoa. Pre

s·dEc'lte. - Generoso 3Im·ques, relator. - llnymunclo de Mi?'!t?ida. 

b ·ri<Cncla ao 1n·ojecto elo Senetclo n. 2-3, ele 191.8, a qne se >·etm·em os 7Jm·e

ce>·cs sllp>·a 

_~\o art . . 1 . o - Suppr!mn-se cle~ots àe 11 0S institutos'', a palav-ra 

cul~arf:! .. ··. 
::>ala das Sessões, 17 rle Set'<'mbro de 191S. - Pa1tlo cl.e F•·ontin . 

"parti-
• 



• 
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SB:SSÃ'ú DE 21 DE SMTJDMBHO 

A Commissão de J .ustiça e Leg-islaç.ã.o, too<lo exrlmina.do a .emen·da o[feo·e

Cid(l) pel0 Sr. Senador Pau•lCJ de Frontin, ao substitutivo proposto ~Je:a ma ma 

Co1nmissão á '}Jro·po~~içâ'O du Ca1na,ra dos Deputa:dos n. 22 6, -cl1e 1917, conside!ran

clo ctue :a e1 nenda, 11onge de ,contrar··e..r, n1ais osclar.ece o pensam.ento expresso 

no sebstitntovo, é d" •Parecer que ·sej a eJJ•a a]~p•rovada. 

Sala cbs C"ommissii>2~. H ele Setembro •de 1~18. Epitacio P essoa . P.resi -

d·ent~. - Gene1·oso Mm·qnes, r·eJ.ato.-. - I-~aymttndo <le lllvrancla. 

N:1 SESSÃO DE 2-1 DE SETE:\!BRO é encerrada, sen1 debate, a zn discus são . ... ~p

mova·clo 0 sub,;tHutivo e prejud.icacla a proposição. 

~;a SESS.~O DF. 2 DE ÜUTUDRO é e;;ncer.re...da . s em debate_, •a 3a discussão. Na 

sessão de -t é a·pptrovatda. :t rcclacção r·ma.I s-eguiJlt·e: 

Redor.r:rio final elo tn-r.jecto rlfl Senado n. 23, rlc. 1918, substitttti4JO <la p1·ozwsiçcio 

da Ca.?1W1'a dos Detm t rulos n . 221i, eLe 1917, 1·ea·nlcmclo a t1'a1tsfe,·e>wia ele 

al«mnos rle esta 7JP!P.ci-m6ntos c~e en.,ino 11rio eq1<i1Ja1·aaos 

O Cong-res&J Nacional <lecreta: 

) 

Art. 1. o Os in~ti'tutos de ·~ns' i·no su.p~r.ior estabel<:!ddos n as ca'Pita s dos Es-

lrud-os· i · nd'('<)l ~ndcm, paro sua eqttilparação aos off'ei·a•es oongene1<es. do ooiterio 

da popu lação ex ig-i elo pelo art . 25 do decreto n. 11.530, de 18 ele é.Warço de 

1915, :..tm:l vez qu-ê satisfaçs'll:. os de•ma.is requi,sitos exi,g-i ~clos p,e:Io nl eEmo de

c roe to . 

. ~rt. 2 . o Pvevo~·Rm-~ n.s d.ispo~1içõ e·s em contrario. 

SaJ::L elas CQmmissões. 4 •de Outubro cJp 1918 . - Xa1J'i.e1· ela Silva. Presi 

dente. - Anlo1tio de So:cza . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SFJSSÃO DE 29 DE NOVEMBRO (H18) 

Eme1•rla elo Senaclo ao 1>rojecto n. 289 C, de 191-7 . ela Cama.,·a.. 1·egulanrlo a 

trcns/e!'e1l aia. r!~ aTmnnos ele estabeleci.>nenlos ele e11sino neto eqni.pcwaclos ; 

co''' r-m·eoe1· ela Gommisscio ele I nstntcçcio Pnb!ica. favoravel á emend<t su b

sWutiva elo Senado 

A Comorntssão cl•e Instrucçào Publi,:,a, exami na n-do detidamente o pro jectu Parecer da Cor 

do Senado que ro•gt:~a n equipa.ração dos institutos ele er..sino sup€Tior das C<l - de lnstr. P ublic< 

p'ta~3 dos Estados e.os oft.ici'aes con.generes, indeper.clente elo cr1tPrio de lJO -

pula~ào, com tanto crue satisfaçam os d•e mais requisitos exi•gidos pelo decreto 

n. 11 . 530, de 18 de Moarço de 1915, opina pe la sua approvação . O projecto de 

que oc, trata é um s ubstitutivo .a:o que a C.amara -em f.'ns do amno passado ap-

provcu. o qual não <Só nilo se occuJporuva do mesmo a!lsum pto em qu estão, no 

art. 10, como ainda de<'ed.l'a nos demais artigos anteor:or'i's, de 1 a 9, de casos de 

exames e transferencioas de alumnos . As mater.ias con.sh' tutivas de todos os dis-

positivo<: 1a prQposlçi'io que da·qul foi em<a-da ft outra Casa do Congres>o, <por 

serem medidas ocC"asionaes ou d'e 11 rg-encia, nos ultimes momentos da legis-

l atu r~ que se findou foram interca·lade.s e concedidas no or~amento {[U e se vo-

tou em 1917; exoepção feita d.a qwe fllgora compõe o subsc· tut.ivo do Sooa'do. 

Assin1 , a Comtnt!ss.ão ,d-e InstrucçãoJ com o 15eu varecer favo rai\rel não f.iaz mais 

-do que r-eitera r o seu Yoto amterior, confirrrumdo uma concessão que dantes jrt. 

havia mereci·do o ~ a!'IPlau.so, e que encerra, out1·os:im. medi-da victoriosa pelo 

vo to da Camara em plenario no ·P~iodo de sessão annual que a este precedeu. 

Sr;J.a das Commissões, 29 -de Novembro de 1918. 

sid.ente. - Rmtl Alve.~. relator. - José A.1tgu.sto . 

Ez>h i[je.•!io de Scllles. -- .1lcir!es Maya. 

Ba!'I'Os Pentea<w. Pre

A ?•istm·ch o Lo1>es. -
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EmeneLa elo Senado ao P>'O} ecto P1 ojccto n. 289 C, ele 1917, ela Camant, 

n. 289 G', de 1917, ela Cetmara, Tegn- emendado 7Jelo Senado 

lnnulo ct tTansfeTencia ele alumnos ele 

csta.bcleaimEntos ele ensino equizlet-

O Co n•gresso Nacional decr et a : 

Art. 1.0 Os institutos de ensino su

per~or .estabel ci•clo na~s capita~;s dos 

Estados independem pa ra a sua e"qui-

par ação aos 01fifi'Ciaes congen er es. do 

criterdo ·da população, exigido Jlelo 

art. 25 do d ecrelQ •n. 11 . 530, d"' 18 de 

::11a r ç0 dP 191'5, uma vez que satisfa

çam os demais requis itos exigidos p : lo 

m esmo decreto. 

O Congresso Xacional decreta: 

Ar•t. 1. 0 Ao alumno que p ro\oa r ha

,·er <frE~Ju entado estab elec imento de en

sino su·perior não equiparado, fundado 

no regimén do decre to de 5 de Abril 

de 1911 e (JUe ainda e<!:t.ive·r funcci o

na.ndo, se•rá .permitti.da sóme,te no 

}Jroximo a nno, a tr a nsferencia para 

qua lquer in s tituto of\ficia l congenere ou 

equ iparado, satisfeitas as lll' escripções 

constantes da presente lei. 

_<\rt. 2 . o O a lumn o que houver s ido 

Art. 2 . o R eYogam-se as disposiGões approva•do no exame das ma terias da 

em contrario. primei ra série, será submettido no 

instituto official para o qual r equer er 

a transf·e rencia, a um exan1e de con 

junto das discipl.inas perante uma mesa 

composta tle tres professores 

pc•la Cong-regação . 
eleitos 

Art. 3 . 0 O a lumno approvado nas 

Jnat-e rias de mais de uma série s:rá 

n.>bmettido a 0xan1e de conjunto tlas 

disciplinas comoponentes das referidas 

tSéri•es, !)'erante •Umra. mesa con1}lo.s-1:a d.~ 

cinco professores~ igmahnente ele-itos 

pela Congregação. 

Art. 4. • O exame constará de duas 

provas : uma pratica so·bre a ma teria 

de uma das di sci-pl in•3s, que a permit

tircm, desi,gnacla pela sorte, e outra 

oral <;obre as ma.teria.s cons•titutivas 

da série ou séries sobre que vers•ar o 

exam e, . endo este dispen &ado em r e

lação ás d1~i.p.li ·nas das quaes não fõr 

o mesmo exigido no instituto official. 

Si alguma das materias da série , ou 
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Emen.d.ct do Se na elo ao projecto Pmjecto n . 289 C, ele 1917, da C amara, 

n. 289 C, ele 1917, da Cama,.a, renu
l.an<lo a t?'OIItsfm·encia c~e ctlqwtnos cw 

esta belecimentos d.e ensi.no 

?·aclos 

eJ}uipa-

emenclctclo pelo Senado 

séries, permittir a pro,·a !Jt'atica, será 

es ta substituída por urna prova escri

pta sobre urna <1a·s d•:scip•<i.nas d.~si;;na

da pela sortP. 

A~rt. 5. 0 A. Congf'êgação do institu
to ortliciad regutial·á o J~ • .. oceGso ~oh:: ju!l-

gam.ento, que deverâ ser d-e conjunto, 

quer se trate de uma ou de mais sé

ries . 

-~ rt. 6. 0 Para ser adm:ttido a exa

nw, além de apresentar a certidão de 

appro~'ação no -estaO:>elccimento que 

frequentar, o alumno pagará a taxa 

relativa ás séries e m (JUe dever ser 

examinado , see;undo o regimento inter
no do respootivo i•mütuto official. 

Art. 7. 0 O exam-e dos alumnos a 

·qu e se red'ere a pres~mtc lei deve!'á ser 

requerido no mez de Frvet·eiro c rea

liza-do em Março do proximo anno. 

At·t. 8. o O alumno r-eprovado não 

poderá ser admittido a novo exame . 

Art. 9. o O alumno que houver con

cluído o _curso, e fôr diplomado por 

qualquer dos estabel!ecimentos designa

elos no art. 1°, sel'á equiparado aos di
p.lo<mados po-r in.sti-t·t·•: J·S extrang.ei ros, 

para os eff itos ela revalidação d·J di

ploma, sendo-l•he esta 1nrmi ttida, ob

servadas as formalidades prescriptas 

para taes casos. A revalidação do di

ploma sómente poderá ser requer!<la 

durante o proximo anno. 

Art. 10. F!ca supprimida a exigen -

-c:a r e lativa ao crMerLo da J)Opuhção 
para os etfeitos de rt' conhecimento of

ficial dos institutos particulares de en-
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sino superior, desde que saUsfaçrum as 

dema:is condiçõEs do decreto de ensi

no n. 11 . 530, de 18 de Março de 1915. 

Art. 11. Thc l"ogam-se as diS'POSições 

em contrar:o. 
S;:nado Federal. ~ de Outubro de camara dos D eputados, 2 de Dezem-

1918. - Antonio T. de Azm..-do. Pre8·,_. bro de 19'17. - João Vespncio ele 
dén•te. - 11fa,noe l A l enccw Onimm·ães. Aln·en e Silvct. Presidente. - Antonio 

1• Secretari<O. - PeclTo ela Cnnl1a Pe - José ela C. Ri·be>i?·o, 1• Secretario. -

cll·osa., 2• Secretario. João David PenLetta, 2• Secretario. 

Em 13 ele De:emb1·o é encerrada, sem debrut&. a discussão. Em 1~. com 

pedido de urgencia, é app.r(n·au-'1.. 

SESSíi-0 DE 21 DE DEZE:\1BRJO 

Reclac-:ão final elo 1n·ojecto n. 289 C, de 191 7, emcncla~lo ]Jelo Senado, ,-egu

lanclo a tnlllsterencia de alum.nos de estabe/.ecimelltos de ensino não eqni

~wraclos 

(Projecto n. 424, de 1918) 

O Cong-resw X aciona! decreta: 

Art. 1. 0 Os institutos de ensino SUJ>erior es~abe>l1ecido nas capitaes dos E...._ 

rado3 :n>dependem pa,-a a sua equiparação aos ofl' ciaes cong>:neres, do Ct'!terio 

da população. exigido pe.!o art. 25 do decreto n . 11.530, de 18 de ~Iarço de 

1915, uma Yez que sat isfaçam os d e-mais requisitos exigidos pelo mesmo de

creto. 

Art. 2. •· Re-vo~am-se as dispos ições em contra.-io. 

Sala 'das Commi~ões. 21 de Dezembro de 1918. - Ecl1ta1·cZo Tavm·es. -

Perei,·a Leite. -- PloTes ela Cnn lw. 

Na SESSÃO DE 24 DE DF:ZEMilRO é approvada a t·edacção fina.!. 
'-

SEJSS.'i.O DE 23 DE MiAIO DE 1919 

"A Faculdade de Philosophia e Lettras, cri~da mb C'S auspícios do Instituto 

H i<ltorico 1e Gf.'(logv-3phko Bra·sll'<"ioro. veio pneenoh·er uma 1aC!wna :;ensi'-el :no ensinn 
publ\~o mlací:on':l..l. 

COim eff.esúbo, 1ol)ns 'OS cento-os um.il'ersi-tacrios cliaJ E'uroJJ'a, o&a Amer;ica elo No·nt~ 

e :tJté ld•a Anne>l'ica. odo .sul. oexce,pto C> Bl'asll. po:.!;luem •F'acur.d.ad·es 'd1e M·eod'ic!ma , de 
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Din:ei•bo, ·rue E'lllg1€111rha.Ma, e, aU1ém di<Jstrus, F~culldiaodw d1e 'PillJJofS<Qr!llll'ia e Le~m'a,'3, assim 

•tradicionalrmente denominadas, que se destln31!ll, a cormpletar a cultut·a secundaria 

O/U. dlaJs !hiwrr:\lalniÍ1d•ajd!es, dJam.rdJo ruos s·ews a>liuJmlr:ools ruqueJ!Ja pea:-.teiçã.o in•tregi'a.l ·do cornnw

oilmielrut.o .qrure é (1, esaorpo dJa eduoo.çãx> su~oo· doesilnte11e~rsruda, poric;; <1 UJe as deri>va

ções Pl'Oifirssiomlres tna pa-altlioo usual a:n bes ®SJ8 benmo, .:Orll1 m rurlJi fres:to pre jui2o ida 

cull!brurra g.ere!l. 

IRleo<:JIIlfhE!c€1u-<Se, •par 1x>dJa ra. •Jl'!l.;nte, que assirm como .a.s escol.ars pr.orfiiSs ionae.s 

elamemJ!!l:lJrels (ran.1trea •e olfllic.'ÍJCIS mam.ua,es), pod:ean ,-ece·ber os all;umm.os· Jogo depois 

dra:s escalas ·PlúlrnJa;rlilars, para uma E!duoaçã.o be"Ch<n1ca qlll•e exrigem as illJ00005'i•dracles 

dJa ~ulha rpe!Ja. v.ird!a,, rsean rtenem pachl·dio ilogrnar ars v•ruru1lagloos do remrsilrro sercwnd!wo, -

em IOIUihrofs oaoos 1tlaunJbrem, ,proveiws •UJtillliltla,'<liOIS rolll,dJurzielm, ral1'llllnJI'lOS, Jdiep(llis dre ter·

millladas as humrunid.a,des ou discirp!inas ,p.re.paratorias, ás escol.as prolfiseionaes su

'J?er>ores (medici·na, dlireito, engenharia), sem · terem conseguido integrar a educa

ção !PhiiPSO•phlca (.a,hi incluida a eduC8.ÇOO scientirfica geral) e litteraria, que é o 

~darul humano dia educação. 

rOrrra, se •!lOSSUÍim.IJs esooQas pr.in:nalr.ia.s, rpl'IOifisslorrua.es e!emem:ba,res, ooormdarla s, 

p:ro<fdJssil:>na!es superioll'es, flallltraMa-nos aqweÜe t'llllll181tre, rqrue é a F.a.culld:a.dre rue Pihli

ios()lj)blila e iLeimras, ra nova ilnsbi1Ju'içã.o CDerudia JM!!o I11Sh>lmitlc> Bli&horireo e Geogra

Phico Br.~sileiro, aproveitando os exce1!entes elementos qrue possuia de sua antiga 

A.Joodemla de Altos rEstudos, ifundada a 1.2 de Outwbro de '1r915, e instaJ.lada a 25 

rdJe >J.\1i3JI'ÇO rd!e 1916, c<>m @Da!ll.rue ,P!rO'V'eirto ,PUib/liiroo. 

·~rues âllliStiJtJull!~ões ·de rellliS!irno não rtêm remitmertlamlho l\lJl'Il3, arorm_ra rigildla oé!Je p!l'o-

grra1D.11llla, ISIEmliJo qt!JE) .estJe é fui<to rue arocõrdlo com as n!ecesrSiidruies nra.c~onfLeS e h.iB

toricas. Esse srubio opportunismC\ dotou .a nossa Faculdade de J?hilosophia e Let

iiDas atã.o só «!e ,todas as chlsciplâJna.s .cl!a.ssiCRJS e ltraJdim'Ol'llaleS, como diaqruel!l'!l;S Olll.-

1Joos necessarias a = ra.merioruno e bo:lasiJI!eiro qrue dreseje eldlllreação supérior. Mas, 

esse op,pi(lii'Itrumismo Jiez amp.J:i,nr-re o (J!Ura!drro •do rensirno, á ma,Illei:r'a das novas facru1-

oodes QO!lllg'emJe:reS 1101'00-aro'ffi<icaJDia.'s. e 18Jl'g€miÜl!lJaiS, COrlll O qure <fiiOOU rdrotada dJe OOJ

tlros CIWl\S;OS que oruil!lida riihe dão lll1I!L'ÍO'r mleirre'câln1Jelnll:xl' 

IN'rus FlaiClulil$udies de Di!l'eito tda Repurb%ca albolllio-se, dlaz ·trempl(l , o cureo v.Ite 

sc1allló~a;s SOrCli<:ues tqrue prre,pa!l'aV'a aJIU=os .paam o •exercireio ·clJBJS OOJI'~'e'iras dli'Plomra

tica, consular e administra.tiva, que evidentemente não exigem o longo preparo 

jurl"itdlioo ()()lll(jr1lll1!1:xl, @j•e Etm d!ia o umJiJco ll!llirriJiJErtaJdo ••a:s riJiossas .Jiaaul d.a.odre.s odre di

De!iJtlo. A Ftaowlidlalde de Pb'iUosophia e IJetrtnas fui, pO!i<l, cotm acarr!Jo, dotalda de um 

ctlll1so •de 1ScirenoiJas rPO'Jd.ticas e ·Sooi'll;€i5, que sEll'lá b;e.m vimrdo aos C!llll•dJldtaJtQ,s que Sfc 

da9t!iin.ra:nem ãqi\.!Je!]QialS ca.rrreill' .ars. 
Mia,is, .e, ta.l1V1ez, princip:almenJte, 1110 BmlsiJI, coono potr toda a .parrte, o bom sen.• 

so e a 111Jecessidade otbrr-igar31!ll a· cria~ão de escole.s normaes, destl·nB!das a0. pre

:p,ruro 1cfu ;Jlllo'JieiSSIOines 'i'<ll0111eos ao .oosimo 'Pl"imlad'lo. Só no BnrusH, p<irl'fun, os r~>ro:!les

sMes "J!IJ01rmMLstas ", furturors a!UJm!lws-mre.stmes, nãro têm Oll'1cUe se ·pll'e<pla.rr1ar, e se 

irruprovisrum de rqualquer ~edico bareharel, engeruheiro ou curioso. t0h€1g'a-se a.ssim 

ao colossa•l disparate, que, entretato, nã0. percebemos, até agora.: para ensinar 

a UJil!.Q m<iam.ça ~na taJU1'3, prian3ll"'iJa é .pneciso um mestme coon tiTI>cimiP pO!I'IIIrall : p.rura 

Emisimar, endlrGtlamito, esse ensino n<>nmal se.JWe e •basúa qlll.ralqllleJ.' sujeirto, com ou 

'· 
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sem pi·.apruro. O.•dluruani•ame~•te sem P11epauXJ, poo•qu•e tnãlo tev.e o:nclie o necebt>i·. NM 
meSin.as ~oondli,ções e.stã:o, oS ·pTod'!essou'jes 'dos ooJltlegUot:; e gyn1.na.:>ios .sacuudar,:oü, 

CUJ11losos e tdllll'i<glantes, <~u.e âJs .ve'leiS, nall"aimlen<te, se esoolil~em IJJOO' concurtSo q ua\si 

sempre sem nelllhuma prova de idoneidade educativa. 

A ;Jiumcçãio 100 .p11eparo •desse.~ ·pno•tassones JJara o oen•si<nJo secunldJrur<i·0. e pa,'a 

o .ensino norm.aJl •€ll•emanltalr é <dJa,dto peilla:S ·ElsCIOlru~ N10mllli31oo Sutper'.llones, de que QlJITl 

cypo com~a.g.raJdC', e nespci!Jaldo, é •a, Elsco•l·a 'Noaunal SUJpeu1ÍIOtr tdle Plamilz, ÔJI!Siti<t.UJOO aru,. 

t.o1110mo, de oullttJUJl'a ,dlcdwt.ica superiou-, q'Ue U1Qn.na ta Uu•iVteTsidaJde d•a Oalp•L'tla•l tf;rlrun

cezta. Elm FTJamça me-.smo e 111auotroa •P!Iliz.es, h'a Elsco•!Jrus NOII'Il11lales e Sooun•dlar.i•a.s~ 

que ·Eillev.rum o ni'V·el td'o ·ens~no a.o tafl•umnC'.-illlJestn.•e, pneltan.d.emrte ou não ruo pr.of~s 

sorando nas escolas nor•maes elemen.ta.res. A joven e já notavel Universidad.; de 

La .Plawa,, lllJa 'RJe~blJ<i.Qa'· Arg.el1lt.imla. nos •dleu = •eJOempllo, qu•e oomeça ,a ser segumQ 

ne. rtalia: Jfoi a inclusão na sua •Faculdade ele .Pl1ilos0phia ·e ILettra,s de tão vasto 

pl101gU'all'IlJil1•a dJe sci•Ellnchas dta educaç:ãio ·c~u.e .estrus, eJtê como El!ndlereço ca.plta:l, '<I<CU.

baJNl•Jn •poli.' rubsoo"V.er rus outras. 

Ta·l exem,plo, digno de approxhmação senão .ele imitaçãJo, e ainda, e princi

pa.lnnelllte, •a. dU'lli'l'luld<i y.at mecessitCLrudJe d.e · cun'JSOS troll1mrues supru1ilot-es, ondle se ,po.s

sann 1fomma:r os pnofesso:res que se ,dteSitliruaJm ao ·en·sino soouii1Jdanw ou no:l'mal ale

mMitan-, hEliVl!IJroiTll. a 1!1JOS'Sa Flacu J,dJrudJe de iPih!illoiSophila. e La!Jtnas ta 1m•sti<tu•ir, ei1J1Jre 

os seutS, •uma série c'Ue CI\111SIOS, ocun·so nruuTtrul su.per'iOJr, sulbdJhv:Ldllldto em ownso ide 

iWl'J,gl!laS .dl•rus9'i•ca.s (,greg10 e •la"tim), ou.nso de Uimog1ua.s rnoclermru~ ( opo:ritu,g~u<eJZ , rt'IM'l.

cez, •i111g'l ez, ®!Uiemão, ita.Hamu e hespaJl11ho.l), oun·sos de ooi•tmCias ,ma,llhem<l!Jtioas, 

curso de sciencias historica.s c tg·eograplhicas, curso de sciencia.s physlca-s e n atu 

na.es, curso de lsc'hemcitaJs ,dJa .edlu caçãJo ( pa'Oopt'lilalmelllte dohta;s ) . 

Se tae•s cumso•s IK\g>raJJ.1em o ·desel'l!Volvômenlto qwe se ·JQ~as ldleve espera.r e tlte

sejan·, da FlaJotllldla:dle &e Ph illosoph:i•a e llettras se ·amlaJnoüpa.11á um •d!i<a •a, fubura Es

cola. Noam1aQ ·SUipet'ioor, cmno mwils tOO.It•dle tal!t.l!dla a. possi'Vlal. IFiaJou;JfdJrud!e de Sclien

o~as, onode ,tJarãio .a. ampl~llude &evi·d!a. ·todlrus .rus soi.mcilas •dllldlrutJiletas, todlas as scien

ciaJS pu~·.rus, pr-pv.Ellbto -e \OrurubrugJem ·dla m a1h01r cu.Ubull'a lhrum1~na.. 

• Qs ,p·0,&enes pu•blii•oos m•ãio td!ev.em ser •eXJbrruruhos ·e ~ndlid:iliea-embes a trues ,p:rovj

·d!encirus dJa ~n:ici<iJJÍ!ilvla prurt:üouLrur que V•Eml sajl)isf.w,er 111eoessi•dru&es dio Estrudto : o 

mvnÍil'TliO dto ·a.J'l'eço CJJUe llhes !d!evemos oonsi•sbÍirá .em :t'ecoruhooe'l--e.s coltlo Ide 'UitJiilii

·dia.dJe ,puibiHoa. Com o intuiJtJo dte ~tdlereça.r a a!tLas os neoossiJtruoos d<l<Slla. au!l.tnn -a. 

·S0111J(':S d ·e .pa:r.ecer que a:Lg.un.s fia.'VOl<eS, já pel'!lli~ !Jitillos em. OÍirCumstruncó.as '<ljiiJrullo· 

gas, ·lhes devem ser concedidos. 

A •ssilm, pods, formul•amos o s<!lgnlimte lJ)'ro j 'ecto: 

"Art. 1. o F .rca a Fe.cUildaid e tdle J'lhlitl•o soopii1JÍ!a ·e L ábtrrus :rtecOJnlh!eci•d:a. como in

st1Jtn.ul çã;o &e IU•ti%dtrude 11mb ltiJoa. 

·At'.t. 2. o AJos bacoooohs, <li•plomadlos -no oUJnso &e .phiillosoph'ia e l .ebtr<a$ .po<r 

.essa F .rucu:ldJatdle, serãJo conced•i•dla-s to·dlws <rus reg~alill's dre q,ue ructJUa.lmlelntbe goz am 

os ba·oh1aa1eús •P€llo Co1tloegio P·edro II. 

Amb. a.o Aos · badha.reis, di,pllomrudos :no OUlJ'lOO c1e •scvenaila,s p<>l•!Jilioas e smaoes 
por essa IF1a<nildJrudte, é conoElldi,dJa .a Vl!l•!Jildlrudle oos eXJaJmes •dJa~ m a:ter ias si!Illlllll>

res, qurundo se ,pretendann mMr.Lci.üaT nrus Fla,cuGd'aides d•e Da,ei<to dta Repu.J;l.Jica, 
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é ourtJro·s imatllttru!tos orfJiicia.e.s <E! .precfwe!lJCiR, di!!Jda a. igualdade de oo'llJdliçõoo, nos 

cNtcursos •para as. carreiras dl,ploma.tica, consulrur ou administrativa. 

A11t. 4. o A os ba'Ohar.eis, dTp!lomaldl:>s i!10 curso normal SlllpelrLor <liessa FacU!l

dade, é concedida a .preferencia, nos concursos, da;da a igualdade de condições, para 

o preencllimt~nto de vagas, nos gymnasios e escol&s normaes elementares, da Cu

pita! e dos Estados da Republica. - José At•gusto". ( •) 

( •) Pende à e parec&r. 
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RELA.TORIO DO SR. DUN1SHEE DE ABRA!NCHES - 1905 

S ?· . Nin ist?·o ( *) 

Assian oomo as ançõ~~ ·6 reacçõas multiplas Emtre os diversos elemEmtos cos

mlicos não se podem ope-rar com uma 1J)ll'ecisão chronomet'l'ica, assim tambem 

a evolução política e espiritue.·l das sociedades não segue sempre uma marcha 
uniforme, capaz de 1psrco·rrer cyclos ,;g;uaes em .tempo <definido. 

Ha nella. ao contrario, largos reta·rdamentos ou accelerações inesperatlas; 
JomgQs eclipses, em qu•e varece haver uma hibernação profunda de todo o f.lro

gresso huma.no e de ·todas as li•berdades publicas; momentos historicos, rrupi

dos, as.sombrosos, atra.vés dos. qua,e·s as revoluções se precipitam com o ru<ido 
fanta.5tico dos tenremotos. 

São as êpocas d!El txamsforrnação, as êpocas transitarias, 'Premissas dos novos 
estiados soc:a$, premuncioo das •grandes catas·trophes politicas. E, se o philo

sopho ou o ·es~adista póde 'J)l'eveft-as e an.nunci'<lll-as, co~no annunciou e previa I){' 

Ma:istre, estudando o seu tempo, e ssa g?·anàe unulcide, para a qual o genero hu· 

mamo marC'h·ava a langos [lassos, não é .!licito, todavia, <fixar-~hes o termo ou a 

duração com a certeza a•dmi'l'e.ve l com Que o mathematico p~·ediz os aconteci

mentos a!Stronomicos. 
Be~n errados andaram, pois, os discípulos de Rou~seau e, com elles, muitos 

pensadores de 100 an!Jlos passados, qu&ndo, no meio da erupção revo'lucionaria 

que abalruva então todo o mumdo Civ'iOizaido, parecendo destruir tudo e tudo re
torma:r, proclamav~m que a nos.oa idade haw·a d!El ser fata•lmente um período de 

grandes ooluções e que seríamos os 'herd·eiros ventu·~s de sua obra gigan

tesca de reg16n.,ração socla!l . 
A cri.lre, e"Ltretanto, a<1n•da PIEl!'dura, crise quasi •bisecula'!', cada vez mais 

tel1sa e anais ater-radora nos novos 1!-SP'ectos que vão tomando a.s sua-s phases, ca
da vez m•ais agu.da e pJa.rmaKlora na in>tensida;de dos <>eus mu·lti'J)los SY'mp.tom•aJS. 

(*) Presid E-~cla Çtodrigues· Alves, ;!Vljnlstro do Interior o S'I'. J. J. Seabra, 
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E estes se revelam .por toda a pal't'e, com -a. bruta.Ji.&ade õa.s cousas evli•dentes, IPal

pavei<> ao primeiro exame, tra!hindo-se n os rne111o:res acontecimentos e provocando 

de m<.,mento a momento as mais per igosas J'eaJCções. 

E' a anarchia que vni avassallando tudo : anarchia ·nos espir itos, anarchia 

nos sentim.•entos; no culto sem ideal e mo i&eal sem <all'te; na soi~mcioa sem uma 

só formula definitiva; na politica SEl'Ill uma fórme. >Salvrudora de instibu'ições. 

Sentem--se, na verdade, as sociedades modernas abaq•rudas !Profundamente nos 

seus ma1s fortes aJ>lcerces, destruidas, como for'e.m sendo, todrus a •s r-egras do 

direito antigo, sobre que repousavam e que ·Se th1'ham como uma emanação da 

divinda:l·e . Só se vêem por toda a parte creações artificiaes e .aphemeras: a 

uorüdade ·das nações repousando sobr-e a div·ersi·d!rude drus raças, oob1·e o am•tago

nismo do.~ costumes e, acima de tudo, sob>re a Ti vaLidade das crenças ; a ten

d1enoia !{ern I JJara a desrug~regação, tpara o TetalharnenrOO ou 'Para ~novas 'fusões 

fictico' as. ,s em bases solidas numa ex·plica.ção hlstorka; o faJlseamento das aHian 

ças procurando fr<aternizar raças que, por indole, se 1'€1pellern, e, atirrundo u ns 

sobre outros, povos que têm uma mesma e sagra;da tradição a. guardar . 

Aqui, o que se ohserva é a attracçã.o irresistivel para a conquista, para a 

absOI'Pçào, ~PQra d•l•lrutar ·dornimios que, IPOr si sós, são diffioois de conseTvar in

tactos e Ulni·dos. Al'li, é o eniraquecimento successivo dos govermos diamte dos 

governados n a ru>piração, cad~ VleZ mais crescente e am€açadora, dos gover

nados pPlo governo das rn~tssas, desde a utopia socialista ás abru,rações do anar

chisrno. Mllis além, >São as con~tantes reacções d•as colonias contra a metropole; 

sã.o as IJ)O·pu•lH cnes inferiores t~mdo a conscienci.a. da •su a 'força. ; é a civilização 

humilhrundo-se ·d€ momento a moman.to á barbaria; em uma .paJavm, é a '[)!'e

visão sinistra, cada vez mais certa .e aterraJ&ora, de uma .iJnvasão i•nevit:ruvel do 

Ol'i•enle sobre o Occiodente, presenti•ndo-se dia a d:•a . ao desdobroar da nisto

ria, cowo o ruiào Oonginquo de um terremoto tmiversal. 

Por seu J.ado, as descobertas se têm precipllta'do mas sciencias, de momento 

a momento mudando ou inteiromanfle aJteramdo o cUTso das imvesti·gações e as 

leis formul•adas coano fu•ni!.amentoos, confund•indo ilàéa;s assentadas e jámais tor

nan•do possiv~l a sua suborddtnaç:ão a um m•ethodo geral . A litteratura, sem 

moldes riefinidos e sem urna coloração segura e nitida, tende m<;> meio d·e um.~ 

i·deaes obscuro!' e de urna completa cond'usão de sootimentos para um mysticismo 

atrophin.nte. A arte vacilla sem as bases de urna escola, apenas v ivendo da 

trrudiqão e &em as ·inspn·ações de um novo B.ell1o. E, fina.Jmarute, o eSI!JIIirJto phi

loso,phico e religioso, s~htindo -se cada vez mais profundrumente .perturba.do (pelas 

mais a.n•arcllizadoras tbJeorias e opelM a~berrações ·das sedtas mais extrruvagam

tes, não tem 1ogrado, PO'l' um conj unto systema.tico de refol"l''la's opedoagogicas n:a 

di!lfusão do ems!no e no 11.perfeiçoamento in'tall<Jctn.la.l das gerações com'teJn1)ór>a

neas, -libertai-as dos preconceito·s que a tra:dição l•hes Je~ou e prernun!'l-a>S contra 

a desorientação, cre>Sc?nte em que se agitam na ordem moota1 e opsyohica. 

Para •fi.rmrur de ~1ma vez es·brus COillolusões lnoontestaveis, brusta rupenas en 

carr-a.r a situação actual da Euro,pa, qu e aimda é hoje o ponto cuJmin a;nte na 

cu•IWa gramdiosa da ev<>lução soei a~. pois é all•i que mais ela.rarnen te se h a c a -
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ra<cterizrudo <!ste estado de anarch:ia urn:iversal que vimos esboçando nestes ra~ 

pidos co•mmentarios, antes uma syn'these i·znlpressionando !)'ela sua simplicida

de, do que um.a critica que escurecesse a verda<de •pelo ardor ou .pela. extensão dos 
am,"lttm<>Iltos . 

E &e. facto, nós na America, que, das oilnco grandes divisões continel1!taes, é 

a unoica que tem progredido com uma rapidez assombrosa, dadas a morosidade 

e a. repullsão elas .popul•ações indo-africanas 1)ara acom1)!l!nharem o ~progresso oc

cidental, nós somos a:penas uns 'POYOS geog.raphioamente .Jibert.!l!dos. 

Sob o ponto de vista espiritrurul, não conseguimos a nossa indeyrendencia . 

Nã.o tecnos uma lndividuaJidade prO'Pria. Não revresentrumos uma. solução de 
comtilnu·;da<de ao i<JJf.luxo intenectua<l dos ·nossot~ coloni2lad'Ol'es . 

A Europa é assin1 ainda o nosso paclr1ã.o .politico e m.entaJ. E, tendo o meio 

profundamente mO'dificaJdo a nossa hlera.nça ethnica e sen•do a 111ossa indole in

clinada sempre aos exa.ggeros, o resultado é que até hoje ainda não temos conse

guido ser senão um arremedo grosseiro <las civilizações do Velho iMundo. 

E' exacto que os ·Estados Unidos formeyam desde logo uma excepção. O 

seu rapido povoannento e o consequente bantlhan:nento das ling uas e •das raças 

que <para a!l1i a1if·luirn.m em ma;ssa de todas as .partes do u'lliverso; o seu indus

tri•a1ismo avassaNador, fu:zendo a vida u tHi'taria empolg1a1r o senthmen•ta!lismo da;s 

mu•ltidõe<l s em deixa.l-o entregue ás grandes ·eXlpoansões e desovwios; tudo isEo , ,Ji

.gado eo 3.1S.~ombroso desenvolvimento d-a;s suas instituições de ensino, concorveu 

paora que a poderosa Republica. rudquiTisse com uma ;presteza rudmiz"<a:vel um tY'lJO 

ddstincto e ca.racted~tico, sem quaes·quer ;pontos de :semelhança com as outras 

nações. 
C povo norte-a.me:rica.no é o u<JJnco que, no nosso continente, se pód~ di,er, na 

phra.se expressiva oo Boutmy, qUJe tem a sua pe-rfei.ta conscienc-ia geogra

ph-ica, não se deixando a.ttrehir ,pelo encanto das cousas Mlbi~as. vivendo do 

pr.esente ·e aindca mais •do fut\zro e tendo como que IPO<r divisa. o verso immor

roJ do seu .grande poeta Lowel, quando proclamou que o escravo do seu proprio 

passado nilo é um homem ! 

Nesta<' irrequi<Jtas e desvair.a,das <democracias, 'POrém, de oriogem labi•na, o 

que ha de nota vel unicamente são as rforças naturaes . As populações vivem 

quasl á rn•e>:"cê dos seus pro'!>Tjos instinctos de conservação, imb•ui'das de uma 

Ea.lsa idéa sobre l·ivre M'lhztrio, co'!'-o que con'V'Em.cido ca.d•a. ih.a.bi'tante de que póde 

tudo e a n-ada deve subordinar-se, su·bstit"Uindo pelo amor estreito de si mesmo 

0 amor :proT;>rio coJ.lectLvo, que é o a.ttr1Jbuto essencial <lo pa.triothsmo e faz a 

gTamode7 a 'd·a·s •nações. Da•hi as difd'icu11dades qua&i J.nsu!Peraveis <dos o·ruros esta

distlas. que hlão de .peJ>to estudado nestas regiões o problema social do con ti

nente, ·em or~a·ni2!arem •no i·nter'or a o!'dem, depojs •de haver organiza.do a liber

da.de e mstituir em nas relações exteriores uma politica i·nternacion•al, á altura 

dos ·povos C'JJtos que sa,bem zelar a. sua h()IIlra, a sua i·nte,"''idade e a. sua so

be<rania. Dahi essas tentativas continu-as de -,pequemos exerc~tos •delibera.n'tes que

rerem impõr .se ~perpetuMTien te aos governos reg111l•a.I'es . Dah!, :fi<na•lmente, essas 

constantes ~.pcitaçí'ies, a que eS'Pia"li'tos deso!"denados e insacia..veis proc:uram a 
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calda moa:neo; tn anrastar pa..izes ain d•a tão novos a uma jnevitavel dissolução terri
toria..i e politioa, precipitwndo-os nas mais i'I!gre.tas discord.ias i'l1testinas, pré

gando em nome da salva~ão publiea as tyrannias mi.Joi.tares e as dictad'llras soi
entificas de trefegl()s doutores. 

O Bra..<:.\'1. na. verdrude, parece fadado a não desmentir as suas gloriosas tra
d.ições, cçnt,inu-a.ndo a formar uma 11açã.o á pa;rte no CQIJltinente su•l-ameTicano. 

O caudilhl!IDlo não tem conseguido implamtar-se nos nossos costumes pu•bl•:cos. 
E a lição dos factos ainda agora nos demonstrou que um governo que, colhido 

embOtra de sol'preza., 1:6m a fo.rça dem tro de 'PQucas hol'as Ide livrrur-111os do san

grento ~lmen da anrurchia •pretoriana, bem póde prose·!l'll·ir desassombra.do e 

confiante na trurefa grand iosa •do nosso res11l'!:'ilmEmto .. conomj·co e .pol·iUco para 

que a noRS\0, Patr:a tenha. quau.to antes a destinação histo.rioa que ILhe está .re
ser.vada !l10 concerto do·s povos civHizados. 

Pa.ra risso. porém, cumpre não esq~1 eC'er que os pro'J)lemas govern!llmenta:es 

da ac tu•!J.idade OJãQ ·pode m mais ser modeJaJdos pelas velhas regras da. economia 
po.Jittca. As questces tornruram~se muito mais compleocas\ e va;riadias . A sciencia 

das finan911s tev'e de mo!!if.ic!lir as suas amtiJgas formulas diante da multiipllibi

d•!!ide de 'P'henomenos com que cada. ve.z ' mais vai tendo de enfrentar na !l>ra
tica . 

""ão ·podemos !liSSim nQ Pl'esente concentrar tódos os esfor~os sómen1Je em 
desertvolve.r as forças viv?.s d2. nação, e.xp.Joramdo a·s nossas .riquezas natu

ra•es. abrill1do novas fo,ntes de rece:ta, com o progreSSQ e o a:l•al!"ga.rnento das nos

sas ir,dm:tnas e com a tra.nefonmação radii'Cal e paTaUlelo ape.rfoeiçoamento de 

todo o nos.so regi~rn~e n agr-lcola, em l!n1a palavra, promovendo o 1potvoamento do 
no!<So .;e>io ·p·e!a assimHação imteJHgente de raças que d~ verto venh!lim auxi.Jiar 
o no.:;so futu-ro IE'lllg!!-a:ndedmento social. 

l:\o Bras:.J, como nas gramdes nações cultas da a.cturulid·a..de, Q problema do 

emsino nã.o de ve deixai!" t:a.mbe.m de ser enfrentado como um prohlema economnco 
dos mais sérios e vita>es. 

As ·reformas ~adicaes que se têm feito estes derradeiros annos na Alleme.

ll'h<a, na Fr11nça, na Italia, na .Austria e até na Inglaterra, em todos os ramos 

da it'strucção, mostram •essa. instante 'PNoccwpação dos esta.distlas. Na cmlCur
rEmcia inteil'na.C'ional das ,iJl1dQ1Stria:s e •do commercio, na sua lUJta. encarniçada 

pela ·suprem•acia nos m<?rcn.dos exis'tentes ou pela e..bertúra de outros que ·possam 

dar g.:;coamento aos g-e.neros fabris e !ligJ·ico1as. minoramdo os. eilfeitos aJ!rurman

!Jes dessa crise de <hyiJ)erproducção, que tanto e stl< impression!lindg os homens 

de governo ~·os dilfferootes pa.izes, o que está provrudo, pohs a experiencli•a o <tem 

B.Ift'jnmado sobejamente, é que, S<l'b esse vonto de vista, ').S vantaigen~ de uns 
povos sobre ottbros provê!'l'l/acima de tudo, •da superiorida-de do seu e•nsino !Pu

blico. 

Est.!l verda·de, ainda não ha dous a.nnos, era solemmemente proclamada pelo 

veneran do vr-esidente Ida Briti,qh A.sMcia.tion for the A.dvancem.ent o! Scienoe, em 

B&l4zt, qua·ndo, ao ~·a.montar a deca!den<?Jia das i•nnustriJas chimic~ na In·gl!lite~·r;~ 
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em C(Jnfronto com a a.ssombrosa eXJpamsão a que tem chegado na Am<em!linha, ss 

bem que a mór parte delle.s florescessem ã. sombra de desco•bertas de profisslonaoo 

:ngJezes, rn!lil a'J)rec'rudos em seu pe.iz, attrtbuia o ·facto ã. viciosa '<ili•ff.ueão do en

sino ~;;'eraJ na Grã-Bretanha, o que dia a dia l'he iria diminuindo ·as vr®abHidla

des de vanLajosannente lutar no oompo oindustrirul com a-s votenclas em que a 

propagação previdente e sâJbia da instrucção em todos o:!l seus grâios lhes garantia 

wna posição invejavel no continente. O proprio Lord •Rosebery, em memoro.vel 

d•ioourso, ji'L declarara uma 'V'ez que, sob o POJlto de vista .peda•gogico, a sua pa

tria vivm. em um perfeito ch!liOs, desd·e que Lhe fa•ltava um systema nacionaJ 

d·e ensmo. 

Por um lado, um dos mais i1lustres membros d:a Academia Flranceza, eJCPii

cando peJ.as ·mesmas causas o decvescimento economico da gTa.nde Republica, ~x

clamava em notavel co;nferencia, em que pedia a reform•a imm·ediata da [nsbnl

cçã.o .para todos os •deopartamemtos: 

·•.u y a de tristes vêritês que vous connaissez to'll's . Naus sârnmes oprés'ente

ment dépassés, et de beaucoup, par d'autres peuples en activité productlve. La 

~ance n'est :plus une 'l)Uissance i•ndusbrie!Je ni commerciale de prémioer ordre. 

Nos colonie:s ne nous sauvcrons que si nous se.vO'I'IS les eXJploiter. " 

E concluia .enumerando os ma.1eficios oriUJlldos de se dar ã. moci>drude uma 

instrucção •Por demais theorica, que de nenhuma ou quasi nenül'llma vanta,;-em 

IIm dria .ier:vir na vi·da. pratica. 

Ta.mbem nos Estados Uniodos, a questão do ensino avulta cruda vez ma•is como 

um dos ;problemas economicos de mais sérios cuidados. 

"À crise no trlabaJiho hcro. a Q10ra. aug:menta, escrevia ruinda hontem um dos 

mais notav.eis pu'iYlicista.s. Não nos descuidemos das nossas escól•as. ElliH:s não 

servenc sô ~ara ·fornecer' fu•nccionarios ao Eslla!do ou dlistrliobUJir diploanas !1/Ca

demicos. Pe.ra ·lu !lar com tantos e tão diversos 'PTO'ductores, que de to·da a 'J)a.rte 

nos fazem concurr.enm.a, os nossos Lnd~Jsti,iaes, os nossos a•gricultores não 'J)odem 

deb:ar de ser homens d·e sciencia. E, acima d•e tudo, attente!mos hem q~te não 

basta mais aos nossos opevarios que saib·rum ler e escrever." 

>Ora, se dsto se dã. em pe.•izes e<m que, como na Lng•l!!iberra e na .g>rrunde Re

publica norte-americana, os governos, auxiliados poderosamente ·pelas mais pro

dig;iosas creações ode iniciativa ,pa•rticwlar, mão m edem sacrioficios ~PE~.ra oel~v.au· o 

nivel da rlnstrucção em todos os seus ramos, não . é difficH ,prever rus •gTiaVes pre· 

ocoUIPações que devem peswr no espirito superior dos nossos estwdistas, todas as 

vezes que voJtar.em as suas attenções para o trh;tissimo .estado d·e desmoral!w.

ção e de ntrazo do ensino 'PU'bli<::o entre nós, 

Ainda c a.'lno passa dó, Sr . 'MiniStro, em UJlll dos rel11.torios que tivemos a 

h·onll'a de apresent1li!'-VOs sobre {)S estudos secundrurios nesta Ca.pital •e que só n•ão 

me<receram arpple.usos de certos 9XIJloradores que, â sombra de Ulllla. •le i por •de

mais loiol1eraJ !Para o '!1osso meio~ vh,em indecorosamente a mercrudejar com o pri

vHoegic peda.gogico .q:ue lhes foi concedido e qU'e só ;não Qhes t'em sido a ind'a <::as

sado •po1• causa da tlesidill. e pou<::o esorupulo de 'fJscrues que, por> .interesse i<n· 
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colLfd58avel, se têm tornado junto deN'es, Qm vez de agentes do :poder prublico, os ' 

s-eus rr ' tis officiosos <patronos, não occultava.mos as nossas a'J)prehensões. 

"Se a •)nsb!'ucção p.riJmaria, scr.ewiamos então, •por esta. federação a fóra, se 

mwntém r.n mais deploravel atrazo, sendo raras as cidwd:es em que a infancia 

encontrA. um certo de.sveilo do poder publico em [b.e pre(l)'M'ar o esplnito 'J)Or um 

conjunto methodico de conhecimentos concretos, inbe!Ji.geml:'€1nente ·mlnist,..,dos; 

se as disciplinas secundar:as não passaoram ainda da tJristlsSoima situaç;ão de meio 

seoulo preteTito, sob os mesmos 'PTocessos grosseiros que alammavam jâ os esta

distas nos primeiros annos doa maioridade, como se verá no correr deste relato

rio, um ·inqouerHo aberto nos moldes do que acabamos ode emprehender, !Oas es

colas surpericrE\S, já nv.o -fallando nas livres, mas nas rpro'Jlrias o:ft:ciaes, reV18laria 

f.lagi•antcmente a õo·loros.'\ decadencia a que ohegânnos . Ver~se-hia então que 

boa pane dos wlumnos, em vesperas de se doutorrure.m, não só ignoram inteira

mente as especialidades a que se desti'nam, mas, o qu·e é mais doloroso alinda, não 

têm a menor noção d•as sci•encias basicas dos cuorsos que atravessaram e não oo 

bem de todo omai1Jejar o ' 'ernaculo, nas suas exposições escrl'Jlt&!s, •eivados em ge

ral dos m'l.is indescrulPI!lveis solecismos. Dom~mentos que, neste o;enti•do, tenho 

a'J)reciado, fazem •muHo recear sobre o futuro da inteHectue.>lidade brasileira, a 

persistir semelhante estado de causas. 

"E' verdade que, pelo regimen ·politico que ado.ptou a ReopubJoioa, alargadM 

as franquias fttle a reforma constituciona:J •do lmP'erio o~1torga.ra ás antigas pro

vi.ncias. em maleria de instrucção pubJoica, a acção do Governo Federal não 'PO

deria ir tão •longe quanto de'VlCra e fôra lpara desejar, em uma série de med•idas 

retdicae<-i, qu e a.s circumstanci~as estão exigindo, como irurud~ia.veis e urgientes. 

·• A' sabedoi'ia e perspicacia. com tudo, dos homens de Elstado não fa,Jta.m pro

cessos indirecto~ com que muoitas vez.es clhegam tam'bem aos fins que rulme

.iam. como se houvessem de forente agido no oom'bla.t-e aos males que af.fli.gem 

EH>' povos cujos destinos ilhes estão confiados. " 

Hoje, corno hontem, Sr. l!Ii.nistro, •depois da in.spoecçã.o que mandaste~ pro

q,edPssemos r.as Faculdades Livres de Direito cresta Capital e do exame synthetico 

que parnllelamente fizemos da situação aotual do ensino superior da Republica, 

aind:t mais nos calaram no espírito as convicç6es CJU'e nos haviam dictado se

melhantes conce'itos. 

ConLinuamos assilm ·a pen·sar que uma a·eforma geral d!l instrucção m.~;blica 

se impõe cada vez mais aos nossos legisl~dores, como a mru's instante, a mais 

ina·dütvel das necessid•ades nacionoaes. Não uma. refoTma fracciona.da, 'J)rurcillll e 

manc•, visando a'J)enas a exeouçã:o fiel e odefinitiiVa da oprova de meJd~u·eza para 

os e<tudos intermediai'ios e instituindo o regimen universitario, como •a g rande 

cui]Joh do nosso •progresso scientifico; mas uma •UraJII'sforma.ção radical de todos 

os nossos aJplpa1'E>lhos de ensino, constituLndo-os em um organismo ih.armonico e 

vi.vaz, em que todas as funcções se exercitem vigoorosamente sob o fecundo in 

fluxo de um m esmo centro de acção, •desei1JVO•lven'do todos os ,prodig~:osos dotes 

n•aturaes d!3 intellectuaiide.de brasioleira. 
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ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

I 

PRIMEIROS TEMPOS 

Se P. !hoje um fructo in con testavel na historia que a grande orise revolue'iona

ria C)U e aba;Jo u a França em fLns do secuilo XVIH repercutio profundamente em 

todos o ~ opa.izes do V.e1ho Mundo, rasgan•do~!Jl:res os horiwntes de um novo estado 

socital, .e vara!lJelamente fez •iTro.m'Pe1· a.; idéas de autonomia e inde'J)<lndencia entre 

os povos que até então viviam no mais deplora.vel atrazo e servidão, 1)at:ecando 

ainda cc;nde!Jl!l1a!dos a uma ·largâ e obscura existencia colonial, não se pôde des

c<mhecer ta.mbem que, quanto a.o Brashl, o que mais di!I"ecta e verdadeiramente 

conoconeu n esse nesse temopo ~Jara o seu rU;Pi·do e assoonbroso desenvolvimento J)O 

liblco e mentiJ,I foi a transrerencia da Côrte vortugueza 1para o nosso territO!I"iO. 

Sob este ponto de vista, estuda.do esse momento historico da nossa patria 

e.rn confronto com as outras colorrtias •do continente, todas e llas já em framca , e 

ilTepr·imilvel ebu:liç;ão revolucionaria, o contraste é •!)atente. Os so!l'hadores da 

InconOdencia. como que não haviam dc.:xado raizes no coração .ruacio.na,l. Tudo 

par,ecla iruiicar que, se não €-'!t'av.!W:nos retro,gradando, o que seria um absurdo 

em um opovo de ·formação nova, ao menos tão cedo 111ão ·poderitamos a~irrur á 

nossa libertaÇ'ão da metrowle . 

Em 1807, todavia, a invasão napoleonica em Portugal, forçando D. .João VI 

a emiv ar parSL o Bmsil oeom toda a mmiHa rea,l, -pre'?Í!Pitou a sér>e d€ aconteci

mentos rn€lmoorave is que de"<'&:riam m~tis tarde op r enunC'i·ar o advento <:lia nossa 

emancipação r>oliticn '· 

A,pe:oo:r da wea<Jção levantada por certos validos da Côrte contra as reformas 

li.be<raes com que o monarcha .fugitivo procurou desd·e logo angariar sy,mpatltias 

e P<l'JJU ·ia~·•·dlade na sua grande colonia, uma V'ez que no vel:ho reino o sceptro 

de u.n; instante para outro ·Poderia esca'!)a>r~J.he das mãos, essas ilranquias não se 

de.rnora·vam a ser decretadas. A simples ;presença e convivia do e!lc61 >dta. ar,is·

Lom,ac ia auai tana nas noss~LS terras já por B'i mesmos basta<riam ,Pa!I"a qu-e um. mo

vimento geral de .progresso e de vida se manifestasse em todos os ramos da pu

blica 9.àmi..rui.stração e, conseguintemente, se !"eJllectisse em todas a:. camadas 

soc1ae.s. E, ao ,Jrudo dos actos que então se tra,d~1z.iam em Jeis e que de perto v1 

s1wan' f-Avorecer ãs industrias, ao co.mmercio e á navegação, não se esqueceram 

as .medi.da s tend.entes ,a proteger o desenvolvimento das scienciaJS, ·da.s lettras Q 

da~ art es. 

E' ness'a época de franca vi•t,a.li•dAde gorernamsntal em a1ossa iPatria qu e se 

encon Lrarn os I!Jrilirneiros vestígios para a historia do ensino superior do Brasil, na 

crea9à<J da EsC'.ola de Cirurgia, mamdada estabelecer \j)Or decreto de 18 de Fe

vereiro de 1b08 no lhospita: Teal da [Bah ia . 

Dew -ee ess;e g,rande commettimento ao s esfo rços d? um perna.mbucano il

íuslre, o i!lr . .José Cor!I"êa Picanço. 



Na Oàrta régia que então dirig·lo D. Fer nan'do José de iPortrugau ao Conde 

da Ponte, a.s.s im se ex•p.ressava em nome de D. João VI: 

'' Illm . e Exm. S·r. - O l!)rilllci<pe regente, nosso Senhor, annuiiD.do á pro

p.osta que lhe fez o Sr. José Corrêa Pica111ço, cirurgião-moc do Reino e do s eu 

Conselho, sobre a nec-=ssidade, que havia, -de uma escola de c iTurgia no hospital 

desta cidade, paTa instrucção dos que se destinam ao exercício d esta arte, tem 

commetüdo a o sobredito ciru rg i·ão-moo· a esco.Iha dos professores, que não s6 e n

sinem a cirurgia <propriamente dita, mas anatomia, como base essemciiall della, e 

a rur.te o·bstetl;ica, tão util como necessaó'il8. 

O que <partici<po a V. Ex. por ordem do -me.iõano Se·nhor, <prura que <assim o 

te<nha entendido e co<ntribua para tudo o que ãôr promover esse dmportante este.

beJ.eci~ento ." 

O Dr. Corrêa Pican~o era, 11/a. verdade, uma das fi•guras mais •proeminentes 

do sequito do monarcha portuguez. 

Nascido em P ernam buco, m.uito cedo <partia comtudo lj)rura ·lJis·boa, onde 

oursa.va os estudos de drurgia 1110 hospital d e IS. José . F.a;zendo a.hi lld11Ja. carreira 

brHiha.nte, que lhe deu logo justo renome, maximé depois de uma vilagem ~cien

tlfica a Pn.riz, não tardava a ser nomeado lente de ~anatomia e Oi'!'l.l'rlgia n a Uni

vei"sidoade de Coimbra em 1779. 

Jubilado desde 1810, já antes se impuzera á e<>tima e á admiração da Côrte, 

calj)ta.;•uo a amizade ,pessoal do soberano, que o investio dos !Ultos cangos de ci

rurgião-~6r ~o R eino e cirurgião da casa real. Para •Isso, muito concorre1·am 

operações notaveis que praticou e que o celebrizaram como um dos mais distinctos 

e .peritos 1lrofissio;naes do seu tem,po. E "'6 assim se ex:Plica a sua. gramde ascen

clencia junto a D. João VI, que nos seus taJentos e !aptidões depositava a mruis 

n.bso<l u la con<fiança . 

Incumbido, poTtanto. de escolher os professores que deveoom lecciorual!' na 

esco·la cirm,gica recem-oreada na. Balhia, designou o Dr. Corrêa 'Picanço os ci

rurgiôf'S mi.litares destacados no hoS'Pital daquella caqyiwnia, José Soares de 

Castro e l\1'anoel José E streJ.la, pare. regerem as dua;s cadeiras em que di•vi'dio 

o cur~o. cabendo ao primeiro a . au la de anatomia e ao segundo a de physio

logia, pathologia e clínica. 

Dez mezes deyois, a 5 . de !Novembro desse m esmo anno de 1808, el'a tam

bem inst!tuida a escola cirurg•ica, e.natomica e medica do Rio ·de Jan.eiro no Hos

pita.l fua·l M!Jita.r desta oidade, S<~ndo 11a mesma dlata nomeado, lj)laTa a cadeira 

. de anatomi:'l, o <'irnrgião-m6r do Rein<> de A,ngola, Joaquim José Marqu·es, e, para 

a. de thea-al!)eutica cirurgica Josê Lemos de Ma.goallhãles . Lorgo depoi•s, por actos 

de 2-5 ele Janeiro e 12 de Abrn do e.nno seguinte, era= cre.a;das BJS cadei'!'as de 

medloiiJla operatoria e arte de obstetrici•a e de materia medica e phamnaci•a ; 

e, como jâ um anno antes hO'UIVesse si'do estabeleciodo no m·esmo Hosplta•l um Ja 

de anutumia, o cirurgião-mór do Reino de Angola, Joa quim José Marques, e, pal'B 

que este ficasse subordin!ldo ao docente desta ultima cadeira, afim de evitar 

com!ll1ictos de jurisdicção entre ambos. 
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Sob o r.o>Ho de vista dos ,progressos e reform!l.!!< preliminares que teve entiio 

o en.;ino medico e pha•rmnceu~lco entre nós, é curioso tnanscrever-se o que a 

proposito se acha colligido ~m importa'llte resenha historica feita por esta Se

cretaria de Estado: 

"Tendo, 'POr decN'lo de 27 de Feverelro de 1808, na.rra esse ·~crilpto, nomea

do physico-mór do reino a Manuel Vieira d'<t Silva, depois barão de Alvaijére, e 

ci•!'Urgiã.o-mór ... José Correia Picanço, depoi·s barão de Goya-ne., fixou o príncipe 

regente no a•lvará de 23 de novembrv do mesmo anno as attribuições e jurisdicção 

que l·l•es competiaan, extinguindo posteriormente, pelo aJvaa-á de 7 de janelro de 

1809, a Rea.l Junta do prqto-medicato, e. quem até e<ntão cabia conhecer de tudo 

que dizia respeito á ~;aude publica. 

A certiüão de qu-atro annos de pratica em qualquer hospital dava direito, pelo 

regimento •da real junta do proto-medlcato, á. admissão a exame de cirurgi•a em 

Lisboa e aas calp.itanias do BrasJ.l , India e Costa d'Africa, onde havia deleg>ado 

do cirurgião"'TTór e do phyaico-mór e os respecUvos escrivães. 

Os delegados do cirurgião-mór tinham jurisdicção sobre os cirm·giões, sangra

dores e parteiras, c os do physico-mór sobre os medicos, botical"los e curnndei

ros, aos quaes annunlmente ex.pediam licenças e pro\' isões para '])Ode rem CUnLT. 

L aVlrado o auto <le exame e assignado llelo deleg>ado e exarminador€6, era traJ!'ls

mittido tJ. Côrte, onde o candidato requeria a certidão, que, depois de pa

gas as .iespeZ'as, !l1P. era passada. 

O certi~ioado de quatro annos de vratioo em qualquer bol!ica autorizava a 

requerer exame d<:! <pharmRcia; !PaTa poderem sangrar, sarjar, lançar ventosas e 

srunguesugas, tiravam carvas os cit"~urgiões, a quem só era licito exercer a me

dlch1a nos legares em que havia falta de medicos; sendo, •porém, obrigados antes 

:. prestar exa.tnes per:tnte o delegado do physico-mór, que lhes passSNa uma pro

visão annual. Incorria ~m penas severas o c:rurgião que extl'lliVaJgava das suas 

attr!buições havendo medico, oobia-lhe apenll.s p nsan' feridas, tratar de luxa

çõe!l, fracturas e contusões e applicar ap:parelhos pare. recolher as partes altera

da-s, senão~lhe 1Pro11lbido o tratamento de molestias intern1as e não 'J)odendo afas

tar-se do mecanismo instrumental. 

No decreto que esta.belecere. a escola anatomioa, cirurgica e medica, no 

hoS'J)'it[tl rea·l militar e da mari'l1ha, está consignado ser ella partlcu,larmente des

Nna.da á instrucção dos cirurgiões que ignO'l'avam a anatomia, a ifuysiologia e 

a medicina pratica, e ao ensino dos aluiiU19s que se destiruavam á ciTurg1a mi

litar e nautice. . 

Effectivamente, não podiam deixar de ser muito limitados os conhecimen

tos dos entigos cirurg>iões e medicos, que não cursavam aulas e só pratica,vam nos 

hospitaes, o que era prt'jti:l.icial aos doentes, não esta•ndo elles hab'litados a a,p.re

clar convenientemente os factos e observar o cortejo de aJteroções e sympto

mas que se desenvolvem em um organismo enfermo; ~PaSSavam de enfenmelros 

a clrur~ões ei111Piricos e muitos, sem tE!l'Cm .feito tlroc.i.ruio nas enlilel"marias, exa·ü

bl611ll attcste.dos graciosos e o cirurgião-mór, l@{>s eXISme ligeiro e irregular, ex

ped1ia-lhei! cartae par-!1. o exercício de cicr:ut1P·a, 
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f-o oàecreto de 22 de Janel.-o de 1810 deu novo regimento ao plhysico-m6r e 

cirurr;i:lo-mór do reino, attribuindo-Jhes competencia para, nos logwres de sua 

jua-isdicç;ão, visitar as boticas que nelles exisbissem, •providencia.- sobre as faltas 

que encontrassem, ::'echan: aquellas que não estivessem sob a l(}irecç;ão de botlcario 

oapprovado, admittir a exame de pharmacia as •pesso!l!s qu·e o requeressem e !Pro

vassem ter aprendido, por espaço de quatro annos, com mestre awrovado. 

No mesmo alvará provide:r~o'ou o dito pi'imci.pe regente sobre o !J)r~vi·mento de 

cirll!lgiões nas cidades e vi•llas pojpulosas ande houvesse esc!l!Ssez de medicas, in

dtca•nt:o os exames a que se deviam submetrer os ca'lldidatos, bem como sobre a 

a·dmlssüo e exame de cirurg-iões e medicas es trangeiTos. 

Tendo, por delcreto de 25 de janeiro de 1812, mandado crear na Cnrte e 

cidade do Rio de JRneiro um laboratorio chimioo pratico, Lncumbiu, !POr oubro da 

m"""n"' data, ao lente de materia medica a sua administmção, impondo-lhe o de

V€'!' d~ seguir nesta parte os estatutos da Universid!l!de de Co<hmbm. 

Havendo prCYVido, a 26 de fevereiro de 1812, no cargo de director dos estu 

don medicos e cirur.giões dn. Côrte e Estados do Brazil, com as hOJH'a!S de !J)hysico

mór do reino, o conselhek-o medico da real cama Manoel Luiz Alvwres üe Carva

l!lo, e tendo. aos 18 ãe março de 18113, mandado pôr em execução no Hospital da 

Sa~lta. Casa de Misericordia o curso de cirurgia, que devia f\azer parte do de medi

cina, que se propunha estabeolecer no BraZ'i·l, a.pprovou o oprlnci(J>e regente, em 

data de 1 de abril üo mesmo .anno de 1813, pa.-a lhe servir de estatnltos, em

quanto não daiVe. mais am!J)las providencias, o projecto de estatutos de cirurgia 

apre3entados ·pelo ref~rido conselheiro Alvares de Carva.lho, projecto que baixou 

assig>naw .pelo conde de \guiar, do seu Consel•ho de ®atado. 

Por <estes estatutos ninha o •diTei•to de matricular-se no pnimeiro an'I!o do 

curso de ciru:-gia o oo.ndidato que soubesse ler e escrever correcta>mente. 

Era de cinco anno:; o curso e constava, no 1• runno, de anatomia em geral, 

chimtea •Pharmaceutica e elementos de materla medica; no 2•, a:noa.tomia e phy

iologia; no 3•, de hygiene, etiologia, ;pathologia e theraopeu!lica; no 4•, <de instru

cções cirurgicas e operações e insbrucções e pratica de. arte de obstetrlcia; no 

5°, fi"almente, da pratica da medicina e da repetição das ma·tei'ii!Ls do 4• armo. 

Prestado o exame do 5° oanno, obtinha-se carta de .approvação -em ciTUT

gia; sendo approvado plenamente em todos os exames e frequen~do nova

mente as aulas do 4° e 5• a•nnos, recel:Jjia-se depois de segundo exame, feito oom 

<iistincção, a graduação de formado em cirurgia, gosando os cirurgiões for

mados dos pr!vilegios seguintes: eram preferidos em todos os !partidos aos que 

não tinham esta graduação; podiMn, não havendo medicas, oura.r •de todas as 

enfermidades; eram desde logo memb'tOs do oollegio dlrurgico e OIPPOSltores á.s 

oa deiTas desta escola e das que se havl•am d!6 ·estaJbeleéer na,s cldadoes da Ba

hia, i\lf:tran'hão e em Portugal, e !POdiam todos aquelles que se enriquecessem de 

PJ:inctpios e pra!!ica a ponto de fazerem os exames impostos ao medico, oheg>ar a 

obter a forma:tura e o gráo de doutor em medicLne., exig-indo-se, pa<ra. a.Jcan

çar-se' esse g.rão, ex.a.mes de preparatorios e dos an'I!os lectivos, conclusões ma
gnas e dis...~rtaçr>es em latim. 
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Formulados estes estatutos, convi-dou o conseliheiro Manoel Luiz AlvaTes de 

CaT<V.a.lho ao Dr. Jo ê Corrêa Pica'll•ÇO para oh'ance.I.Ier da escola; est-e, vorêm, de

clinou :nagoado do offerecimento, rpzyis, ca'bendo-Joh·e, na qualidade de ci'l'uTgiã.o

mór, referendar todos os c'Jo::plomas '<le cirurgia, se fosse chanceJ.ler, ficaria adstri

cto a appõr o se•Ho rea,l na:s c.a<rtas ex:pedidas vela escola. DesdJe então o DT. 

Corrêa Picanço e outros ciru.rgiões fPOrtuguezes i.niciaram um•a ca111JI)aJilha de op

P'OSi9àv á e cola ciru!I'giica do R io de Jameiro; e, Ílmpedindo de fUJncoionar as 

aul.as 'dos ~· e 5• annos, <'! mba.raça•ram a co-noessã.o de di;plomas pel'a esco.la cirur

g:.Ca, compPilin1do os alurrmos, desde que terminavam o 3• anno <ie esb~tdos, a 
requerer ao ciruPgião-mór as respectivas cartas. 

O decreto <ie 26 de abri·! de 181'3 creou, a cadeira d e hygiene ·pathologica, sen

do o Dr. Vi•cente Nav:u-ro de Andrade, que um an.no antes JPUblicara um' vJ.ano 

àe organização para a Esc.ola CiTurgica do Rio de Janeiro, nomeado lente para 

eJJa, e o m "smo dec~eto estabeleceu as cadeiras de operações e a<rte de obstetri

cie, seno o escolhido para lente deJias ·Manoel Alves da Costa Barreto. 

Não existindo substitutos e não have:n1do fóra d•a escola pessoas habilitadas 

para servir de exami·nRdores, eram os estudantes, no acto ·do exrume, d>vidi•dos 

em turmas, afim ·de ·arguire<m-se rec'•proca.mente, como nas sa•b'batinas, sendo os 

arguei't"S em um dia arguldos no outro, e o respectivo professor, par estes exer

cícios, qll-e 'êram feitos em sua presença, avaliava do merito e adia'!lta.mento >dos 

seus al.1m:1os. ::\fals tarde escolher.a1m-se tres estudantes ,paTa examinadores, os 

quaes foram Francisco Gomes da •Si•I'Va, De>mingos Ribei·ro dos Gui•marães Peixo

to, depo's harã<:< dP Iguarassú, e o Dr. !vfa•nuel Jaa•quim de Menezes, sendo este 

u.JtirrtO de 2n[ltOJnia. 

Fo; o co:1se!hei~o Manuel Alv.ares de Ca·rvalho o primeiro ·lente substitmto 

das cad<'irns da cintrgia. do curso medico, sendo nomeado em 18 d•e revereiTO 

de 1817 . 

Havendo, entretanto, fuJta· de medicos '!las colonias partuguezas •de AfTica. 

provider.ciou o Gov<>r:'IO, o;denando que, de 0ada colonia, errviJassem a esta Cõrte 

dous jovens h<t.bi•JHados, ;1ara sP. matricularem ·nos cull'sos de medicina e cirur

goi'a, as quaes, cnnclni'doo os esbudos, deveri'8Jm regressar ao seu IJ)aiz, onde oexer

ceri~Lm .a sua ~rof i~são, transmittimdo a outros os ·conhecimentos adquf'ridos. 

ElffectivaJl'ente chegaram a "lst.a cidade <'!ous E-studantes de AngC>la oe dous da9 

ilhas de S. Thomé e Plrinci'Pe: pagou-lhes o Ge>verno as passagens e deu-lhes a 

compe~enle subsist~ncia r.o Hospita·l Real . 

Para favorecer ainda aos estudantes pobres que se dedkassem ás soienclas 

med'"a e ckur~· i'Ca, uecretan o .princi/pe D . João, em 16 de dezoembro ·de 1820, 12 

pensões de 9$600 para 12 jovens que, mostra•ndo a']Jticlão pa~ os estudos me

dicos, tiv~~sem •bom proc,õdimento, exigindo-se, afim •de serem a>d.mittidos como 

pension•'slas, attest~do de pot>reza ;perante o cirurgião-mór e 'ficamdo dbriga

dos, depois ele concluídos os seus estudos, a serv<lr nos cor:pos e l!'egimentos da.s 

tropas d•e li nha. 
O decreto de 1 O de julho de 1822, fin.a•lmente, separava a cadeira de phy

siolo~·ia àa de a.natomia, sendo nomeado 'Para reger a 'Primeira o !Dr. Domingos 
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RibeiTo dos Guimarães Peixot0 1 continuando na 1·eg'encia ·da seg·unda o c'·rurgiào 

Joaquim José l\Irurques; c, tendo t.ambem o ·lente da cadeire. de Qperações e 

partos, Joaquim da Rocha ·Massarem, acompanhado o rei, quando este regressara 

a Lisboa, era. substituído no seu maf;'isterio pelo cirm·gião Jeronyuno Alves 
Moura . 

.F'osse quaJ fosse, porém, o desenvohn:mento dado ao ensino, não convinha 

que se confei'iss~m nc Brazil diplomas de medicos e cirurgiões ; os doutores 

deveriam vir da At11enas portugueza, trazendo os seus pergami.nhos das aul "-S 
<'te Coimbra. .. , 

Emqu:mto, todavia, e rtas reformas eram !ev.adas a e.ffeito no Rio de Ja

neiro, não ficava estacionaria a Esc<>!a o:rurgica da Bahia. E, devido princiJpal

mente aos esforços de um ba·htiano illustre, o Dr. :Manoel Luiz AI ares de Car

va.IJho, que conseguira junto a D . João VI uma invejruvel inJ:Iluencia, era enviada 

em 181 h a segumte <:arta régia ao conde dos Arcos, então governador e capitão

genet'aJ daquel•l•a. Ca.pita•nia : 

''Eu, o princirpe reogente, vos envio muito saudar como a,quelle a q'U~m amo. 
Sendo-me presente o quanto são limitados os princiopios de cirurgia que st> 

adquirem 'pelas lições das materias .proprias das duas cadeiras esbabeleoi<las nessa 

cidade, 1JELra. que del·l~ se i))Ossam esperar babeis e consummadoo oprofessores, 

que pelos seus conhecimentos theoricos e opraticos mereç-ann conceito •pubiico e 

ee eropreguem ut'lmcnte no restrubeJ·ecimento da sau<le do povo que não póde 

deixar de fazer um .dos •vrincipaes objectos <lo meu real e pate:rna.J desvelo, ·para 

promover a cul tura e progresso de tão inlf!lortantes estudos: 

Hei 1por bem crerur um curso completo de cirurgia. nesta cida;clJe, ã seme

lhança do qu<! se oaoha estabelecido ,por decreto de 1 de abri·! <te 1813 nesta ca

pital, segundo o opJ.ano que mandei furunar por Manoel Luiz A1JVaotles de Carva

lho, d{. meu conselho, medoico de minha Rea.J Camara, physico-«nór honorartio e 

diu-ectc r dos estudos d•e medicina nesta COrte e Rei.no •do Bna,1,H, :e que com esta 

vos envio a><Signa'do pelo marquez de A.oguiar, do meu Conselho de !Estado, Mi

·nistro e .Secretario de Estado dos Negocios do Braz;H, opara servir •imterinamente 

óe Estatutos orlo referido curso, emquanto se não pubJI;ca.m outros mais am

plos, cujas 'lições se darão no hosopital da .Santa Casa da Misericordia, por con

correrem a•hi, para as eXJp.eriencias e operações, enfermos e ce.<la.veres de rumbos 

os sexos e de todas as idades, transfe:rin,do-se para a•hl as aulas que estiverem 

no hospital mi·lita.r, as ,,uaes fareis collocar àe accõ:rdo com o ·Pl'O!Vedor da mesma 

SarrJta Ca·sa. sendo encarregado ~la .[limpeza del·las um •porteiro, que nomeareis 

e que tumb6m ~>e:rvirá de> continuo ·e a.pontará as frultas aos estudamtes, vencendo 

o ordenaóo de 2oi.i0$, al'!m de ~20 réis, que poderá levar a titulo de emolumentos 

aos estudantes opor cada rertidã<> <te frequencia qu·e ·lhes .paSS!a!l'. O que assim 

cumprireis eom o zelo e •i·nteHigencie., .que costumais empregar no meu real ser

viço. Escripto no ?a1acio do Rio de J.aneiro em 29 de dezem'bro de 1815. -

Rz'lincipe. Jt 

Eis o 1Jlnno ele estudos, a que se referia o documento supra: 
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Plano de EBtudos : 

1. • O i:ur~o COTTliPI<!to de cio-urgia será 'lle cinco amnos. 

2. 0 No 1° <i.Ilno apr!m<le-se anatomia em geral até o fim de Setembro, e de 

então até 6 de De?.embro ensine.r-se-'ha chohm.ica •pha11111aceutiea e o con·h,eolmento 

necessario á ma teria medica e eirurgica, sem applicações; o que ~e repPtirá nos 

annos se.gum te~~, sendo estas noções dadas .pelo boticario do ho&pitrul, q'Ue ven

c!la'á no·s dous mezes de Outubro e N·ovembro, qu~ ensinar em ca•da um del

loo, 20$000; 

3. o Nn 2° rumo repetP-se o estUJdo de anatomia rom 'eXJpNcação doas entra

nhas a das mais par~ necessarias á voida humana, isto é, a physiologia, das 10 

hora~ até f<5 11 314 da manhã, e, d<e tarde, se conveniente fôr; 

4. o No 3° rumo, elas 4 !horas •da tarde •até â.s 6, darâ. um lente medico as 

liçõe; de ln·gi<me, myolog\a, pathologia e theraveu<tica; 

5. 0 No 4° anno haverâ. instrucções cirUTgicas e operações, oos 7 horas até 

ás 8 112 da ma·nhã., e ás 4 da tarde •Nções ~ pratica ·de arte obstetri·ca; 

6.• No 5o anno, haverá exereicio '])rab!co de medicina, das 9 horas .até ás 

11 da maillhã, e, ás 5 da tarde, assistirão os ._studantes O'Utra. vez ás lições do 

4° anno. a ohstetricfa; 

7. 0 Para serem matrioula,àos todos os estudruntes, no 1° anno deste curso, bas

tará que saibam ler e escrever correcte.mente. E, !posto que fosse muito pro

veitoso que entendessem já as linguas 'fra.nceza e ingJ.eza entrrundo neste curso, 

comtudo esperar-se-'ha opelo exame da primeoira até á primeira •mameula do 2o 

e.nno, e pelo da •de inglez até o do •3°; 

8. o A opTimeira matricu•la se fai1á de 4 até 12 de Ma.rço, •e a segund•a de 2 

até 6 de Dezembro ; 

9. 0 Tndos o" estudantes desde o 1° anno ao curati<vo e este se fará das 7 

até á.s 8 112 1wrAA da manhã, e depois até ás 10, ou ainda mais será o tem'])O 

desUna de para a.,. lições de anatomia, e, de tarde, quando fôr preciso; 

10. Podenào-se vonesumir que tem o es:poirito já acostUJnado a estudos os 

estudantes que !ouberem latim ou geometria, matricular-se-hão estes l(}go 'Pela 

primeit'a vez no 3° anno, P nenbum outro o •poderá pretender, ]porque não ~ opro

vavel que poss3Jll dar co!1ta orle. todos os conhecimentos necessarios no exame das 

ma teria• <io 2° oan.no; 

11. Todos os examf:6 deste curso serão ~mblicos; 

12. Do 2° anno por di!l.nte até o ultimo haverâ. sabbatlonas, e todos os mezes 

dissertações em lingua 'POI'tugueza; 

lZ. Do 3° anno até o fim do 5° .não haverá feria·dos n a enfermoat"!.as, mas 

sómente nas au·l~s, se não houver operação 'lle ilmporbancia a que devam ass!s

tir todos; 

14. Depois de feito o exame do 5? anno '])Oderão os que forem approvados 

haver a carta de cirurgia ; 

15. Aque11es, :Porém, que. tendo sido aJ!liprovados plenamente em tados os 

amnos, quizerem de novo frequentar o 4° e o ·5° a.nnos, .fazendo os exames com 

distincção, se lhes dará a nova graduação de - Formados em cirUl"gia; 
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lR. 10s cürurg!ões formado.~ gozarão das prerogativas seguintes: 

1•, preferir ão em tO'dos o.;: partidos publicas aos que não tiverem esta con
decoração; 

2•, J;oderão, por virtude de suas cartas, curar todas as e nfermida des onde 

nãJO houver me'llicos; 

3• , serão de<;de logo m embTos do Collegio Cirurgico e owositores âs cadei

ras deste ()Urso e das e~taJb elecid.as •nesta Cõrte e das que se hão de es tBJbelecer 
no Maranhão e em Plo!-tugal; 

4', poderiio todos aqueJles que se en r iqu ecerem de princípios e rpratica, a 

ponto de fazer os exames que aos medicos se determinam, chegar a ter a fa 

cu1darde e g rão 1de loutor em medi c! na.; 

17. O!> exannes para este grão são os seguintes: os dos preparatorios; os dos 

e.nnoE lectivos, as conclu~ões magnas e dissertações em latim. 

Palacio do Rio de J aneiro, 29 de Dezem'bro ·de 1815. - 111a•·quez d' A g11im·. 

No imped•imento do Secretario - o o.fficia•l-maior Ignacio José A ·zn·igio ela 

Fonse~a Galvão." 

Esta rE>forrr.a não tardava a ser posta em execução t r es mezes após. Re

unhdos em ·M·arço segui!llte os cLnco .lentes, que formavam a cong!l"egação da Es

col•a de Cirurgia, sob a presidermla do representante ~o Governo, insti tuira.m 

solerr.n.omePte as ~ulas do novo Collegio Medico-Cirurgico. E la<nçavam a pri

m eira aota das suas sessões. 

Era aSLim concebida essa i!'Tlportante peça: 

·• Aos dezesete dias do mez de Março de 1816, na cidade da Ba-hia e sala 

das sessões da ·Mesa da Santa Casa da 1\'lisericordia, comparecera•m o coronel 

ajudantE ,1e orden, <do gover-nador e capitão-general desta província, o Illm. e 

Exm. Sr. Conde do<' Arcos, !José Thomaz Boccac}ari, e os le ntes Antonio Ferreira 

França , José Avei"no Barboz.a, Manuel José Estrella, José Soares •de Castro e 

José Alvares do Am:tral; e ahi foi dito .pelo referjdo coronel ajudante de ordens 

que, sendo E>!-ie e ncal'rega•ào por portaria de 19 de Fevereiro do corrente anno do 

Exm. Sr. Governa'Clor, para estabelecer, de .accõrdo com o 1provedor dà Santa 

Casa, o loca'! em que devem ser coJ.locadas as aulas do curso medico-ckurgico, que 

S. A. R. mand<âra, <POr Carta Régia ·de 29 de Dezembro -do a:nno proximo J>llS

sado, crear e estabel~>cer nesta cida•de, com os arranjos e utensílios necessarios 

para completa. execução das r e.aes determi•naçôes, ti-nha com effe'to 3Jj)romptado 

as cnsas par!l as aulas, cade-i r as, bancas e o mais que lhe ,parecena mais ur

gente pa r a dar-se !)rinr: ipio no dito curso, ficando e.•ta sala das ses.-ões da )1esa 

<la. Santa Cnsa igu:alm·"ntE' destinada para nella se fazerem os exames e todos os 

ac tos publicos d 2 escola, conforme se ti<nha concordado com o provedor ,por meio 

>do seu úSCrivão 1Francisc0 BelE>ns e que. e-m consequeno·a . elle convidara os men

cionados le<ntes pnra ll:e• entregar e dar '])osse de tudo acima dito em nome e 

'Part~ do mesmo Exm . Senhor, arl\i.m ode que todos e cada: um 'dos lentes entrem 

no exercíc io das S'Ja.s fnnr.ções, conforme o pLano de estudos medico-cirurgicos 

mandados observar p?h sobredita <Crurta Rlégia de 2·9 de De.,embro do a.nno rpas-
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sado, e e:lle concluia a Rua cornmis.siLo. E sendo lidas a Carta Régia {le 29 de 

Dezembro do aPno passado, pl:mo de estu•dos qu~ acornfPanhou e serve de esta

tutos ao ens<no medico-cirurgico; as cartas régias d.a mesma data, pelas quru!s 

S. A . R. o PrLncilpe Regente nom<Jia a J·osé AveHno Bal'bosa •len-te do quin-to 

nnno, a Antonio Ferreill"a França lente do terceio-o anno, a Manoo.l J osé Estrel"la 

lente do eegundo <a•nno, a José Soares de Castro ·lente do primeiro anno e a 

José Alvares do Ama,-a·l lente su·bstituto do oprimeiro, segundo e •quarto am1os, e 

encarregwdo de dar lições de pathologia e thera,peutica cirurg(cas no terceiro 

anno, tomaram posse "<'ias rfifericlas oo'sas de au·las ele exames e mais objectos 

relal';·vos á escola, -de que se fa1·á o competente inventario, e instllJllararn o Co·J

legio Medico-Oirurgico desta cida'de, encar~ando-se não ·só de executar religio

samente estatutos, ordens rég>:as e do Governo ·desta :provincLa, corno tambem 

de tar"l'l.r dP.baixo d'a·pprovação do mesmo Go!Verno os a:ccõrdos e deliberações so

br'3 todos os objeetos que julgarem convenientes no mellhor desempenho de seus 

deveres, como lentes, ã economia, methodo, or'clem de :estudos, exames, a·ctos dos 

estudantes, que não estiverem :preNenidos e determinados por le•i• ou ordem su

perior, a bem ela instrucção pul>lica, e serviço de .S . A. R. o PrÍJ11cipe Re

gente. 

E no mesmo acto, entl'l3ndo o coUegio assim tnsia•llado em o exero'cio de 

suas funcçúes, ordenou que se registassem todos os diplomas rég>ios aoirna rnen

cionaclos e.rn um -livro proprio para o·s registos de toda a sua corr6S/l)ondencia 

e resol·Jeu que, como fosse ·necessario haver um secretario <tue se encarregasse 

de tdd·a a escripturaçã.o de suas actas, registos, matriculas e exames, se ped• sse 

ao Ex.-:1. Senhor Conde Govilrnador a nomeação de urn individuo para esse lu

ge.o-, peui.çuo essa que se incumbiu fazer verbR>Imente o sobre'clito coronel aju

dante •oe or-dens, encarregando-se a. mim, J osé Alvares do ·Amaral, o redi.g·ir a 

acta desta sesEão. 

F<'i lida uma •portaria do Exm . Senl1or Gove!-n.R!clor, pela qua,J nomeie. opor

teôil'O e -continuo deste col'legio Mlanoel A•ntonio Pires, a qu·al mandou-se cumpr1r 

e registar, dando-se-I.he vosse do seu emprego . 

Como não se achasse de terminado 'l10S estatutos o modo por que o col•legio 

devera f·icar certo, que os cand•i-datos esta.vam 'habi-litados com os preparatorios 

exigid(S nos mesmos tõstatutos, resolveu ,pedir a esse o-espeito ordens oao E=. 

Senh ·r Cond e Governauor. o ~Jue S<'! encarregou fazer o mesmo -coronel ajudante 

de orden-o., par>\, depois ·de institt,i·clo o collegio, maorcar o d!' ru d·e abertU'ra. das 

au'lo.s. E ·nacJ,, , mais ten•clo por •hoje a tratar e resolver, o col•legio levantou a 

sessão. Eu, José A-lvares <:lo Amaral, encarregruclo ele farer essa acta, a .fiz, que 

as.signara·m todi}S os lentes acirna mencionados. 

B2h•ie. em collegio, 17 de t:\Iarço de 1816. - Antonio Fe?Tei?·a F•·a?tça . -

Dr. José A1·elino J?cwbosa. - Manoel José Estrella. - José Alvcwes elo Ama

ral."' 
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Como acto co:nplementar da sua reunião •i naugural, ainda inscreviam no 

l iN.ro das suas sessões os lentes do Co•IJ.eglo Medlco-Cirurgico <> sel,"Uinte do

cumento: 

"Aos vinte e tres dias do mez de mrurço de mi·i oitocentos e dezeseis con

gregou.;se o Colleg"'<> Medico-Cirurgico desta cidade. Foi lida e mandada cumprir 

uma portaria do Excei·lentissirr.o Senhor Conde Gove rnador, pela qua:l nomeia a 

mim J :>sé Alvares do Amaral secret!l!t'io •deste col!egio com a data de dezoito 

do corre!l'lte; do mtlsmo modo se mandou cumprir e reglstar outra I!>Orta.ria do 

mes-mo •ExceHemtLssimo Senhor de vinte e odous ·do co'l'rente, pela qual ordena 

que os exames 1Pa.r3. qua.lquer cand idato se matricula!' no curso medico-oirurgico 

deven •• ser !feitos rvor algum dos ·lentes na. presença de todos, entendendo-se que 

todas a~ informaçõ"s sobre negocios :relatiNos a esta instituição devem ser assi 

gnada<s e-m con·gregação dos lentes. A' vista do eX'J)osto o col'legio resolveu . nyut

dar <fazer ])Ublico por ooital qu-e dentro de oito dias devem cornjpa.recet· nesta. 

sa.la to1os que ee qU'lzerem examinar e habilitar opara as mabricula.s do primeiro 

e segundo annos do curso medko-cirul'gico. con•forme o piamo de estudos, afim 

de crue se abram as dita.s all'las infa~llivelmente n<> d ia oprimei!ro de A:bril; e que 

os assentos de e.pprovação elos exa.mes preparatorios se fizessem em ·l•l>vro sepa

ra·do. E, na.da maús tr.atanclo, o Collegio levantou a sessão. Bahia, e m collegio 

23 de .:lrarço de 1816. liJu, José Alvares do Amaral, secretario, Jliz esta e.cta ru-

bricada !pelos •lentes. -- Dr. A ?;elino. Arn.aral. ,, 

Nã<> se restringirum, ·entrebanto, ao ensino medico-cirungico a.s v<!stas do 

Gove.-no colonial. Nesse mesmo mez ele :Março, era. nomeado. pelo Regente, ins-

pector geral de estudos o Viscon•de de Cayt'11, cuja competencia e i'llustração 

gozavam te ntão de g-ra,,.d~ nomee.na, o que pareeta revelar em D. João VJ o firme 

propos'tc de impu·lsionar elefln•i•ti~•amente A. lnstrucção :publica em todo o Brasil. 

E, desde 1810, já fõra ~rea:ela. pelo Co'lde de Linhares, quando 1\1inlstro da 

Guer!'a. a Academia Real ~ilitar, em que se começaram a estudar entre nós a.s 
sciencia, mathematicas, physlcas e ne.tura , parallelamen te com as sciencias 

mi·l•ita res, c qu?, mais tarde, depois de su-ccessivas tra.n.sformações, 'deveria vir 

a ser a no&-a actual Escola .Polyteohnica . 

A Academia, que principiou a iuncciol!'lar a 23 de !AJb'l'lil ele 1811 em uma das 

salas elo Arsena·l da Guerra, era um anno •depois ~ransferida ,para o edificlo do 

laa-go ele IS. Francisco, ora occupado por oalquella escola e 'destinado no in'cio de 

sua construcção á planejada cathedr.a.l do 'Rio de Janeiro, segundo rezam e.s chro

nlcas. 

Infellzmentf, ~orém, como fazem notar a•Iguns escriptores illustres que se 

têm occupado da instrucção no Brasi-l durante os tempos colon.iaes, quer inci

dentemente, quer e m tra'ba·lhos especiaes, como 'B lres de Almeida, Fel'dine.nd Di

niz, Mot·eira Azevedo e outros, a estadia do monarcha lusitano em nossa Pa

tria. .não foi tão fecu'llila. para os nossos progressos mentaes, como poderia ter 

sido, de.c"os os olementos qu.- lhe fornm mais de uma vez offerecidos para ligar o 

seu nome n uma obra immorredoura. 
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Fo; assim que, ou por influencia de certos anHcos que formavam na Côrt~ 

o parti·do rP.a;ccionario, crue não dava treguas a tudo que pudesse concorrer para. 

[ivmr o Bras•i·l do regime.n colonh,,J, ou pelo espirito de rotina dominante entrP. 

os seus conselheiros 1ntimos, o certo é que D. João VI, .depois de haver incum

bido o Genera·l F!:ancisco de Borja Garção Stockler, official noba.vel pelo seu 

saber e int'('lJi:·g'Cncia, d>e organizar .um pla<no gera·l de estudos opara ser adaptado 

em to•Jo o territorio brasi~eiro, recuava, •ineocpl·ica•vel•rnente do seu !Primitivo in

tento. 

MoJ.c'1ada, todavia, JJelo s~·stema peda~gogico que, nas esco las allemãs, estava 

1Jroduzindo os mais brilhantes resultados, a reforma •avresentada pelo iliustrad> 

mN•'tar a.o Con•cle da Bat·ca, então Min·istro dos Negooios 'Extl'ang•eiros e da Guer

ra, abrq,ngila. um canjunto de medidas te'lldentes a estabelecer um•a segura c:Jorde

naçào das ·dn•scip'linas qu.e se deveriam ministrar á mocid·ade e IJTOPOrcicma.r a ins

trucção conforme as aspirações de cada um e as necessida•des das diversas cama

das sooiaes. 

Segqmdo o projE!Cto Garção tStocklet·, o •ensino DUhlico ~'caria dividid) em 

quatro gráos succ~s.~iivos, 1nns distinctos: 

1• grão - Conhecim<>ntos que a todos são necessarios, •qwa.l•qu.er que seja o 

seu estado e pro·fissão; 

J• grão - Desenvolvimento mais amplo das noções do 1• grão e todos os co

nl~eoimentos que são ntecessarios aos rugr ioultores, aos artistas e aos commer · 

olanteJ: 

3• grão - 'l'o·dos os con·hecimentos que devem servir de introdut!ção ao es 

tudo p:·ofundo rias se''encias e de todo o genero de erudição; 

4• g!'âo - Ensino das sciencias, .!Janto abstractas, como de 'ElJpo,p!icação. consi

dorada.s na sua maior exbC'l'lsão e ·em todas as &uas diversas relações com · a or

dem sacia.!. Comprehenderia, além disso, este grão o estudo das sciencias moraes 

e políticas, contempladas sob ~ mesmo aspecto e designadas com a denominação 

de soiencias soo:·wes. 

As escolas do 1• ;rrão seriam cognominadas PecLa.gogicas, e os mestres -

1Jeàapogos · .• t\s d•o 3•, Institntos, e os mestres - instit7~to?·es. As do 3• Lyceus, e 

os mesbres - p>·otessO?·es. As do 4•, f inalmente, Acaclemias, e os mestres -

lentes. 

Neste ultimo Pstavam com[l'J'e>hen•didas as Acculemia.R Reaes ele Jiedicrna, Ci

?'!Wgio. e Plta1'11tacia, cuja const'ituição seria a seguinte: 

lll cad~eira ·- .Anatomia; T!)hysiologi-a; 

2• ca•deira 

3" cadeira 

M~teria medica; pharroacia ; 

Pabhologtia; mosoJog;ia, simiotica, therapeutica ; 

4• cadeira - Hy·giene; medich1!1. .legful, >hi·storia da medicina; 

5" cadeira - Clinica interna ou medicine pratica; 

I)• ca·rieira - Operações cirurgicas; Jl.gaduras, arte obstetrica ; 

'I• 'Cadeira - Pathologia externa; nosologia externa; clinic.a ~xterna. 

8• cade'ra 

9• <·ade·ira 

Anatomia e physiologia comparadas: 

Arte veterinariu.. 
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II 

EFFEITOS DA INOEPENDENCIA 

A quêd.a. do domínio portuguez, -da'lldo embora franca e,qpansão ás idéas Ji

beraes ~m campo, não produzo;o resultados immediatos em prol do progresso e 

de.setwolvimf"nto da ;nstrueção superior no Brasil. -

A orga·nização do novo Imperio, as lutas accesas e tumultuosas que se tra

varam em torno de. •Primeira Con-Vituinte, a dissolução violenta dessa memoravel 

assembléa, que tã;> vivamente encarnara desde logo o sentimento nacional, e as 

criS<!s políticas, acoi•dentadas e confusas, que se lhe seguinam e que se est-en

deram 1.té e.o ban>mento de D. Pedro I, tudo isso Jlão permittira que. além dos 

problemas ma is urgentes, ligados á o1·dem e á !i•berdade, pudessem os !egisJ.adol'es 

e os governos •iP.<;taveiR -d~ então prestar a devid.a attenção >e cuidados á causa do 

ensino. proJnovendo o engrandecimento das instJituições nascentes, que o regí 

moen colonial nos legara e que bem deveriam tornar-se o gra•nde alicerce de nos a 

in•depen·Jencia .rolitica e mental no continente. 

Os primeiros annos assim, que se succede-ram ao acto glorioso de 7 de Setem

•bro, não se ass<:gnalaram por qualquer acontecimento notavoel ·nos ann:aes da õns

trucção no Bre.sÍ'!. Desde que o Estado fôra pouco a pouco deixando de intervir 

na sua economi<a interna e de fisca·lizar o seu regu·I'B'l' funccionamento, as pro

prias eseolas medico-cirurgicas, uni'COs estabelecimentos que tinham tido uma 

CO'llStitu•;ç.~o mais ou menos cuidada, imbwirrum-se· >de uma autonomia ma l enten

dida e começaram .a ter uma direc:ção arbitraria, como consequenoia natural dessa 

falta de apolo, que Ih~ fnltara por parte do poder centra.l. 

I'~ Bahia, em cujo collegio cirurgico o exame final era empre prestado 

peranle o represent-ante do Governo, •passou afina·! a ser .feito em presença ape

nas da Congregação. que niio ta·rdava a pôr e a dispõr livremente dos destinos 

do estabelecimento. 

A ;instituição, entretanto, tinha r ecebido alguns melhoramentos com a crea

ção das cadeiras de chimica, pharmacia e pabhologla interna e do ~abinete de 

phe.rr1acia, installado em uma parte do convento >de Santa Thel'eza . 

Semelhantes irregularidades l'ts do Collegõo da Balh·ia davam-se tambem na 

IDscola Medico-Ckurgica desta cida-de, descendo o ensino e os exames nella ef

tectuados á ma:ls clamorooo. desmoralização. 

A nossa libertg~;ão, entretanto, da me tropole exi•gira desde logo que se reor

ganiZ"asoom as escolas supe-riores já .existentes, de modo a preparai-as para ex

pedirem di>plomas def•i>rlitivos e.os alumnos que comf]J>Ietassem os cursos. o que 

não lhes fõra conc~dido propositalmente durante o >peniodo colonial, e que se 

creass"m outras, de mo'do a p1·oporcionar aos brasileil·os dentro do pa'z os ele

mentos ie se consa•grarer.1 a quadquer carreira liberal. iNão era po~lvel m<OSmo 

que, instituído <> J.:·llperio do Bra..'li·l, conb!lflmtsse a Uni'V'ersidade c1e Coimbra a 

ser o g ran>Ge emwrio dos pergaminhos academicos par" os nossos PQtl" cios que 
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aspirassem uma c-d ucnç§.o intel·lectual mais eleva<la e se destinassem ás !POSições 

de commando na vidq vublica. 

Obe,1ecendo, sem duvide., a . esta necessidade, era decretada a 9 de Janeiro de 

1825 a ;nst.iUJição de um curso juri·dico na c:dade do Rio de Janeiro, ·Eis os ter

mos de& e cl<:!crelo: 

"Querendo ·qne os ha·bitantes deste vasto e rico Imperio .guz-em, quanto an

tes, de todos os beneficio~ que l •he~ .foram promettiqos na Co-nstituição, art. 179 

§ 33, e considerando sm· um d•estes a educação ·e publica •instrucção, o conheci

men-to rlo Dire''to Natu·ral, ·Pub'lico e das Gentes, e <las <Leis do Fmperio, afim de 

se poder-em conseg-uir .para o futuro ma-gistrados •babeis •e intelligent<:ls, sendo aliás 

da maior urgenc ia ~cautelar a 'llotoria falta d·e bacbareis formados para o lugar 

da rr.agiotratura '!le!o e tatdo de independencia pollitica a que se e levou ·este Im

perio, o que to'!'na. i.ncom!Pativel ir demandar, como dantes, estes conhecimentos á 

Univ-ersi1dacle de Coirrt1bra ou ai•nda a quaeS1Quer outros .paizes extrangeiros, sem 

grandes <J.is·penclios e tincornmo dos, e não se pode ndo desde j'á obter os fructos 

desta ino&iepensavel •i·nstrucção, se eJ.Ia se fizer dependente de .gr -a ndes e O.ispen

·diosos estabel<:!cimentos de Univ•ei'Sidades, que só com o anelar do tempo pod•eJ"ão 

compictamente ree.li:»a.r-se: Hei por bem, ouvido o meu consel·ho >de Estado, crear 

provisoriam•ente um curso juridico nesta Côrte e d,tdade <lo Rio de J aneiro, com 

.as conveniPntes cadei-ras e lentes, e com o methodo, forma:Jt'dade, regu•Iamento e 

ônstrnc-;ões que baixarão assignadas vor Estevão Ribeiro de Rezende, 

Conselho, meu Mini · tro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio. 

do meu 

Paço, ll 

éie Jan eiro de 1825, 4• d·a Independenda e do Imperio. (Com a rubrica de S. Ma

jesta·de Imperial). - Estevcio Ribei1·o rle Rezencle.." 

Cre'l>do a'Ssim o •p t·imeiro curso ·de d·ireito no Brasil, era Jogo encarregado de 

con-feccionar os estatCJ tos, que o deveriam r egu.l•a.r, o Visconde de Cachoeira, es

pírito supP.rior e dotado -de uma variada e sol·! da ~rudição . 

Jus~··ficando o seu traba,lho, es.<e illustre homen1 de ·Estado fazia a critica 

severa dos vrogrammc1S <' methodo ode ensino adaptado na Universide.<le de Coim

bra, ;.ara chegn;r 5. conclusão d·e que, mesmo vro.fun•damente reformados como 

acaba,vam de ser, não se podiam apf,!Hcar á escola, que se ia crear nesta CaUJ i

tal , quanto á parte referente ao estudo do d•:reito. Em sua opiniiio, amparada 

em conceitos nã.o 1nenos sensatos de ·grandes jurisconsultos portuguezes, o que 

se aprendia ent.ão na famosa Universidade d·e além-mar de m11da. servia em ge

ral na \'ida IPoratica aos bachareis, ·que della sah iam em grande numero, S'em cousa 

alguma sa·ber de dir-eito civil patrio, de direito elas gentes e da >diplomacia -e de 

-econom ia politica. :-.r o seu plano ele ensino juridico, o que procurara ·o Visconde 

de Cachoei·ra fôr·a preparar os nossos ·noveis ju1'zes e advog·ados para compr€

hen>dere:n e.s leis e saberem sensa tam<Jnl!e applical-as. 

·'Cumpre o·bservar, escrevia elle então, que a grand·e erU'dição dos autores 

dos estatutos >de Coimbra; a pTof·usão com que -derramaram na sua obra; o 

m'lJi.to e ãcmasiado cuidado com q•ue introduziram o estudo àe antiguidades, e as 

amiudadaf' cautp,Jas que ensinaram para a inte!ligenc:fa dos textos e que só de

veriam servir para aclarar e alcançar o senti:do dos clri>fficeis, fi.:eram que os estu-
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dant-es ~>a•his.sem da UniJversidade mal aprovei t.a>dos na scienci·a. do dire:to patrio 

e sobrecarregados d·e <3Ubli lezas e antiguidades, que mui pouco uso ·prestaram 

na p·ratica dos empregos a qu.e se destin•a.raun. Os m·esmos mestres e doutores, 

para se acred•l•tarem ·de sabios perante seus companheiros e discipulos, fe.ZJ:am 

lon•gos e 'J)rofundos estudos de dire ito romano e a·ntiguida•des e, seguindo nel1es a 

escola cujaciana, philosop.havam muito theoricamente sobre os princípios de di

re:to e por fugirem o rumo dos de Bart•h<>lo, .A.l'Cie.to e mai·s glosadores e casuís

tas, enshnavam ju•riSPI'Ud~ncia mais ,polemica do que apropriada á pratica da 

ecienc t•a 'de ·a.dvogar e de julg·ar. 

Não foi só o nim!o estudo de direito rpnnano a causa prlnci·pal de se não for

marem <verdad!"kos jurisconsultos; ofO'; tambem, como já dissemos, a falta de 

outras partes nece...<sarias da jurisprudencia, e que, .fund-adas n •a razão, preparam 

os animos dos que a•prru1dem ·para ·conseguirem ao menos os p11incipios geraes ue 
' tudo o que constitu·e a sciencia de. juris]J'rudencia em geral, -e cujo conhecimento 

fôrma. o.~ •homen·s para os diversos empl'egos da vida c ivH. 

Se -esbe ê o fim a que nos destinamos na instituição d-este curso jurid•ico; se 

a experiencia já nos tem ensi·nado e convencido dos inconvenientes •da pratica se

guida, se conhecemos que a jurisp.rude ncfa é lfilhe. toda da sua ·moral; se sa

bemos c,ue desde os primeiros •el-ementos da eth ica e da moral nos vamos ele

vando ~omo ·POr degráos ao cimo deste editfJicio, e se finalmente é da mais sim

ples i·ntuiçã.o que as sciendas todas se enl•a.cem, mórmente as ·moraes, que de 

mistur.,. com as ins~!tuições civis são as bases oa juri5'J)rudencia, POl'CJU e não 

aprov<.it.ar"""os estas lições do saber e da e"-"]Jeriencia •para a:braçarmos um novo 

m etJhoào mais regu.J.ar, ·simples e farto dos conhecimentos necessarios e uteis e 

qll'e, ·despidos <le arll'àição sobej~, ab r a,n ja o que é mais ph•illosophico e justo? 

Deve -s-e :portmüo, sem perder de vista o que ha de ·grande e sáibio em tão fa.

m'gerados •estatu-tos, cortar o que fõr desn·ecessa.rio, in·stitui<r nov•as cadeir as para 

as me.terias d•e que nelles se não fa.z menção, as quaes são enlaçadas pelos mais 

f01·tes vb1culos com •a jurisiPrudencia em !l'eral e de n:imia utlili>dade pa;ra o oper

feito conheocimento della, e de diri•girmo-nos ao fim de crear jurisconsultos bra

si·leiros, enr:·qnecidos de doutrinas •lmni·nosas e, ao mesmo tempo, utei•s, e que 

peló m enos obtenham neste curso bastantes e so li•dos pri·ncipios que l:hes sirvam 

:d•c .guia" nos a~tudos mahwes e mais profundos qll'e depois fizerem; o que é o 

mais que se pó de esperar que obtenham estudantes de um curso a.cademico . " 

Pelos estatutos do Vlisconde da Cachoei<ra, o curso jurioico desta c:dade com

prehenderia 10 cadeir3s, rlistribuidas por dnco a111nos seri•aodos. No 1•. estudar

se•hiam direito natural e '!}ublico .uniJversa.l e lnstitutas ·c1o direi' to romano . No 

2•, direito d·as gentes, universal ·e pabrio, o odiplO'mabico e direito m a rítimo e com

mercial. 'No 3•. d'ireito .patrio, •paorticul·ar -e crimina·l , explicado IPOr dons profes

sol'es que dividiriam entre si as materaas como ·lhes parecesse mais uti·l. Conti

nuar-se~hia no 4• anno o l"Studo do direito patrio e encetava-se o de ·economia 

po'htica.. No 5•, ofina•lmente, haver:a >duas ·cad•ei ras ai·nda, sendo uma de nisto

ria do drlre.ito e outra de theoria e pratica oo processo adoptado !}ele. legislação 

nacional. 
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Para que, todavia, os alumnos se pudessem matricular no curso jurídico es

tabelecido. tOflh1r-se~h<ia preciso apresantarem attestados de am~rovação .?m la

tim, franctz, rheLoT'óca, vhilosotPthia, arithmetica e geometria. 

A Lrequen<::ia suin oori~atoria. O estudante que dêsse 15 faltas .sem causa 

oou 40, ain~a que jul.'tific'tdas, perderia o direito de prestar ex'<l>me no flim do 

anno lectivo. 

As provas seriam e>.:'elusivamente oraes. Os examinandos, para e se fim, ti

rar<:am o pcnto, E'm que deveriam ser arguidos, com 24 horas de a:ntecedencia, 

sendo esse PMzo dobr:~do para os •bacharelandos. 

Terminados os exames, a Congregação se reunit,:a; e, depois de deliberar 

em com.num, distri-buiria premios de 50~000 a dons estuod:antes de cada anno. 

Kão se olvidara ainda mais o autor do regu1amento em questão dos dev -

res e .1 ttribuições con.fcridas aos •lentes, dando-lhes o direito de escolherem as 

cade'oras em que se ju•lgassem mais aptos e passando de um anno ·pare. ouLro, se 

isto comniesse ao aproveitamento dos alumnos. Recommendava-lhes, todaovia, qu;o 

fossem breves e precisos nas suas prelecções, evitando o mais 'POSSível embar'd.

fusta• pelo dorninio das divagações tnuteis e 'J)Tetenciosas. 

A creação, entretanto, do curso juridi·co do Rio de Janeiro jáma•! s foi levada 

a effeito; e os estatutos do V•lsconde da Oa.choeira ficaram Lambem l·ettra mor

ta, at{, flUe, instituídos pela lei de 11 de Agosto de 1827, estabelecimentos seme

lhantes na capita•l de S. Paulo e em Olinda, foram a•pvlica.da·s proYLsoriamente 

as suas d•isposições a essa~ novas escolas em tJUdo que não contrarias,;e o espí

rito daque11e decreto. 

Por seu turno, os collegios medico-cirurgicos, quer de ta Capital, quer da 

Bahia. éstavam reclamando medidas que os collocassem ao nivel das instituições 

congeneres da ve<l·ha me.tro·vole. Nesse sentido, repr-esentações de estudantes e 

lentes eram endereçadas em 1826 á Assembléa Geral. E, firmado pelo Deputado 

José RibeiTo da Costa Aguiar e mais dous •i!lustres oollegas seus, não tardava 

a ser traduzi>do em lei o ,P'J'Ojecto de 16 de Junho desse m esmo anno. 

Dispunha essa lei.· que teve a data. de 9 de Setembro seguinte: 

":\ rt. 1. o Ha!Verão carta d·e ciru!'gião ou ciTurgião formado todos aquel>les 

que, nas e~colas de cirurgia do >Rio de Janeiro e da Bahia. já têm conclu•"do com 

appro ; aç·ão ou concluírem d'ora em diante o cul'S<> '<lo 5° ou 6• anno, na cofl

formidade dos seu·s estabutos. 

Art. 2. o AA cartas s~rão passadas pelos directores das escolas ou pelos len

t&s que suas vez~.s nz..erem, escri·ptas em lingua vulgar, ass~gnadas pelos 1lent~.5 

de prat;ca medico•cirurgica, subscriptas pelo secr.etar:o, impressas em perga

minho e selladas com o sello pendente e fita amarella. 

Art . ~.o As formulas das caortas serão em tudo conforme ás que vão lan

çadas no fim desta lei e o sello será o que escolher cada uma das ditas es

colas. 

Art. 4. o !Serão dadas e passadas gratuitamente com a unica despeza de im

'{>ressão e pergami~ho que pagarão os estudantes. 

Art. ;; . o Os que conseguirem a cM·ta de cirurgiã.o poderão livremente curar 
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de c .rurgia em qualquer parte do Imperio, depois crue com ellas se a·presentarem 

á aulorid-.de local] . 

Art. 6. 0 Os qu·e obtiverem cacrta de ci'l'Ur.gião formado .poderão igualmente 

exerctta•r a cirurgia e ·a medicina •em todo o ImpeJ.'lio, .feita a apresentação em 

fôrma do arti·go an te('eden te. 

A r t. 7 .c- F ic!l!nl revogardas tod.as a~ leis, a•lvarâs, decretos, reg imentos de 

physico-mór e cirurgião-mOr ·elo Impcr io e estatutos das so.br·editas escolas na 

parte em que se O'fl ))uzerem á execução desta. " 

.Ern Telação, porên1, ao e nsi~no n1in(strado, contínuaran1 esses ·estabelecimen

tos na m-.is deplora vel s•htuaçã.o . 

Ass1m era qne, em 11 ele Setemlbro de 1829, o CQHegio Medico-Cirurg'ico da 

Bahia, responden<:lo a. nm aviso do Minisbro do Imtlerio, não oocu.Jta,·a as suas 

tristi5simas condições •de deca·dencia e o '])recar>io estado da suoa economia in

terna. Informa~·am e-nN1o •lS lentes ao Governo que se acl1avam r eduzidos os 

cursos a 17 estudantes e que as auJ.a·s continuavam a .funccionar m um corre

dor da. Sarta Casa de ::Vfi.serico·rdia em tres pequenas sa,las. E, relativame11te ao 

loca•l desun,z·do ás dissecções e traba·lhos operatocios, não \P'!I.SSaNa de um quarto 

estreito e escuro, s•i•turudo na en.fermaria mais bai xa d•ruqueJ.Je hospita·l. 

Não era mais comfGrtavel a. ·installação da 'Esco·l-. d·e Cirurgia desta Oapi

ta>l; e, para se avaliar o grão de atrazo a que tinha ·de scido oa instrucção nella 

distribuída, basta. c;tar os conceitos do iHustre autor de uma ij1n teressante memo

ri-., eiabomda sob os .auspícios ·de um dos nossos mais operosos Ministros de Es

tado. 

"Urgia refonn1ar o plano de estudos da Academia Medico-Ciru·rgica, attenta. 

a de"icienci'l do ens ino e a falta de preparatorios para os seus est.udo,; ex igidos 

porq11anto, ·em relação a estes, saber ler e escrever correctamente era bastante 

pa1·a ser m-.tr>iculado .no curso medico; e qu em CO'Dhecia o l•atim ou a .ge-ometria 

pad•:a freq'llentar o segu,]lcio anno do curso, accr·escent·a>ndo apenas os e.,tatutos: 

"Born se•·á. que ente•1dam as ling·uas fra>nceza ou ing.Jeza; mas es•perar-se-l'la pelo 

exam~ da IPI'imeira até a matricula do 2° anno, e pelo da in•gleza .a té á do 3°" . 

Este arügo dos estatutos deu ·ao pla.no de es tudos do cirurgúão :Manoel Luiz a 

antonomasia pilh er ica do Bom s&rá. " 

Foi nesse tempo que se travou na ilrn'Prensa lforte IPOlemica a 1lroposito de 

um projecto do Deputado Lino Coutinl1o, justi!ficando uma reforma radica.l do 

e nsino medico. l\femor>aveis se tornaram os escri'])tos pu·blicados pelo Dr. Can

elielo Soares ele Meirelles. E foi então •que surg•io o pla>no gera-l e systematico da 

reong·anização ék1. vel01a ·Escola. Medico-Cinwgica, tra·ba•llho nota.vel do illustre cli

nico Dr. José Martins da Cruz Jobim. 

•.rc;elo •panec<:a assim prenu.nci•ar que o novo Imperio •ia entrar em um IPeriodo 

de fecundes reformas para a 1nstrucção superior. 
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I II 

AS REFORMAS DA REGENCJ:A 

Com a me&ma data de 3 de Outubro de 1832, a vrimeira regencia trina, que 

se constitujra depois dos acontecimentos revolucionarias que •determi·naram a 

a·l:>d·ica~iio de D. Pedro J, samccion,..va, em nome do lilJd)el'ador, dous im:POTtantes 

oecretos l<"gi&la.tivos referentes ao ens•ino. 

Por um deHes reorgamizavG~m-se irad•ica>lmente os coJ.Iegios medico-cirurgicos 

d·a Bah1a e desta cidade, dando-se-lhes a nO!V.a denominação de Escolas da Fa

c'!ldad<? de Medicina . Pelo segundo creava-se na província de •Minas Geraes um 

C1L!"So rle estndos >ttinm·alO!Jicos. 

Esta u.Jt• . .m.a resolução do parlamento do Imperio não ,fôra um acto espon

ta•neo ãa sua srubedol'ia nem correspondera a qua·lquer •solicitação do Governo 
Centra·· . . 

Desde os <Pri•mei!'OS rlias da In-dependencia. que uma tal instituição se impu. 

zera ao espirüto esc laN'Ci-clo de a'l.guns mineiros .notaveis, que começaram nesse 

sentido a f.azer uma •propagancla incessante e inte<i'li·gente. Aos sentimentos na

ciona~istas, muilo ardent•es então alli, repugnawa. ver 1as riquezas natura-es de tão 

maravilhoso solo explora.das exclusivamente por extra.ngeiros. 

E aesãe que, por um dismosiNvo do pacto const!tuc;lona·l, ena permitUdo aos 

chamados Gunsethos Ge,·ar?s d·as provi<ncias revresentarem ao CD'VIerno Central so
bre as nec reit1ades ](}CR.'FS, não tal'darva o de Minas a sol icitar insta,ntemente á 

AsseMbl6a Geral as madiilas qu.e fora·m afinal condensaJdas em uma das duas leis 

de i•nstrucçãJo àc 3 de Outubro. 

Instituído asslrn um Curso ele estudos mJinera.logicos em q.)Onto que r r'!a mat~ 

taPde convr:mientemente escolhido ·no territorio mineiro, •d·ividla-os o leg.islador da 

Regencia por •qu,..tro wnno~. , No 1°, ·leccionar-se-ih ia ?necanicct e esta.tica. No 

2°, mme?·alogia, geologia e noções de 7Jllys-ica. No 3o, chimica elementm· e doci

masio . . No 4o, ex7Jlornçiio e extrncçcio de mineraes e t>·abalhos montanistico~. 

As au las durar!aw de 3 de Setem'bro .a. 20 de Maio, senr:lo empl'egados os n.c· 

zes restantes em v!agen·s ás diversas Jocal<!·dades em que •houvesse estabeleci

me<ntos de mineração ou mais bem se prestassem aos es tudos .praticos . 

Para a matr icu la no 1° anno deveriam os ca.n.didatos exnibir cerohficados de 

approv·a~ão em desenn1o, francez, geometria e trigonometria, e ariU1metica e ai· 

geora. 

As prnr.e·rns norr.eaçues a e pro'fessores ser J•El.rrl reltl;l;s sem concurso, podendo 

mesmo recahlr ern extrangeiros, que seri~G~m contracte..ctos para reger as cadeirct 

em que t•ivessem notol'ia eSipecia·lida•de, dada a fa.lta de nadonaes competente

mellte '1.abi'lita(ios para preenchel-as. 

Quanto a or.gantwça.o dos estatutos <provlsorlos do curso atê que " futura 

co•n•greg-ação do mesmo elaborasse os aetmltlrvos, competiria ao Presidente da 

provmct~. S·bn do que este.!':, uma vez mesmo confeccionados, não se tornariam 

ler anêes da a.pprovnç\ío do Conselho Geral. 
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.l:-'rov1•t'eo<clal'"· MI!dtt. a lei c1~ 3 de Vutu'Dro sob·re a lnstallação de uma Dt· 

bllotJhe::a, um m useu mi•llCralogico e um ·laboratorio ch•imico ·na •Escola de Mi

lla.,, correado essas é!espezas por canta da thesourarla da prO!V·ineia, que ser.a 

obrigada, f ini3J mente, a fornecer o predio onde tivesse de funcc ionar o estabele

cimento e seu e re5pectivos gabi·ne tes. 

Infelizmente, porem, a m·eação de tào importante •instituto de ensino 1H.:uu 

logo no olvi•jo. Limpo de _~>,breu meS;ffio, que a um espírito a,Jtam ente culttvaao 

jwntava um caracter resoluto e emJPr enen'dedor, nada con seguira •fazer na su .. 

passagem pela •presidencia de Minas. Na notaveJ Falla com que Inaugurava, em 

18 35 , na provlnola, o r eg•!men estabeleci<lo pelo Acto AddlciomLl, 1•'mitava-se a 

procurar a ex·pllcação de tão Jamentavel descuido no facto da .instabiJida·de ·aos 

governos que tinh a tido a.té então o povo mineiro. Mas, apezar dos seus bons 

desejos, •por essa '>ccastao mani.festados, {!e •levar ao cabo ta.o Ul'gente empre

hendlmento, ~avendo até ch egado a destlmar o paJacio de Cachoeira, sttuaao nos 

a rre d0res de Ouro Preto, para a •lnsta·llação '(lo curso m•m eraloglco, nã.o !oi mais 

fe1!z :lo que os seus a•nteceRsores. E a triste verdade foi que tão JPatriotica idêa 

n ão s~ demoraiVa a ser posta de la do, só V·in•do a vingar 40 a nn.os depois, q'\lamuo 

o Governo Geral a a-daptou , transformando-a em um serviço de ordem nactonat e 

Incumbindo o Dr . Henri Gorceix de redig ir um ·p la.-to de organJzaçi:to da Escola 

de Mt na~. 

N'i.o tir.ha, todavia, o mesmo triste destino a outra lei de 3 de Outubro de 

1832, referente ao ensino medico-eirurgico. 

Esta reforma e-ra com a. ma.lor prestez.a possl~el posta em eJ<Jecuçã.o. Manu

nharrn-se por ~li a as •duas escolas da B ahia e <do Rio de Janeiro, s ob a denomi

nação, como acima já dis-~emos, de Escolas ou Faculdaites de Medicina. Ambas 

seri111m r egidas ·pelos estatutos que deveriam ser elaborados pelas respecova~ 

conogregaçlles e -approvado~ pela &ssembléa Geral do Impei'io, vigorando provisu

r.i<amente os <la F aculdade de Pariz, atê aoque!les serem orgamizados. A Congre

gação compor-se-hia de 14 professores, proprietarios das cadeiras, e seis s ubsti

tutos . E o curso saria d·i v i d~'>do .por seis &nJIOS da mameira segul.nte: 

1• anno Phys!ca medica, botanica e elem en tos de zoolog<ia. ; 

2• anno - Anatomia ge ra·! e descrlptiva, chimlca medica e ml ruera,Jogla , 

3• anno - Anatomia e physiolog!a; 

·!• ~nno - P a.tholog ia extei'I!la, path ologia intCT'Tls , materla me'Mca, especlaJ

ment~! a tbre..slle1ra . e J)iharma'l>~a . 

5• anno -- ·:Medidna operatoria 1e a•pparelhos, partos ~ molesUas de mulhe· 

res peja das e de rece-m-nasci do,; ; 

6' anno - Medicina. legml. hyglene e histor1a da med lcma, oliru!ca externa. 

'l)ara os alum, os do 2• ao 6° a1mos. Olin'ica inte·rna 'Para os a>Jumnos do 5• e 6• 

anmos. 

Essas materlas abram!;'erla•m lpor seu turno tres secçBe.;: a .dias sclenctas liC

ceosorlas, <'omprehen>dendo physica, botanica e oh•!mica; a das solenclas medicas 

coiDIPOsta ele physiologia, patho1ogi•a. interna, materia med•; ca, ·pharmacia, me di

cina legal, hygiene e clinica imterna; e a das sci<emcias cirur.gl!cas, !o:rnna~a pelas 
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cadeiras <'!e anatomia gera,l, descriptiva, pathologia externa, partos, medicina Otpe

ratorla e olinica externa. Ca'Cla uma destas secções teria dous subsbltutos. 

Al~m do ~urso medico, havia o pbarmaceutlco, divldl<lo em tres annos e com

posto de .pbysi<.:a, botanlca, chim<ca, materla medic,., especialmente a !Jrastlellru, e 

pharmacia. O !Pro-fessor üe partos era obrigado a estabelecer um curso especial 
par a parteir as. 

Eram •preparatorios exlgiclos para a m<1trlcula Itu an.no mtc;aJ dt meúiClHil. 

o 1rano<,z ou !·nglez, latim, ph';losophia, arithmetlca c geometrla. Partt. " curso 

pharmaceutico requeriam--se os mesmos menos phMo opihia. e latim. P.a.ra b!orar a 

cada de 'Parteira bastava provaT a ca;ndl'data que sabia •ler e escrever e exJübir 

o certificado de hnbiEtação firmado peito professor da cadeira •de partos. O titulo 

de doutor em medicina só seria conferido aos formados dewois de sustenbação 

de un•a til E-se. 

Pela •l•el de 3 de, Outubro ainda eram con•feridas ás congr-egações .das }faculda

des ·de :Me-dicina attrl.b,icõe~ extraordtnar:.a s, reconhecendo--se em gra.nde 'Parte a 

sua autonomia escoJastJca 

Competta-Ines assim a direc0ão da economia mterna dos estabe1ecimbn

tos, cujos estatutos se tornariam obi'~ su,.. Pertellcla-lhe~ a. e1e1çil.<> trlenna-1 do 

<liTector, orgarn1tznnao uma lista trlplice de nomes entre os s2us membros, <1o~ 

quaes o G<>verno escolheria um. Nomeavam o secretario, thesourelro e demais 

en.pregaxic~ ho ferlmes da F aculdade, haJVemlo apenas uma restrtcçao sobre o tht

sour elro, que deverta ser um .dos substitutos e eleito annualmente dentre os seus 

·pares. e não percebeTia por esse serviço ordenado nem ·przypinas. Cabia-1ohes ainda 

a concessão exclusiva de d•iplomas de -dou tor em medicina, de pharmaceutico e ue 

parte1rd, sendo abolido o de sangrador. títulos esses passa<los -poela.s escolas em 

nome é1.1s mesmas, sendo que sem eNes ninguem poderia curar, ou abrir ·bottca, ou 

parte] ar, em todo o Imperio. Sob •este ponto de <vista era mais da sua unica com

petenc!a verificar as cartas dfl me<Licos, cirurgiões e boticarios extran•geiros e obrl· 

gal -os a se submetterem a um exame especial em sua presença, sem o que .1tca.rlam 

privados de cllnicaT Gto eX'!Jinra r ~tabelecimentos pharm><o.leutlcos no palz. l!ln1 umu. 

palavra, administ1·avan' livremente o seu patr:monio. 

Além t:e<;tas prmctpaes e:\.-postções, não tescaopara •a lei ele 3 ae OutubN il. 

<·nfluencia do E-Spirito democratico, dominante na. época.. Decretava-se newc o. 

plena lib<>darle :lo ensi!lo medico, podendo quem quizesse ensinar como entendesse 

e a'br.1 cursos em qualquer ponto do territorio nacional. ·E, para im-pulsionar o 

ma.ts poS>'IVel o desene;olvímento dos estudos medlco-cirurg'lcos em, nossa J:'atrl!i, 

manaa.va rumda a lbl cita•da a.Jbrir concursos tiJe quatro em quatro annos para r1ue 

um dos novos doutores pelas Faculdades bra.st.leiras 'PUdesse Ir vlajaT a custa 01.1 

Estailo. vl131tando os grandes estabelecimentos hospiitllJiares da Europa. 

Quanto ás vantagens '('oncooid.as aos docentes iie ambas as Faculdades, nà.o 

foram pequenas. Os catJhedraticos começaram desde logo a p~rceber honorar!os 

E!'(Juiparados aos do!: de<>ernbargadores .das Relações; e, !indos 20 annos de bons 

si'lrviqos, ;Joaedoam ju-bilar-se com o oràemvdo por lntetro. 

Entrando no novo reg•imen, foram em 1833 feitas as nomeações dos prlmerruu 
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diTe..:to!'e-0 JPara as escolas da Balhiia e do Rio d~ Janeiro, r ecahlndo a escotha 

imperial <nos nomes dos D rs. Josê Lino Coutin'ho e Domingos Il'be ir·> rlos Gui

marães P efxcLu . 

Desrle ·c go, to·da vLa , principiaram a 'lutar as con-gr-egações :lesses estabeieu, . 

mP-nto..~ ,com as maiores e mais insuperavel!s d·i.l'fictrlda·des, quer quanto aos locaes 

para se inslallanem as diversas !IJu las, quer em relaçoo aos regnl qm&n tos di scipli

nares que tiveram de elaix>~ar. 

Estabeleci ela ~m ·t t.:as .estreitas sal•as do Hospita•l da Ml,;e r icorctta, a 1• ac t .. -

dude de lVledicin•a desta C!IJpita•l •não se pôde man'ter por mu ito tem 110 nessa sttua

ção, sem espaç:o ~·lgum para ·funccionar em rregularrnente ~as 511as aul2s nos cu tu 

parthnentos aha.fados e ·escu·ros onde se accumuJavam os ê5tudH'r~t -::~. E, en1 vi!" 

tudc de se aohar I' el i ~mente sob as vistas proximas do Governo •":entra !, conse

gulo o sou illustre ·.lirector a mudança da esco la pare. o antiga co<ll<~g1o rtos j e

su.Ita ·, no 1norro elo C'astello, -detpois •de r-eiteradas e lon•g:Js r~;>res.,ntaçue~. 

nma. vez ahi, não ba .duV''da, 1não J~he faltariam a.ccomJnodar.ões ; mas, a ti

tulo 1de curiosi<lade, é inCeressamte registrar-se •a série de reTI10 ÇÍ:l~'3 e Ua e.tnbara

c:o~ que, cle·nli'O de 1 oucos armos, ai•nda teve de supporta r tã11 importante insti

tui~áo. 

i \ss uu (! que, ·em 1845, mantde.vtt-se estabelecer o Hospital MilHar no eJ •, fi ctu 

j :l occt<; .ado •pela •F' a eulda-de, t'lca•ndo te.sba privada de sa·las :)a 1·n algumas de sua~ 

ttttla s. ~";:lraP'l tnuteis os •protestos então levantados em non~c da congregaçrto . 

E, s6 depois de muitas inst!l!ncias, fo i ~1ue o Governo accedeu em alugar uma 

casa da 'PNiia de .Srunta LuziR pare. funcciona·rem aquei las aulas, que haNiam sid•> 

deslo ra ilas de suas sédes primitivas . 
" E' facil imaginar o oreju."zo e os .gra.ndes inconvenientes causallos 1JOr se-

melhante mt>dida, attenta torl a da ·disci/plina escol-ar e do bom andamento do 

ensi.no . 

A 's I't>presentações, ~nt1·etanto, ne~;Se sentido, limitavam-se os poderes pu

blicas ~ rP~pon.de~ com a promessa de que se estava cogitando de •proporcionar á 

FlllCU•Id.ade uma !n stal<hç!l.o ,condi g;na . Houve mesmo um min''stro que a lvitrou 

estabelece·I -a no ed ificio contíguo á Secretaria do lmperlo, entil.o situad<a á rua 

da (}uar·da Ve lha. E, finalmente, para sa t i fazer a novos clamores do corpo Jo. 

cente, <los a.Iumnos e da. imprensa, nomeava o •Govenno uma commissão, de que 

fazia parte Porto Ale.~Te, como director de. •Aca1d-emla de •Bellas-Artes, para e;J

colher o local em que deveria ser levantado um ed'ificin expressamente constru: 

dc para ~trv!r aos estudos medico-cirurgicos. 

Essas obras, pr>rém, se bem que economicamente orç!IJda.s, jâ•rnais foram 

t·n iclacle.!'; e a Escola ainda soffreu u ma rnuda.nça. pa ra uma casa da rua dos 

BaTbonos, na qu•a l continuaram a ,funccionar tO'das <as aulas, com excepção da de 

!IJnatomia, un.!ca crue '*' con~ervou no Hosp'tal •Mi!Ha'r, até ser a1>rove:tado ']leio 

Governo o edifício em que ora se encontra ainda insta•llada a Flacu.Jdade, tc>rnan

'Clo-o de,<;Jd-e t>ntã<:> por alugue l á Santa Casa de !M:isericordia. 

Em relação á Escola da Bahi~ •não pequenos sacrirlcios tarnbem custou "" 

sua lrca.Jizacão . 
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Se bem que ma•'s feliz a sua direcção do que .. da do RJ1o de Janeiro, po1o. 

ctentn:· de um anno conseg;uia installar a FaJCulda'<le em edifício que mai~ ou me

llO'S s; prest!lfVa ás necessidadEll;' do moroemto, teve comtudo de sustentar cout os 

GovernJs da •província uma larga luta, que só terminou em 1837, quan'do, por 

ruviao do :Ministerio do lmperio, ordenou este a entrega á congreg.ação du. parte 

do pred•io da qu~t1 crurecia para accommodar o laboratorio de cbt;rrüca, contra !1 

vontadt das d lver~::< <t .dml.nlstraçõe~ locaes. que <aJ.ll ha.vlam estabeleci'do um mu

seu de historia natural e qbjectos indígenas. 

E>ff<>etivamen•te, cumpri'lldo um dos aTtigos basicos da lei de 3 de Outu•bro 

sobre a refo r ma medtica, u Sa1111la üasa de Misericordti~a. da Bahia facultara para 

o .ensino clinico as enremn~rias do seu ho€{Jlite-1, que, a 2 de Jtl!tho de 1833, mu

'llava ll sua sêd~ pan-a o v<>tl1o Col.le.gio dos J esuiltas, va~lo por [orça dta resolução 

que extitngui.o o Hospital Militar da província, nelle alojado durante mUtito 

tempo. 

J~is & acta que registrou 9. insta.JhLção da Faculc1acle: 

"Aos d•ezoit.o dias -"o mez de Maio de 1833, reuniram-se os lentes da Escola 

:vredi'c"- e a el'Jtes p·r.esente urr. orficlo do Exm . Sr . Presitd.ente da Hrov•incia, em 

que pD.1'tici•J.Ja á •Faculdade para que, oe.xam.inan·do os salões do Hospital do Col

leg-io que se acham deYolutos, .l•he passe a propôr as obras precisas para todos os 

arramjo.s tda escol-a, em razão da representação, j'á tfe:ta llJela me sma, de falta ·le 

commodos que ha no lugar em que se acha actual•mente colloc6Jdo, pelo que, diri

gindo-se alli os lentes e fazendo-se novo exame, achara= serem n·ecessarios todo 

o andar &e ctma, a casa <la Botica e seus annexos, as salas que liicam no corre

dor de baixo e o Thteatro Anatomico, jã ha muito destinado pelo Governo para 

esse ftm, fica·ndo as obras que fossem necessario .J:Mer-se á disposição da Fa

cultdade, Qlle •dir'g;irá. o architecto que paPa ellas fôr nomeado. •· 

De to.dos estes ;::ornpartimentos, não tardava a tomar posse a. congregação, ex

ceptuada tupenas a ohrumada CÇJ-sa da Botica, origem do con.nncto a que acima nos 

refertmos com o Governo da província. 

Não fo1·am, •porém, sõmentc estes os dissabores soffridos pelas congregações 

d.as du::ts esoolas de medicina, recem-reformadoo. Na organização, quer -dos seus 

estatt•tos, quer :los re.,"'Ulamentos policiaes, que por lei ·lhes pertencia elaborar, 

mult~plos a.ccidentes so•brevieram, sendo que alguns deram lugar a sérios d•istur

bios nas ri' aS e pertuPbações na marcha regu.Ja•· dos estudos. 

"Gm d·esses reg"imen.tos, confecciona do para a Fruou'ltd.ade desta Capital, pro

hibindo ao~ estuda'lltes org;miza.rem associações sem licença do director ou an&a

rem ao5 magote6 pelas vias rml>llcao<, provocando tumUtltos e dx!IIS, deu ensejo a. 

uma tiareele gera.! dos alumnos, que fizeram contl'a taes medJide.s •protestos rui

dosos, enviar-am representações ao Governo e acabara.m &eclarando que não vol

tarian, ás e.ula~CJ, emquttnto não ·fossen1. r&vog-ad,as sen1eHtJa.nt-e 1d1isposições. 

A questão, comtudo, dos estatJutos definitivos para as escolas m dicas nunca 

foi reso;\ina d•P modo satisfactorio e decisivo até 1851, quando teve o Governe. 

nov.a. •autorização l1egjs'lrati.va •pe..ru reor·ga]nri•zn.l-as. Houve, ê ce.rto, enlT~e outros 

pla.nos de regulamento~ um expedido para a Faculdrude desta cidade pelo Ministro 
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Araujo Vianna; mas ficou sempre lettra morta, por causa da má vontade com 

qu•e o r.e·cebena a respectiva congregação. 

Na Bahia tambem a mesma causa, mntotis 111111.tandis, se passou . R eplica.ndo 

<>m 18H ao Ministro do Imperio, o Conseliheiro Chnchorro da Ga,ma, que lhe r c 

comm endara com toda a instancie. providenciasse sobre a confecção urg'ente dos 

r.egu·l amentos qu e lhe cabiam r edi·o·il· pela •l ei de 3 d e Outubro. a congr egação da 

escola bahinna declara.va qu-e já tinha qu.a.si prompto o seu trubal•ho. E, ent!'e

tanto. como tfaz la ve r c Dr. Malnquias Allvares dos San tos na. sua •M emoria H is

torie. de 18 54. isto é, 20 annos depois, até essa data não havia m a•j)IJ)Rrecido 

os desejados regulamentos, que, n·a /P'hrase do Dr. JJino Coutinho em nome 

dos St'US c0 ll ep.as de magisterio medico, já estavam ~offren•do os derra•deiros re

toqu es! 

Po1· outro lado. n mór parte dos principnes e mais importantes dispositivos 

ela r eforma da 'Reg-encia nunca foram sér i.a m ente execu tados. O ensi·no continuou 

atr Oip·ela.do e mnl di stribuído, como da-ntes, em ambas as esco las do paiz. E. 

qua,ntc a estudos praticas e ex•perimente.es, de n•ada se Ctii'Ou durante qua5i 30 

a1mos. l]Ue se segu irU!m ã -decretação dnC]nella l ei . 

Accresce mais regish·ar que não ~e demorav-am a abrir os successivos con· 

filictos entf'P as con~regações, ciosas de sua tíl .utonom ia., c ns repaJ~t i ções fiscaes 

C!tl'e, em nome elos •i·nter esses do Th esouro Naciona l , procuravam nrrecadar ns r en

das das m~tricul as, como devendo formar umn das ·add ições da receita g·er a l do 

Imperio. O resu.!ta'llo foi qu e as thesourarias das Faculdades foram perdendo 

pouco a •pouco a r azão ·de existir; e o Esta•do a.:e.bou por co n fio;ca,· os recursos 

con1 que a.c; an tig-as aca demias haviwm imn gin-a do constituir os seus pn!Timo

nios e n sua subsequente ' ncl epenclenc 1 ~ da riscalizRção ofl'iC':al. (•) 

v 

AS REFORMAS DE 1854 

Dura,nt.e o decennio inici-al <lo seg u.ndo r eina do, não se pôde d izer que ro~sc 

só o estudo das sciencias ju t·iclic:n~ 0 .c::: o C'z :l ~ n revelar a n1nis dolorosa e destno

rnJoizaclora clecadench. 

Nos outros ran;os ila instrucção superior, os mesmos symptomns a.l armantes 

se mamf·e..~tavam de rY)Orlo a impressionar V'iV'amente o espírito de a l•g-u·ns esta 

dista,,, que ~P de ixave.m m•enos nbsorver pelns exaltações partid arias da época : 

e a grita s& torna~ra ger a l contra o regi meu instituído ,peJos gran des ~hotnens d::t 

Regencie , ruingu em se lembrando que, se a .Jei de 1832 dera tão mãos r e-sulta

dos, era porr;ue j ãmais f ôr a fiel e honestamente ex ecu tada e ou mpl'ida . 

P a ra snrisfazer a estes c lamores e em virtude d·a autorizoação conferida no 

Governo nos decretos ns. 60S e 630, de 16 de Agosto e 17 de Setembro de 18·51, fo -

( •) O capi tulo IV des te r elntori,:; constn do volume 8• - In stnwçrio Pu
blica. 
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ram elaborados os novos ~statutos, regulando o ensi•no superior nas escolas de 

di•r-eito e de medicina. Assignou esses documentos o Conselheiro Francisco Gon

çal•ves Martins, então MJinistro do Imperio. 

" Submetten•do, como lhe cumpre, ooct•evioa elle em seu relato rio U·presentado 

ás Camaras em 1853, á vossa approv-ação esses actos, que achat-.e is aqui anne

xo·s, é qu.asi oc.oso confessar que, compenet.-ado d·a missii,o que lhe .fõra dada, rez 

o Govern0 quanto e,m si ca·bia para prcenchel -o de modo que corre:;pondesse di

gnarr.ente á confiança neJ.l e deposita~da pelo corpo legislativo. 

Como de lles vereis, foram não só ampliadas, mas mel•hor distni,buidas as 

marerias 'ele ensino; e, IPUrn. as Facu1ldades de m -edicina., foram ct~eados os g'ab.i 

netes e· estabelecimantos indisp<>nsaV'e is ao maior desenvolvimento dos trabalhos 

theortcos e ·praticas de seus differentes e variados ramos de con·hecime.n tos . 

Conviria talvez instituir nas F'acul<:lad s de direito uma .rormatura em scien

cias 'sociaes sómentc, que habiH<tasse parra os caTgos que não exi·gen1 un1 conheci

mento particular do direito civil. JDssa fot,matura, que se ,poderia fazer por tres 

e.nnos de estudo d•as materias dispersas pelos cinco annos daquellas Facuolda

ães, com al·g·uma. outra que se lhes add'iciorna.sse, abriria nova ca.rre'.ra á tnocidade 

estudior.a, racilita•ndo as habi.Jitaçôes officiaes e d•ando ci·rculo mais amplo á bem 

~ntend; da ambiçã.o dos a 1utnnos, hoje, ·para assim dizer, circumscr'ipta á carreira 

judicutria. 

Por outro lado, em umas e outras Faculdades definiram-se e extremaram-se 

com a, devida .precisão e cl•ar.eza. as attribuiçõe.s do director e das congregações, 

damdo !i.que-lle a incUspens!l<Vel autoridaJde para velar sobre a conducta de todos 

os empreg·a·dos e o.s convenientes meios de e.cção p~ra chatnal -os á orden1 e aos 

seus deveres; tproveu-.se ,oobre a assiduidade dos lentes e sua •permanencia no 

ma.g1itsterio e estabel~eceram-se regras que gara·nt·an1 os concursos e a m·elhor es

co hh a dos substitutos e ·dos oppositores." 

.t-.es es regu lamentos providencilwa-se tambem para a mudança da Acade

mia de Olinda para o Reci·fe. 

Approvados, todavia, os actos do Governo pelo Poder Legislativo, tinham a 

data de 28 de Abril ·1<- 1854 os decsetos n. 1. 386 e 1. 387, dltitlido de.findtivamente 

novos e tatu tos ás Faculdades de med·;cina e de direito do Imperio. 

Os et•rsos medicos do Rio de J~~neiro e da Bahia eram divididos em seis e.n

nos; distribuid~s as matenias pelas seguintes cadeiras: 

J.o an11o - Physica. ~m geral e particula·rn1.ente en1 suas applicações á me

dicilla <;h'mica c mineralogia, anatomia descriptiva; 

2o a1nno - Botanlca e zoolog·.ia, chintica organica, physio~logia, repetição da 

amato;ria descr·ioptiva; 

3" anno - Contiuuação de physiologia, anatomia geral e pathologica, patho

logia goeral, olinlca externa: 

1" a.nno - Pathologia, externa, pa.hllologia interna, partos, molestias de mu

l•heres peja-das e de ·recem -nasoi<:los, clinica externa; 

5·> anno. - Continuação d pathologia interno, Anatomia topographica, me-
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dicina or;eratoria e ~ppa~elhos, materia m edica e lhera.peutica, e clinica in

tern a; 

6• anno -- Hygicne e histeria da medicirna, medicina 'legal e •pharmacia. 

O curso •Ph<umaceutico constava de tres annos, do seguinte modo: 
1:1 a.nno 

2• ar.no 

nica; 

Physica, chilnica e m 1i•nera.logia; 

Botanica, r eiP€tição de chimica e minera logia, e ch imica org:l-

3• 'l imo - Repetição de bot.a nica, materia m edica e pharmacia .. 

O cur~o obstetrico consistia. na rrequoencia, .por dous annos, da cadeira el e 

pa.rtos elo 4° anno medoico, e mais na ela respectiva cJionica da •Santa Caso. de 

Misericurclia. 

Alê•n dos 18 catherlraticos, cada Fo.culdade tinha 1·5 oppositores dis tribu i

dos pel•s tres secções - accessoria, cirungica e med·ica. 

A primeira comprehendl a as cadeiras de physica, ch•imica, mineralog ia, bo

tan ica e zoologin, medicina legal e r,.harmacia . 

A segunda, anatomia descriptiva, a natomi a geral e patlholoogica., pathologia. 

externa, a natomia topographica e meruicina o•peratoria., partos ·e clínica e:><terna. 

A terceira, physiologia, patlholog ia g>eral , pathologia interna, materia me

dica •J thera:pentica, hygiene e lh'iostoria da medicina e cHnicn. i nterna. 

Apreciando est a reforma, em interessante paral.le•lo, quoe r evela desde logo 

a. mão firme e ha·bil que o traçou, o autor do capitulo de uma importante noti

cia histo!"ica existente n€Sta Secretaria doe Estado, e m a.is de uma vez cita da 

j á neste tra•brulho, sobre os serviços e repartições della dependentes, assim sé' 

•ex.rprin1e · 

"Este decreto de 1•854 não correspondeu á expectativa dos espír itos maio~ 

adiantadoo do S€.u tempo. 

EI!l vez de lPreencher as ·lacunas, asseg-urar e desenvolver a execução do 

plano de organização de 1832, ma·is se occupou com o co digo dfls penas discip li

nares e os pr<-ces.sos de exames do que das a l berações ra·di caes que a evo lução 

L o progresso 'das scíencias ex ig iam no system a e nos tnelhodos d ensin o . 

Os e1::tatutos de l 854, confronta dos com a lei rue 1832, mostra m á evi dencia 

R. ln!·ga intuição elos espír itos lib racs àos legisladores claq ueNa êpoca memora

vel, ·que ~leixou consagradas nas v0l hns leis disposições que ê necessa.rio a•indn 

I"~eviver. 

A r efor:n9 de 1S32 concedeu a liberdade do ensino e a de 1854 s·uppt'irni{)-A . 

A primei1·a dava muito maior a uton mni:1 á Faculdade, c?nfer ia -lh e o :11-

reito ode confeccionar sem; regu.lamentos, doe propôr a r eforma na. di stribuição 

das mR.t-e ria~. de avpl•icar em favor tl e s ua bilbliotheca as tnxas das matriculas 

e os emolumentos dos títulos, de t'leger seus ài!'ectores, [lor períodos triennaes, de 

org anizn.r e mel.horar seus 1aboralor ios e g·abinetes; a refon11a ú +? 185 -~ cercP.ou 

em favor tlo Govoerno todas esta nltribuições, r edu zindo-a por w11a centraliza

ção absorvente á este ril+dade e n rrophia em que .perma neceu por m aios de 25 

a·nnos. 

A lei de 1832 dPu ao pro~essorado g·aranti as, concedeu aos loentes as honras 
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e vencimentos dos desembargadores (; o direito de apooentadoria Integral ao" 

20 annos. 

Os estatutos de 1854 decretaram aposentadorias aos 30 annos com metade 

da gratificação, sacrificando assim o magisterio. condemnando-o a um exercicio 

além dac:> •forças phy'>icas e intellectuaes do professor, que, para não perder os 

meios necessarios ã propria subsistencia, ítuando absolutamente já não é tempo 

de procurar o\:tros, e>Opõe-se, aTrisca-se a decahir no IPTestig!o e no concei to que 

os anno~ mais vigorosos de sua vida merecidamen be l•he conquistaram. 

A lr,i de 1832 creou os substitutos -e preparadores de vencimentos f-Ixos; o 

decreto de 1854 inventou uma classe d€ funccionarios, que chamou opposito

res, provi dos por um concur~o ddr(ficilimo, abrangendo as nmterlas de seis ca

deiras cifl'erentes, sem vencimento fixo, obrigados a preencher eventualmente 

qualquer das cadeiras da secção, e sendo ao mesmo tempo preparadores de to

das elhLS. com uma simples gTalificação p1·o labm·e, inswfficiente para manter a 

mais modesta .owbslstencia. 

Este o])lpositorado, que devia ser o vhveiro dos catl~edraticos, impossibilitava 

assim o.• futuros mestres. pelos multiplos encat,gos de que os onerava, de ~e 

prepararem •Para qualquer das especiaJidades do magisterlo, ao passo que mo

ra1Jn·t3ntc ohrigava-os ~ concorrer â primeira vaga nu e o acaso lhe:: deparasse. 

Em vez de realizar as disposições da lei de 1832 referentes ao ensino pra

t-ico e que tinham si·do até então lettra morta, a reforma de 1854 augmentou a 

brug-agem <ias theorias, creando quatro cadeiras novas, sem dar a nenhuma del

las ur., Iaboratorio para as demon8trações e experiencias de 'QUe carece o estudo 

destas ma terias. 

Al;o-uPs anros dPpois da reforma, em 1858. jã di,ia um illust~aJJ prof~ROor 

da Faculd11:de, o Dr. Antonio José Alves: 

"A reforma dos estatutos baixa·da no decreto de 28 de Abril de 1854, em vez 

"de aperfeiçoar o enRino. na parte mais ómoprtante, trouxe-nos promessas, que 

"ainda ha quatro annos se não J'6al'zaram. Prometteu"llos estudos opraticos e 

"cleu-noF p-rofessoi"es theorico. : em vez de gabinetes deu -nos em1p1'egados; e, em 

"vez de instrumentos e uppat-elhos, cadernetas para maTcarmos as faltas <dos 

''alumnos, com virgulas e pontos.,. 

As queixas e reclamações que, em 18·58, fa:oia o dl tincto oprofessor tiveram 

de t·epetir-~e ainda por mn.is de 20 annos . " 

E' Yerclade que aJgumas das lacunas e d•i positivos consider ados inconve

nientes ao bom andamPnto do ensino medico-cirurgico foram remediados por 

actos poslPriores. Alt'm do res-u·lamento comoplementar, que baixou com o decreto 

n. 1. 764, dE' 14 d :vraio de 1856, os de 14 de Janeiro ·de 1871 e 22 de Outubro 

do mesJ"lo anno modHica~am os estatutos em vigor na pa.rte referente nos exa

mes, estabelecendo--se as proVllls escritPtas em todos os annos do cuTso. Por lei 

da Assembléa Geral éte 22 de rSetembro de 1875, regu·lamentada pelo decreto nu

mero G. 203. -de 17 de Ma.io de 1876, tambem foi restabeHec ida a classe dos an 

t•i.go.s substitutos, extinguindo-se a dos oppositores e rdetermi•nando-se que só para 
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esses :1ovos lug-Pr4?s houV~es~e concurso, .sendo os seus set,venruart .. ios elevados ~logo 

a cathedr~_ticos ·das secções 1·eepectivas, quando se dessem as competentes va-

gas. 

Quant0 r.os curso., jurídicos, foram pela reforma. de 1854 el-evados a Facul

da·d•es de Direito. 

Poucas alterações, entretanto, soffreram os a,ntigos estatutos em relação e.o 

p1•ano de ensin0. Crpar·am-se apenas mai::; duas cadeiras: uma de di?·eito ro

ma-no, para o 1• aniJlo. voltando-se assim á i-déa proposta. •pelo Visconde da Ca

Phoeira em 1825; e outra de cli'reito aclm11inist1·cttivo) para o 5° annv. 

As exigencias para a~ matricu~as não foram augmentadas. As au·las !>assa

ram a !. er d<o uma hCll'a Bpenas, a:bolimio-se a divisão do tempo em parte ]XLra 

prelecção '?. parte pa·ra exercícios. Dispensou-se a fonmalidade dos compendias 

rupprovados pelo Poder Legislativo afim de poderem servir para estudo dos a lu

mnos . Nlant·ida,s embora as sabbntillws. minoravam-se as exigencias das disserta 

~õcs men><aes escriptas . 

A freqaencia <'las aulas continúa obri•gatoria, como o)ela lei anterior. Na 

questão da auscnocia das lições, accrescentou-."-e a pena >de quatro fa -ltas pe<lo não 

comparPcimento ãs sabbatinas. 

Coriservou-se o mesmo systema de exames, extinguindo- e ftpenas o titulo 

de bnolla?·el ao ahtmno. lo!!'o que prestasse o 4° anno, reduzido a um só este 

P,l,áO, qu-e ser in cumprid!l wpenas depo·!s de approva<;àJo no E0 anno. 

Sobre o corpo docente e a aelm'n istraçã.o elas Faculdrudes é ·que se deram 

rulgJutl'!ts alterações ele maior monta. O director ~ue servisse a contento durante 

ti-.es amnos ~egui<dos fa?.ia jús ao titulo de con.sel•ho, conseguindo a mesma graça 

os lentes •que continuassem a servir rlepois <l·e 2· annos de magisterio. Comp-le

tou -se o pes.•oal administrat-ivo. creando--se os luga'l'eS de secretario e ajudante 

de bibliothecario. 

AugmP.ntou-se tambf'm com um substituto o corpo docente, ,ficando a Fa

CtLlda··le com 11 cathedraticos . Para as ovagas destes não se requisitariam mais 

concursos: serinm nomca'dos os substitutos pela ordem na antiguidade. 

Por esse motivo, dift;!cultaram-se os concursos <Para -estes u ltimas ·luga

res, constar.ldo essa<> provas de dissertação escri·pta e oral e de defesa de theses. 

E)Stas seriam constituídas de proposições, em numero nunca inferior a tres, so · 

bre todas as meterias i!o curso. E, só mente findo o prazo das inscri•Pções, prazo 

esse que poderia ser dilatado se não se a•presentasse candidato algum, competi

t'ia ao Governo faz&r directamente a nomeação, escolhendo um doutor em -dire-ito 

com exercício àe advoocacia por cinco annos perante as Relações ou ode cat,gos pu

blicas .je alta re&ponsabilidade. 

No regulamento complementar, baixado com o decreto n. 1. 568, de 24 de 

Fevereiro de 1r55, a ilfl'cla se àiHicultaram mais esses concursos de substi tu tos . 

As inscJ'i·pr,ões tpm·a esses cargos foram marcadas para seis me,es, dispondo cana 

ocand•dato de um mez para preparar as theses, -que teria de escolher entre as 

nove, que . . por sn~ vez, cada professor era compe]l]ido a apresenta r . As prova~ 

çomeçariam r.-elas defesas de theses, arguindo-se mutua-mente os can-didatos; c 
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s g·uil'i,arn depois as dissertações e.scriptas e orae.s com intervaHos de dou.s dias 

uma da o"tra. 

In:~l"ltuidu o regimen dessa nova reforn1a, •poucos actos posteriores vieran1 

tambem alterai-a até 1878 quanto ás Faculdaldes de Direito. Apenas os decretos 

ns. 4 .67{i, doe 14 rle Ja•ne,'ro, e ·1.806, de 22 'de Outubro, ambos de 1871, estabe

lecer·anl modifi,.açõe!' dif;nas de nota, exigindo o primeiro provas escri·ptas para 

os exames d·e todos os annos e o segundo abolindo o prazo de 24 horas entre a 

ti ragP.m do.s pontos -e a:s provas oraes. 

Ouçamos, porém, u palavra offi'Cia l através dos homens mais illustres que, 

nesses 23 ali nos, passara.!l1 pela pasta do Imperio. 

gm l 854 o Ministro Couto Ferraz assim se CXJ)l·imia: 

"Devo dizer-vos aqui c1ue a reforma dos estudos swperiores, upezar de já. 

have1· mel·horado muito o ensino das materias nos cursos superiores, ai·nda assim 

não se pôde considerar comJ1leta. 

lima l'Rcuna, e esta importante, continúa 11 haver. E' a falta d e um grande 

conselho centra.l, que sej"' como um conselho universitario, •imcumbido da altu 

direcqão ·e da inspecção s•1perior dos diversos ramos elos con1hecimentos humanos 

que se ens in am em Faculdades ou Academias do paiz. 

Este conselho cl~amaria a um centro todos os estlaJbe-lecimentos dessa ordem; 

eJCpediria ·instrucções para. o plano geral do ensino ; proporia as alterações que, IJ'IO 

correr dos annoc:, o mçstno ·plano reclamasse; !nspeccionaria o set'viço das Fa

culdadeb por m€io de delegados tirados do seu seio amnualm ente, mas em épocas 

diffcrentes; nelle seriam julgados em ultima instancia os lentes que se lle~l c ixas

.sem 110 cumprimento do dever; e, rico de ·experiencia e ele saber, torna1-::;e -hia 

o mais ·po-deroso auxiliar da a:dmin•ietração suprema, concorrendo ef•ficazmente 

.para. a. reg.eneraçã.o do ensino em seus mais importantes rrunon." 

Em 1854 fazia-se :1 transrerencia doa Faculdade de Direito de Oli·nda para o 

Recife: e, voltando em 1856 á pasta do Imperio, o Consel•heiro Couto Ferraz ce

lebrava auspiciosamente no seu relatorio a amimação gera•! que naquella época 

&e notava em tod(lS os de.partamentos do ensino oofficial e regi.straV>'l como um 

symptoma promis·sor u séri e de obras escol asticas que haviam sido 'dadas á es

tampa. 

Infelizmente, ·poré!n, já não era a m-esma linguagem de que usava o Mi

nistro Souza Ramos, em 1862. Se bem que se tratasse de um espi'l'ito emine·nte

mente re'Hgioso que, sob o ponto d·e vista de suas crenças, não podia compre

hender o ensino •publi·co progredir no paiz seniío quando se fundl3ssem Faculda

des '.rhPo!ogica·!; em diversos pontos do territorio nacional, idéa essa que ijhe ab

sorv-eu em grande parte todas as cogitações poHticas, niLo se póde deixar de re

conhecer que l·he assistia muita razão na critica que ·lhe sug.gerio o estado m!se

ramdo da nessa instrucção superior . E' certo que o remedio que preconizruva para 

combater SPm<ill•h ante mal, tra.nsformanodo em internatos as Facuo].d~B,des, não 

pareceu a tnuitos efficaz, como imaginara. conseguindo assim mel•hor ernpenho 

dos e.atuãan tes em se Hlus(rarem, uma vez que se vissem, oá força, afastados das 
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distracções mutlUp!as das grandes cidades, onde se achavam situados aey_uelles 

~;stabeledmcntos. 

Mal1> j)ratico, comtuco, e menos imbuído •de pequenos preconceitos doutri

naJ•Ios, escrevia em 1865 no seu re!ator-io o Ministro Llberato <Barroso: 

"O systema actualmente segnido nos estudos superiores do Jmperio não é, em 

minha opiniào, o C!U<' mais se harmoniza com as concliçües e necessidades da 

civilizHç:ão moderna. 

E, sobretudo, na instrucção superior que deve ter uma applicaç:ão ma·is vasta 

o principio da liberõa•de d0 eu sino. 

Esta sublir.1e m!Vlif~Ftação da li•berdade llumana, qui) constitue uma elas 

mais bellas conquistas d<~~s re,·oluç:ões modernas, deve existir em toda a socie

dade organizada sCJh"e 'nstituiç:õcs Jiv.res. 

Entreü1nto, não n:<' :->arece prudente operar de cllofre uma reforma radi 

cal, que .poderia P.ncontrar cli~!'iculdacles nos habitas e no esta•do dos espíritos. 

Julg-o mais conveniente fazer nos regulaJnento:; algumas n1odificações, no sentido 

do novo sy~tema . c tentar pela e:>cperiencia e. sua applicaç:ão. 

};as :·eformas que emrrehendi e de que passo a fallar-vos, fiz algu1na cousa. 
nesse intuito. " 

Eis as Hlteroçõe.~ que se propunha o i•llustre :\1ini.•,tro fazer nos cursos ju

Pidicos: 

"A organizaçã(l C!Ue ás Foculda•des de Dire1to deu o decreto d e 28 de Abr'l 

de 185·1. não fn! a mais regular, nem .satisfazia cabalmente ás necessidades do 
ensino . 

Era geralmente reconhecida a necessidade ele ,;,eparar as sc·en'Cias ju!'idica~ 

dns sociaes, dirvidindo o curso em duas secç:ões. Os indivíduos que pretendem 

s·eguir as C'!!rre·l!~as ela nut~·istratura e da a~dvocacia, nã.o precisan1 dos n1esmos 

estudos que sã.o necessari'ls aos que abraçam a carreira administrat:iva da po

lítica. 

Separadas as sci'('-nciar sociae.c:; das sci·encias jurídicas, e constituindo cursos 

especiacs, os estud0s ~~e fazen1 com n1uHo mais a'Proveitamento; e se vai introdu

zindo no •Pniz o gosto pelas especialidades. que é o mais poderoso incentivo dos 

groandes talentos e a base d<! todas as il•lustraçõ s reconhecidas. 

Usando d.q autorizaçi:o que concedestes ao Governo, •pela lei n. 714, de 19 

de Set·>mbro de. 1853, e firmado nas imperiaes resoluções tomadas sobre consulta 

do Co·,selho de Estado de 29 de ~ovembro de 18ii9 e 6 de Março de 1860, !publi

que> o decreto dt> 26 do m ez de Abri1 r!ndo, que clã nove. organização ás Facul

dade.> de Direito e será submettido á vossa iHustroda approvação." 

Quanto ao ensino me:dico-crurgico, o Conselheiro 1Barroso tambem pretendia 

imprimir nos estudns uma feição mais pratica e productiva: 

"Antes de ter a honra de d'irigiT a representação dos ::-<egocios do Impe

rio, escrevia ell~ . eu já tinha conl1ecin1.ento das censuras que se fazian1 á orga

nizaç:ão das Faculdades de Medicina, cuja reforma era urg-entemente recla

mada. 

Dar ao em;i'10 pratico um desenvollvimento mais amplo, sem prejuízo do en-
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sino theorico, rjue Ju;.bil•; tn. a P.scola a acompanhar os progressos da sciencia; 

me l1horar as condições dos oppositores e crear preparadores habiiJita,dos para O>' 

clifferenbes gabinete., e hvboratorics annexo · á. escola, eram necessi·da des reco

n11ecid~s pelas intelligcncias mais cultivadas no estudo <la medicina . " 

It•fe lizmen l'e, porém, eszas reformas jámais fo ram executadas. 

Ac!'entuava-se, entretu,nto, dia a dia, >1 necessidade de se elevao· a nostia de

preci~tla. instrucção ao nivel dos prog·ressos pedagogicos do seculo; e roi então 

que, assumindo, em 1869, a pasta do Imper io, o i>llustre estad·:sta Con8elheiro 

Paul in o de Souza enfren tou firmemente o problema: 

·'As Facul cla,des de Direito e de Medicina. s ituadas em quatro diversas ci 

dades, escrevia eiJe ·em um dos seus notaveis r elatorios, não têm um centro di

reator que ' 'igic o andamento dos estudos, conheça bem as •necessidades do ser

vi ço, ·ex~am•ine .as questões r el ativa-s ao ensino superior,· encaminhe as decisões e 
sug.gira os melhoramento~ que a experiencia fôr demonstrando, para t·ealização 

a mais completa do fim para que foram instituídas. 

O M·i nistru do Imp~rio é o chefe da ins trucção superior: compete-lhe " deve 

competi r~l·he a alta i•ns pecçã.o e fiscali zação, a direcção e resolução final do que 

respeita a es te r a mo de ser v•iço . Mas nem sempre lhe chegará o tempo para 

acompanhar de perto todns os incidentes da marcha dos es tudos, preparar a 

so lução d1.s questões e regular assumptos miudos e espec!aes, qc1e, a lilás, deman

da m a mc.ior a ttenção e cu idado. 

A creação de um cor.Felho superior, compos to ele pessoas illustra:das e no

taveis pela sua IPOS'ição e zelo, além de unifm·mi2!ar a d •i r ecçã.o, tornaria mais 

prompta ~ realização de idéas que o Ministro pôd-e ter ou adaptar, faltando 

l•he, porém, o vagar ~ isenção de esp íri to necessarios para formuJa,J-as em re

g u!a m e;1to" e medidas, que só muito m editados e bem concebidos 'Pelo lado pra 

tico JOdem 'Produzir o effeito que JOe tem em mente . 

Seria ee ta inst:tui ção mais um m eio de atalhar os incon.venientes ctu e, da 

111stauilidade da nossa política. provêm á administração . 

Paca compl-etar o ensin o superior, ju•lgaria a inda acertada a creação nesta 

CatPital ã e uma (Facu·lda.le unica mente de sci·encias . socia~s. onde se pudessem 

halbilitar para az funcções publicas aquel1es que, sem se destina:rem á magistra

tura ou á vida forer.se, precisa,m -de conhecer '!l\S doutrinas e legislação concer

nentes nos serviços aclministrat•i!VOS. Organiza da de modo que os estudos , e en

troncassem nas F1acul<dades ele Direito, esta in sti tuiçã.o fac ilitaria muito aos as

Jj'TaPl'es •ao baclharelato em lei<", o compl-emento para a formatura <pelo estu do 

das sci"ncias jurídicas, ten do uma v<=z já a parte referente ás sc-iencias so

ciaes." 

A Idéa, aliúe, de instituir um g ra nde Conselho Geral de In strucção Publica 

já tinha sido aventada 1esde 1S45 'POr Salles Torres Homem e Domingo de 

:Ma ga lh:'i.es no "]1rojecto n. 36, de 1846, por e lles rupresenta'do ás Carna:t'as . Esse 

Conselho seria composto de 20 membros, sob a presidencia do 1;11in•istro do Im

perio . tirados nos di• ·ectores da Escoln. de Medicina, Academia :.Wulita1·. LJ-ceu 

~acionai, Academia de R elias-Artes e Museu, do reitor do Collegio de Pe-
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dro n, de dous prof~ssores de uma. das cinco 'ElScolas acima enumeradas, de tre.s 

cidadãos gra·du.vdos em di.re'ito '" do offic ia.l-maior da Secretaria do ImJperio. 

Não se limitara, po-rém, na direcção dos •negocios •publicos, o Contielh.eiro 

Pa;uqino de 1Souza a levar a ef.feito uma ta;l instituição, d·e que esperava os mai~ 

fecundos bPneficios para a causa. do ens ino publico em nossa Patt-!a . 

. Empreh enil&ra a re.for·ma geral da instrucção e m todos os seus -gnáos, tudo 

reopgani.zanrl o, desde a escola JWimaria atê os cursos superiores, que fundiria 

nesta Ca•pital, com a creação de mais dtHts Faculda des, sob o regim.en universi

tario, semelhante ac; es•tabelecido então na AHeman•ha. E, com estes patt•!oticos 

intentos, formulou um project•> que. em brilhante discurso, justificou perante o 

Par•lamento como um dos pontos mais importantes do ).)TO·gramma do Governo 

cJ-e que fazia parte. 

Deixan'do, entretanto, a !Pasta do Impe!'iO no momento mesmo em que co

meça.va a prel'ta r tão re1evantes serviços •á causa pu•blica, não pôde o illustra · 

do e3tadiüfl. levar avante •as sw~.<s ·idéas. O Conselh'eiro João Alfredo, que ·lh ·J 

s uccedera no pcsto r]ne tanto •horwa ra, a•ion-da tentou dar an damen to ao proJecto 

Çle 6 de A g·osto. Mas, pouco a pouco, as questões •poli tico -reli·giosas, que come

çat'am a agi tar a naqão, acabaram •por con demnal-o ao mais <lastimruvel Oclvido. 

VI 

ESTUDOS POLYTECHNICOS 

O espí rito r eform::tdor, que já se r efl·ect'ra no mal·logrado projecto do Mini ~ 

tro do lmperio do C::abinetc Jtahora•hy, demonstrando assim que, ás cogitações 

dos Governos, não pod!a rassar m a·!s despercebido o descalrubro em que se 

achava o ensino publico, em todos os seus ramos, necessaria·mente haveria de 

russig ne.lar nesse decennio ll e 1870 a 1880 uma êra de importantes soluções para 

os problen1as -da instrucç;ão s uperioT no Bra!:;1!11. 

Er1tre estes, estariam, sem duvida, os ohamados estudos polytechnicos, por

qu~anto não se conceoberia que um paiz de tão <fecundas e variadas riqu eza • ., na

turaoo e odP tão vasto terr!torio a povoar e desenvolv·er, não procurasse possuir

engenheiros que, em suas diversas especialidad·es, concorressem de perto para 

preparar o seu engranclecin1ento industrial e ferro -viario. 

Ao patcriotismo e clarivi,denc ia dos estadistas rla Republoicn nã.o escapara ~sa 

necessidade nacional. Houve accentuado inten to entre eJ.I es de se fundar nesta 

Capital um Cnno <le scienoias ?Jhysicas e mc!thematiccts. 

Mas, no l'im 'dt conta.~. ·não se sa•be porque, a ·idéa foi •Posta de parte, limi

tando se os Gove!"nos a peq.uenas reformas e contra-reofol'mas e que, no fim de 

contas, só se limit'lram aoR estabe·lecimentos militar·es em que aquellas di scipli 

nas eran então professad::ts. 
Foi l!J.<ss·im que, á vista do art . 1·5 ela lei de 15 de Novembro d e 1831, 

<.ra., por decreto d·e 9 de Março do anno seguinte, reformada a antiga Academia 

R:ea·l MilHar e <fundida com a Academia de Marinha. 
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Err. 183•3, entreta:nto, jâ eram de novo separadas essas escolas, voltando cada 

qual ao s'?u antiuo reg!men. Por essa segunda reforma mantinha-se a lei ante

rior, que dava á CongMgação da Academia Militar as a.ttrib,uições de dirigir a 

parte technica. dos traballhos esco!.ares, mas investia da a•dmin•istração economica 

do es tabelecim en to a um officia,l superior do Exercito, de curso scientifico. 

Pouco durou , porém, es.se r egimen, que era logo al·terado em 1834, conti

nuanc'.o separadas as escolas da Ma-rimha e da Guerra, mass sendo incumbido oa 
direcção, q~:er economica., qu-er propriamente scientifica, da Academia Mili

tar, um ·dlrector escolhitlo de uma lista trlplice de nomes que fossem unanime

mente indicados !Pela Congregação. 

Por decreto, flna,lmente, de 1839, sup.primia-se o titu•lo de Aca;demia, dado 

a essfJ instituto de ensino, passan·do en tão a de nominar-se - EscoLct M·Dlita?'. 

Ficara.re assim as co usas a.té 18 42, quando uma quarta reforma foi decre

tada. Todo o plano de es tudos fOI assim desenvolvido, imprimindo-se uma. 'fei

ção ma.is •pratica ao ensino e es tabelecendo-se exercieios de campo, no .fim de 

cada anno lectivo. Instituio•se ma-is o g rão de doutor para os alumnos que de

fendessem theses ao terminar o curso. E, como medida de a,Jta impoTtaJnCill, 

creou-Sil o curso de engenharia civil para os que não quizessem segu•ir a carrein; 

m~illi.tar . 

Depoi~ ele uma outra reforma de 1845 baixaram-se os regulamentos de 29 

de Setembro de 1846 e 4 de Abril ele 1848 , crea.n·do,se o groáo ele bacharel , cuja 

coJ.Jaçao, como a do ile doutor em mathematica, fo i devi damente determinada. 

lnstituida, toclavta., e-n 185 5, :; Escola ele Applicação do Exercito, oaofim de 

im~rimir ma:ior desenvolvi mento aos estudos milita•·es, revestindo-os ele um ca

racter mais pratico e compatível com as exiuencias d:a defesa naciona,l, foi ti

rado da Escola Mili ta r o ensino de certas materias, 1passasnclo estas a ser lec-

cionaaas nnquet.l-e novo estabelecimento. Este facto concorreu ·para que. dous 

annos epós, uma setima reforma sobreV'Ioesse, passando a denominar-se Escola 

.lfilitar a Esoola ele A ·pplicw;ão e recebendo aq ue1la o nome ele Escola Central. 

O !plano de estudo, ·elaborado então para este ultimo esta.belecimento, ficou 

;•brangendo não só o ensino de mabbematlca e de sciencias physicas e natu

ra.es, como lambem as ca.Ueiras propriamente destinadas ao curso de engeniha

ria civil. iForam annexadas ta.mbem aulas ele preparato••:(ls. 

O r egime, instituido para a Escola Central não se demorava, com:tuclo, a 

ser ainila altPraclo. Por decreto de ?11 cl·e _'\lbr.io! de 1860 modiifcaram-se os 

programme.s, clistrihuindo de moclo mais sabio a.s materias .pelos diNersos annos; 

e a ~6 ele Abrq ele l8G3 outras alterações eram introduzidas, para discriminar 

ma•ia claramente os estudos das engenharias militar e civil. Como a !Escola Cen

tral fosse U'Yrinc••palmente ' lestinacla ao .pr eparo dos a lumnos em mathema.tica su

per ior e scienc:as physica.o e natu ·ra~. determinou-se que nena com•pletariam a 

sua mslrucgão theorica e !}rruéica aquelles que, obtendo a necessar ia permis

são, depo!s de concluírem os tres an nos de curso da Escola Mil'ita.r. pretendes

sem seguir os cursos complementares de estado-maior e de engenheiros. 

Fmalmente, pa'lsados 11 annos de mais ou menos regu•la,r <funccionamento. 
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durante o qun I a engen ha ria nacional vi o surgir alguns dos Reus mais futu

rosos luminarPs, o decreto n. 5 . 600, de 25 de Abril de 1874, >tra'l'!sformava a 

velha Es"oln Cenlntl na actual Escola Polytechnica, dando-lhe um typo punt-

mente ('i vil. 

A Escola 

;;u intes cursos 
1,0 Curso 
z .o Curso 

3 o CU'I'SO 
4. o Curso 

5 . o Cur"o 

Polytechnica ficou assim composta de um curso geral e dos se
especiaes: 

de sciencias physicas e na turaes ; 

de sciencias P·hysicas e rnathcmaticas; 

de engennu~iros g-eogra•phos; 

de engenharia C'irv il; 

de minas; 

6. o Curso de at,tcs e m a nufacturas . 

O curso ;;·pt·al ficou divi<lido em dous annos, com as ml~terlas seguintes~ 

1• AN)!O - 1" caclevm - AJ.g-ebra, comprehendendo a theoria geral das equa-

• c.ões e a theoria e uso uoR logar it.hmos. Geometria no ·espaço ; trigonome tria 

r··ctilinea . Geometria analy~!ca; 

2• caclei?·c, - P hysica experi mental e mebeot•olo:;ria. Aula - d·escnho geo

m etl'ico e topogr:.phico. 

2° AN:-10 - 1• cCI!cl.e i?'a - Calculo diffcren ci a l e integral; m ecan ica racio11al e 

appl·ica,1a âs m"..chinas elem entares ; 

2' aafle'Í?'fL Geo mc tr ;a descriptivR. (primeira parte ) ; trabalhos gTaphicos; 

3a ('\.tlleira - Chimica inorganica . N'oções geraes d e mineralogia, bota nica e 

zoolog-ia . 

Os estudos cl~ste curso Ham distribuídos por cinco 1entes cabhedraticos, dous 

substitutos par~ a,; experiencias e recordações e um pro•fessor para o detienho 

do 1• annc-. 

Para 3. ma.tr!cula na li}scola exi1gia-se élJj)lprovação em '})ortuguez, francez, in· 

g lez, histori& .. g·eoo;raphin . arithmetica, a.lgoebra até equações do 1° grão e geo

~etria pl ana. Bssa apprc.va~ão poder ia ser ol:rtida por exa.me f eito na propria 

Elscola Pol:t.edhnica. ou em qua,lquer ou tro estabelecimento cujos a ttestados de 

habilitação foss~m validos para a~ inscripções nos cursos suoperiores do Impe. 

r !o . As ~u•Ias funccior.avarn ,'te 15 de Março a 15 de Out.ubro, haven do duas épo

cas ãe ex ames, comrçando a pr in1eira· tres dias derpo is de encerra das as aulas 

e e. segunda 15 di R.S a.!'ltcs da. suR. abentrura.. Os g rãos confi!ridos aos alumnos 

que te.rminavam o C;.t rso <>ram i.le bacharel ou de doutor, caso requeressem de

fesa de lheses. 

Quanto a os concursos, só se abTiam ~Ja ra os lugares de s u,bstitutos ou ~lro

fessores, devendo ~tes ser nomea!dos catJhedraticos pela ordem ·da sua antig ui

dade, caso a CongrE.gaçã.o abonasse o seu compo.,tamento e a ptidão. 

Quanto á administr~ç5o da Elscola, cabia ao director, que seria de l•iNre es

col·ha rlo Governo Imperial, sendo substituído a•penas nos seus impedimentos pelo 

lente mais antigo qu :· se aohasse em exercic;o. 

A reforma 'tia .fil<:;cola Polytechnica, não ha duvida, te·ve desde logo os maiq 

si·gn•hficativoE res u.Jta dos praticas. O ensino da engenharia tomou entre nós um 
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impulso renl. E, como co!lscquencia do interesse ge,·a.l que despertou em todo 

o pa.i~ .• 1ão tnrda.va a reviver a idéa dos legisladores da Regencia, quando cr"a

ram um curso ite estudoc:; mineralogico. na grande e uberrima provincia cen

tral, cu r o esse que, por mais de meio seculo, deixara de ser levado a effeito. 

J!l tePdo encarre.ga.do o engenheiro francez Henry Gorceix de examinar o 

territorio mineiro sob os pontos· de vista geologico e metaJ.Ju.,gico e da lavra e 

exploração df" minas, e de escolher alli um local onde se pudesse e~·tabelecer uma 

escola destinada a esses estudos, não achava di•fficu·lda-de o GO<Verno ltl'liPeria.l 

em ~unseguir do 'Par~nmento a votação de uma verba, para que pudesse ser 

posta em execução a lei .Je 3 de Outubro de 1832. 

Sobre o importante relatorio el8.1borado por aquelle illustre prof·issional, que 

opinara pela looalizaçã.o da Bscola de Minas, prestes a crear-se, em Ouro P1·eto, 

I8JV!"ou-se, afinal, o decreto que a instituia e baixava com o regulamento que 

deveria serv1r de base aos estudos a inicial·, decreto esse que trazia a da ta de 6 

de N·Jvembro de 1875. Esses estatutos, modelados pelo da Escola de Minas de 

St. Bt'enne, dividiam o curso em dous annos. No 1° estudavam-se physica, chi

mica geral, mineralogia, exploração de minas, noções de topographia, levanta

mento de plantas de minas, geometl'ia analyticn, trigonometria espherica, com

plemantos de nlgebra, mecanica, geometria descr·;ptiva, trabalhos graphicos e 

desenho~ de imitação. O 2° anno comprehend•ia geologia, chimica dos metaes e 

docim'lsia, metallurgia, p1·eparação mecanica dos minerios, meca·nica applicada 

i"ts machi·nas e á construcção, stereotomin, made!ramento, trabal•hos graphicos e 

legislação de minas. 

Todos esses cursos seriam acompanhado"' de exercícios praticos e excursões 

mineralogioos. Para a matricula exigiam-se certificados de approvação em :~ri

thmt!tiC!l, nJgebra, geometria, ag-rimensura, trig-onometria rectilinee.., geometrin 

analytlca a duns dimensões, elementos de geometria descriptiva e de physica. e 

chimica dos metalloides, noções de bote.nica e zoologia. E, ex!hibidos esses attes

tados, seriam submettidos os candidatos a um concurso, a•fim de demonstrarem 

as suas habiliL'lGões p;Jrante os professores da Escola . 

Por esse regulamento de 1875 era. o director investido niLo só de todas as 

attribuições que por sua propria natureza lhe cabiam, como tambem das que, nos 

outro~ estabelecimenrt:os do paiz, empre pertenceram ás congTegações . 

Quanto ao processo de en~ino, era ob!·igatorio, sendo os alumnos submetti

dos a -:-xames mensaes, cujas notas, combinadas com as dos finaes, serviriam 

de base aos julgamentos. 

Disposto a"sim tudo, ~ram inaugurados a 12 de Outubro de 1876 os traba

lhos da nova Escola de Minas sob :1 sábia dil·ecção do Dr. Henry Gorceix, a 

quem se 1levera a sua. organização. 

Logo nos primeiros tempos depois da abertura do estabelecimento, começa

ram a auxiliar o director, no ensino, os Drs. Leonidas Damnsio e Arohias Me· 

drado, sendo mais tarde augmentado o co1·po docente com a chegada do Pro

fesso" Armand Bovet, contractado na Europa para leccionar a cadeira de lavra 

de min'ls e metallurgie.. 
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Na verdade, o regul.am·ento, então etn vig·or, co·nta.va entre os seus dispos:tt:

vos àlg:uns de maior importanci·a. pratica IJ)ara uma ir>stituição recem-creada, 

como a Jllscola de Ouro Preto. Permittia, assim, um del'les que fossem chama

dos do extrar•geiro prof:issionaes habi'lhtados para o ens:no de certas matet'ias em 

que não exist issem especialistas no Brasi·l. Um outro, tambem de maximo ·bene

ficio para um c~tabelecimemo em formação ainda, determinava que fosse sen·do 

nlterJdo o regnlamento decretado, em tudo que a experienC'i.a. fosse aconse

l·hando. 

Devido a estes previdentes artigos dos estatutos de 1875, não só teve ·a. Es

Co·la dt. Minas al.guns docentes extrangeiros, de .grande merecimento, o que lhe 

trouxe rea! impulso aos estudos, como tambem pôde o seu illustrado director 

dotal-a ãe ma1hora.men tos nota v eis. 

8nlt e os >1ctos do Governo, 'baseados nesta ultima disposição e rel·a ti vos ao 

Cunccionamento deste curso até 188 2, época em que lhe foi dado um regula

mento de caracter clelfin•iottvo, são dig·nos de nota os seguintes : de 3 ele Maio de 

1877, modificando a.- instrucções relativas ao concurso ele admissão; de •14 ·de 

Setembro .tambem de 1&77, creando um curso preparatorio, cuja dut·ação era de 

um anno: de 17 de Setembro d·e 1878, dando um regimento ·interno 

á escola; e o decreto de 14 de Fevereiro de 1880, (JUe creou o lugar de re!Peticlor 

de mathematicas, clivi.dio o curso preparatorio em dous annos e deu aos enge

nheiros !formados pela escola o -d•iQ·eilo ele en1tra-r em concurso para as crucleiras 

ela Escola .Polytechnica, cujo ensino não tivesse ahi maior de.~envolvimento. 

O regulamei,to, entretanto, de 4 de ~01vembro de 1882 não fôra mai.s elo que 

umru codificação de todos os actos e m edidas que haviam si'do successivamente 

decreta-las desde a fundação 1'0 esta•belecimento e que de modo sensível tinham 

modifica·d.o os primitivos estatutos . 

Os estudos da •Esco.le. de Minas ficaram, desta fôrma, divididos em dons 

cursos - o preparatorio e o superior. 

O ensino do curso preparatorio abrangia: 

1° ANNo - Arithmetica, al·gebra, geometria elemen.tar, noções preliminares 

ele tr,gonomelria e desenho de i111ite..ç.ão; 

2o AN"<O - Complementos de aJ.gebra, ca1culos da;; derivadas, geometl"ia nna

lytica a euas dimensões, geometria descriptiva, trigonometria rectilinea com

pleta , I)hysica e lementar, ohimica dos mHaJ.loides, noções de botanica e zoologia 

trabal!1os pratiros; ma.nipulações de physica, chim icn, zoologia, botanica e trn

balhos g-ra.oph i c os. 

O eu.rso super.ior comprehendia o seguinte: 

1' ANNO - Mineralogia, J1hysica, chimica (meta•J.loides e chimi•ca or•g-ani

ca), m:~thematica (calculo i·nfinitesimn-1 e g-eometria analyt!ca a tres dimen

sões), e meca nica racional, geometria descriptiva, tr.a.balhos praticas: mani•pu

lações ele ch imica, determinação pratica dos mineraes, e xcursões mineralogi

cas, trrubalhos g-ra1phicos; 

2o ANNO - Goo·IOigia, la1vra de minas, n1ece:nica applicad.a, chimica dos lne

taes e docimasia, ~etaJ.lurgla geral e a do ferro, tra·balhos praticas, ensaios me-
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talolurgicos, determhnação de fosseis e de rochas, manipulações de ch imiet~., ex

cursões g·eo1ogicas, v i~itas de rabrica e de minas; 

3° ANNo - Metallurgia dos pequenos metaes, r e..;istencia dos mn teriaes e 

construcçào, construcção de estradas de [erro, topogT~t~phia e stereotomia, tra

balhos •JYraticos, r edacção de projectos de lavra de minas, me tallurgia, mecanica 

e conslruc~ão, trwbal'hos de to·pog!'a.ph :a no campo. 

A n<::cessid&de de •Jree.r-se a cadeira de materiaes, con.s trucção e estradas de 

rert·o, e de dar 1naior dese.nvolvi·mento ao estudo da chin1ica ot'ganica e ·da m t: 

ta.Uurgia, concorrera assün ~para se accrescentar mais um anno ao curso supe

rior, tanto mais quanto a ex•periencia já. tinha demonstrado il saciedade que era 

impossivel em ti:"LO cul'to t>.spaço de tempo aprenderem-se conscienciosamente tão 

grande numero de ma terias . 

PaJ~a a nH! tricuJa, porétn. no 1° anno do curso preparrutorio, o cand·idato te

ria de apresentar attestados de approvação em .portug·uez, francez, inglez ou 

al-lemão, geographia e hi·storia. Seria lambem dispensado de fr equentar esse 

curso todo aquelle que exhibisse certiCicado d e possuir o curso gera•l da Es

cola Polytechnica ou se sujeitasse ás provas de um concurso na propria 

Escola de Minas. 

O regu!ame11to de 1885 mantinha ainda o ensino obrigatorio. Os e.;tuda.ntes 

se riam •frequentemente in 1.errogadoo, em a ul·a, pelos docentes, niio poderiam ftvl

twr aos exercicios !n·aticos de !aborMorio e só entra riam em exame se a . média 

das notas obtida~ dur~t~nte o anno Cosse superior a o ito, comprehendendo estes 

grilos, que iam ·de O ,a, 20. 

Quanto !i. direcçãL> dos estudos, .pertencia exclusivamente ao director, conti

nuando os lentes a não constituir uma cong-regação, n-o sentido pro·prio do ler

mo. O corpo docente, entretanto , nessa é poca, compunha -se de c inco le ntes ca

thedra,ticos, por haver sido elevado a essa categori•a, o adjunto de g·eometria -des

criptiva; de tros rEllj)etidores, cujos Juga.res já existiam; e ele tres pro.res.•ores 

encarregados do curso prepara•torio. 

ApPzar de todas estas m edidas postas em execução para melhorar o ensino 

d•t Escoia de Minas e dar maio"· impulso aos patrioticos ln•Luitos crue haviam 

})'re!:ridido á. sua organizaÇão, a sua frequencia não auginentavn, e..ntes, pela es

caSil<!z ti e estudan too dispostos a e dedicarem ás profissões para que e lia prepa

J·ava, i»trecia ameaÇada, senão de fecha:r as po>'tas, ao menos de se torn a r um 

enca1,50 inutil para o .IDstado. 

P rocu·rou-se então remediar esse mal, reorganizando-a ou•tra vez sob mais 

larg-o.~ moldes e ccmoodendo-lhe a.s mesmas vanta gens g-ozadas pela Escola Poly

technica. 

Foi e&se o fim immediato 'do reg·ulam~nto de 27 üe Jund10 -de 1885. 

O~ en-genheiros formados -em Ouro Preto usufruiriam assim das mesmas 

reg-a.N:as que oa seus co ll eg·as g·rFtduados no R io de Janeiro. 

No seu e.rtigo inicia.] dispu-nha o novo regulamento que a Escol-a de Mina-s 

Yi sava preparar eng-enheiros para lavra de minas, para os esta.belecimerüos 
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metallurgicos e, em ~·era!, para os demais serviços que correspondlam ás exi
gencias ·daquelle. profiss-ão. 

O curso d!l Escola ficava, nestas cond•ições, repa r tido em duas secções : o 
curso gera! e o curso esp<>c ial. 

O curso geral passava a ser de t.res annos, abrangendo todas e.s cadeiras 

do e.u ti~o curso preparatorio e mais as de calculo differencial e integral, ode meca

nica ra~iona>l e de physica e de chimica, existentes no antigo curso super.ior. 

Ainda foram accresce1~taàas duas cadeiTas : as de noções de }Yhysica e chim ica 

e de cosmogTaphia e elementos de topographia. 

O CU !'SO superio1· continuava dividido em tres annos e, e.lém das aulas já 

existente.s, .ficou mais abrangen'do todas as que lhe faltavam ·pa!'a. que o seu en 

sino co.11prehendesse as materias leccionadas na Escola Polyteohnica. 

Para corresponder a essas exigencias augmentou-se o numero de cabhed·rruti

cos ele e i 11('0 para 12, sendo as novas nomeações feite.s por concurso. O elirect.or 

vio limitadas a::: suas attribuições. deliberando a ce>ngregação ob a sua presi

dencia em relação a todfts as questões ctue aJifect.avam o ens ino. E, quanto aos 

exames, aboliram-se os act.os vagos, passando aquelles a ser feirt.os por pontos 

sorteados por occasião de S<' prestarem as respectivas provas. 

Desde então, a p·rovincia ele Minas começou a auxi liaT com 30:000$000 an

nuaes as de;pezas do Governo Geral com a manutenção desse ;·mportante esta

belecimento. 

VII 

ll. REFORMA LIBERAL 

O .lecennio de 1870 a J880 não se assignalara apenas pela patriotica tenta

tiva do •:Ministro Pe.ulino de So~1za de dotar o paiz com um regimen pedagogi.co 

capaz do lhe pr·eparHr a futura grandeza mental e politica e pela reorganização 

dos estudos de cngenhar;a, sempre pouco estimados pelos Governos que a tê então 

hn v'am enfeixado a suprellla direcção dos negoc ias do Imperio . 

o lie,blnete de 5 de JaPeiro de 1878, inaugura•nclo mais uma ascençào do par

tido liberal ao pode1·, escrevera entre os pontos capit.aes clQ programm'a, em que 

promettera uma éra de t'ompleto re.<;ctrgômento nacional, a reforma geral d« 

instruc~ão 'publica. 

Cab;a nssim ao ConselG1eiro Leoncio de Carvalho, que então occupava a pasta 

do Imperio, a. gloria de ['i rmar o decreto n, 7 .247, de 19 de Abr :I de 1879, reor

gan izanão o ensino prin1a.r io e secundaria no municipio da CôPte e o superior ern 

todo o Imp<>rio. 
As duas g1·andes bn~es da reform:~ assentavam sobre a abolição dn fl'equen

cia obrigntoria nas au las do<'< cursos superiores e a peTm'ssão de se fundarem 

Facnlci •d.es Livres. 
Logo no seu 1• nrtigo, na verdade, declarava o decreto citado ser - com 

p~etamante' liovTe o ensvno primari.o e secnnda7'io na caqJital rlo Impe1·io e o B'l<1Je-
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1"io1· e111 toclo n pni?C. salvo rc inspccNio necessrwiu J)C'1'n gc<1'anti1· a.s concliçõcs ele 

lllO?'a/iclrule e h:Jgiene. Concedia maús adiante e. ctunlquer a.ssocinçã.o de parti 

culares o direito ele fundarPm institutos onde fossem professadas as mnterins 

que cvnstitulam os pr·o~ramn1a.s dos d:,Ycr!:'OS estabC~lecinl cntos officines <le instru

cç~LO superior. B vednv;l uo t:oYerno intervir na org·nn•:zação interna deFsas ins

tituições, que t<i'Tinm viela inteiramente aulonoma. 

Xão se piicle mais dizer hoje. e ne,<"'c ponto o proprio Min'slro do Imperio 

no Gabinete Siniml>ü set.,:-a o pTimeiJ~o R confessa1-o com a supel'ioridacle spiri

ttJal qn~ o caracteriza, que enfeixassem ns disposit;vos da reformo. de 1879 senão 

as aspilnçi10s da P.pocn. ao menos utn conjunto hn.rmonico ·de idéas ~ rnedi·das 

traduzindo-se em um plano geral e completo tle reorganizaçáo pede.gogica .. So

bre p.s curRos primaria e secund:tl·io, não pequ na.q s-.n.o as lacunas encontradas 

no decrPto de 19 tl<:' ,\\lJ·:J . Dos PI'OPl'ios estudos € u periot·e~. alguns estabeleci

mentos fo1·am csquec'dos, s m que fosse explicada n cau.sa, quando se tratava 

de nm neto que de !'erto arrcctav~ a todos os ramos da instrucçã.o nacional. 

A. ;nu·te, entretnnto. ela rel'ormn r ferente aos instituto de ensino superior 

pa sa.va. por se1· ::t tnais in1portante. 

Era assim qul" !l.Ugnl-t:'ntava n numero dP t1r.cpar:Horios exigidos parn. n nln

tricnla nas Fn~uldade~. sem fazer quesliio toda via elo bachaJ·e!a to. Aos ceJ·tifi

cudos. que devet .. :n.m exhib:r ·de exan1es elas linguas portugueza, francezu, in

g!eza e latina, os cnndid,'ttos te1·iam ele juntar tambem os rle app1·ovação em 

allemão e it2.liano. para o curso juridico, P parn o medico simplesmente o de 

allemão . 

Est:llulnclo n !iberdad<' de frequencht, P<'rmitlia ainda o dec•·elo de 19 de 

Abril a inRcriJlç.1n de 'indivíduos do sexo feminino nas dh~et·sns escolas supe-

1'iore;; do pniz. ·~ upp!'iJnia as Ji~õe.-s e as sabbatinas. _l\..ugn,enta\'n o nun1ero d!ls 

caclelfas -existente' nos divPrsos cursos e organizava os institutos 1{1 ensino prrl

tico. Estabelecia cursos comp!Etnentare.s e livres, c1·eo.va uma classe de prapara

dores e 011tra de repetidores. 
li'(.tz ia uma novrt rllv'sflo de cad-eiras por secções. DistJ•ibuin o~ Pxnn1e lJOJ' 

Jnn terias. 
E111 ~un1mn. sP lJem que permittindo n organizn~ão dn~ jacultlutles lh·1·es, 

con.se1·va·v:t a centrali1ação ofl'icinl, conferindo ás Facul>dades elo •Estado o di

reito ela permilti1· ou não a instituição de cur~os ·livr es em seu ediCcio. 

Pela reforma. as Faculdades de Direito foram dividid~s em duas secções: 

a de 5c!encias juridicn s ~ :1 de sciencüts socines. 

A secção de sc'encias juridicns comprehenclia o direito natural, o direito 

romano, o constitucionRI, o eccle iastico, o c'vil, o criminal e o commerclal, o. 

medicina legal e a theorin e a prntica elo processo civil, comme•·cial e cri

minal. 
A ~eccil.o de sci·encia.'l sociaes constava ele direito natural, publico, unive~

se.l, const>!tucional, eccl~siastico, das gentes. di-plomacia e hlstorin dos trata

dos, direito admin!strati<vo, economia polltic~~ sclencia ela adm!nistra;:ão e h~

glene publica. 
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Foram estabeleci:las 20· cadeiras e crea,dos 10 lugares de suhstitutos. 

O grão de bachárel em sciencias socifl&q ha•b i-litava para os ·lugares de add·i

rlo de legar:•'o, de pr'lt!<:nntP e de ::nnam.tPnse ·das Secretarias de !El .. tado e mais 

rPp~rtiqüe.9 publicas; o d•' bHcharel em sciencias jurídicas, •Para a advocaciR. e a 

1n:1gistrro .. turn.. 

(.;ua11to ''~ Frtculdad,,q ele Medicina, a. t•efoi·ma -de J 879 se baseara pJ-inci 

pnlnlPnte <'Jn un1 trn.balho .sobre :J. IJ"eorgan•i·zaq.ão do.s estatutos então en1 vi.goT, 

mancbdo ,~laborar ,f.Plo Gc.vcrno pnr avllso de 19 rl e Novembro do· anno anter ior 

e firmado pelos illustres lente<; daquelle estabelecimento. 'Drs. Domingos F rei

re, F'tg-;,ei:·a dP •Saboia e :vt:otta Maia. 

A cada uma das FaculdAde de iMedicina da Bahia e do Rio de Ja·nelro .rica-

ria1n as.c;;im annexos uma escola de pharmacla. tlm curso -dP obstett'icia e 

gyneC'nlogia, e outro de cirurgia ode.ntari"S. 

OP curPO>' das mesmaJs Facul-dades seriam divididos em ordlnarios e com-

plementares. 

Q.s cm·ws orr'!;narios constaria m das seguintes di·sciplinas ou cade;ras: 

Physica medica ; 

Chimica mineral com np'!Jl icação !i medicina; 

Botn nicn, Pspecin.im~nte. com a.pvlicação â medicina; 

Anatomh:t clescr!ptivn e mecanica da organização; 

R~o;o;tologia theorica e vratica ; 

Chimica or_l;2nica: 

Phyo;iologia theorica e experimental ; 

A.H:-1 tom ia e physiolog ln pR. úhologicas ; 

Patnclo,gia geral; 

Pn •hologia medica : 

Pntho~()gia cirurgicn ; 

:\[stPt'i~ medica P the rnpeutica, PspeC'ialmente brasile!t·n ; 

Ollst Pt:-icia; 

.h.nr.tomia topor:ra.pfl1ica e medicinR. operatoria experimenta); 

Pharm~cologia P arte de forrnu loa r; 

~·; ln!C'n 

Clínica 

Clinjc;t 

CHnica 

Clinica 
f~lin,ca 

Clinico, 

e J)(>lyclinica medica ( 1•) ; 

e po!yclo n 1 c.o medica ( 2•) ; 

ü '!JO!yclinica clrurgica (]•) 

e polyclinica cirurgica (2•) 

obstetrica e g;-y·necologica; 
psychiatrlca; 

1,. 
ophthalmolo~iep ; 

::I[Pelicina legn:l P toxicologia; 

Hygiene puhlic." e -prh•ada e J1istoria da medicina ; 

Cada uma de.~sas eadelras sE>riR. regid•R. por um lcmte; 

Os cur~o~ c01uple.menwr"s constariam elo cn!sino elas segu intes materle.s: 
Phnrm::~cia praticn : 

Crlmica biologica, acQmpanhada de amalyses; 
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Mineralogia; 

Zoologia e anatomia comparada; 

P:o>.thologia exper:mental; 

Clinica das moleRtiail s~·pbi!Hicas c da pelle; 

Cirur@la d~nf:'arin. e prothE:lse dentaria ; 

Apparel!hos cirlll,gicos ; 

Cadn un1a destas n1ateriRs Cicar'ia :1 cargo de un1 S'l.lbstltuto; 

As materias dos cursos serlam divididas nas seguintes secções: 

1.• IScjencia.s 'Physlco-chimicas; 

2. " Sci·encioaiS naturaPs ; 

3.• .Sc!encias medicas; 

4.• Sciencias cirurg!cas. 

A 1" secção compJ'€il1Pnderla: 

A cadeira de phy-sica mecHc3 ; 

As de cbimica organ!ca e biolog'c·a; 

As d e chi·mica mineral e mineralogJe.; 

As ode toxicologia e med·i cina. legal ; 

A de pharmacolog ia e art(' de formular; 

A 2• secção comnrehcnderia : 

A ca.cle!ra ele •botanica ; 

A ele zoologia e anatomiR comparada; 

A de •histologia theorica e pra Uca ; 

A ele anatomia elescript!va e '"ecanlca ela org!)ll'ização; 

A do physioJ.ogle. theorica e experimental. 

A 3• secção compreheneleria: 

A ca-deira -de P'Uthologlrt geral ; 

A de materla medica e ther.apeut!ca ; 

As d e 'Patholoo,ia medica e cxperilll€ntal; 

As de clinice. medica; 

A ele hy·g>iooe e historin da rnedlcl•na; 

A do clínica psyohiatrica; 

A de clinioa ·d"s molestias s}•ph\lit'cas e 

A 4" secção comprehenderia: 

ela pe-lle: 

A ca,õe!ra de anatnmia. descJ'iptiva e mecanica de. organi-zaçl!u; 

A dP a11atc-mia e physiologia pn thologica; 

A de anatomiP. topographica e meclicine, operatoria ex-perimental; 

As de ,,athologia e cli·nica cirurgica; 

A de cli-nica op-hta.!molog-ica ; 

A .le cirurgia cl.entaria e J)rothese clentarta; 

As <le obstetrícia, clínica oh.~tetrici:l e eyneco!ogica. 

A Pscola d<> ph:l!'macia constaria das seguintes cadeiras: 

PhY'Si~a; 

Chlmica mineral; 

){insralogia; 
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Bctanioo.; 

Zoologia; 
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:.\!ater.' a medica e therapeutlca; 

Toxicologia, 

Pharmncologla e i)IHl!'macia prcltica ; 

O cur,~c obsteltlco se comporia das seguintes mnterius: 

Anatomia de criptiva; 

Physica geral ; 

Chim•ica geral : 

Physiologia, 

Obstetricia ; 

Pharmacolog:a; 

Clinic.1 obstet!'ica " gynecvlogicn, 

O cur~o ele odontologia constaria das Eeguintes materins: 

Physicn elementar; 

Chilnica mine!·al elementar; 

An~ tom!a descriptlva da cabec:a, 

Histologin clentnria; 

Physlo!ogia d(,ntaria , 

Pa t:1ologia. <lentar!a ; 

'fh<>ra peutica dentaria ; 

:.\<fed1cina op9ratorla; 

Cirurgia dentaria , 

Em cada uma daiS F::tculda.des seriam fundados parrr o ens ino pratico das 

materins dos cursos, tanto ordinar!os como complementares, tres"' institutos de

nomin1ào~: 

Inst:tuto de sciencias physico-chimicas; 

Instituto biologico: 

Ir.stltuto pathologico : 

ü instituto de sc'Pncia~ physico-Phimica•s s.e compo1·ia dos seguintes labo· 

ratorio.s. 

Um de physica; 

Um de chimica n1ineral e n1inernlogia; 

'Um ó~ chimica orgnnic3 e biolo~lca; 

Um de pharmacin. 

0 instituto blologico constaria: 

DE; um laboratorio a!l::ttomico e d<' amphithent1·os para as dissecr,ões; 

De um laboratorio de phyeiologia e de medicina oper atorl<L, com deposito de 

materla yiya ; 

De Ul"l laboratorio de botanica e zoologia com um horto botanico; 

De um l<tboratorio ele meclicina legal e tox>icologi«; 

O 'nstituto IMLthologico constaria. 

D~ um labcrstorlo da histologia normal e pathologica, 
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D e um de operações e prothese dentaria. 

Cada instituto teria um museu, onde seriam recolhidos e exposto:. os Pl'V· 

duetos dos respect ivos laboratorios, bem como quae~quer outras peçws relativ"'~ 

ao ensino pratico. 

Cada bboratorio teria um preparadO!" ou prosecoor, um repetidor e os Sei· 

ventes que fossem im);lresc!ndiveis; cada clinica, um assistent~ e dous internos. 

Na clinlca do partos, além do ao;;sistente, 11averia sóment~ um interno e uwa 

parteira . 

Os ansistentes de cl!nica s~riam nomeados ·por decreto, mediante concurso, o 

a elles aproveitariam, para a aposentadoria, as disposições concernentes aos pre

paradorPs 'l repetidores. 

Os internos s~riam nomeadas por portar!a, mediante concurso, e servirlaJu 

por dr.u·; f•nn(J;:; 'lH> mlnirr.•>, podendo coullnuttr emquanto nao tomassem qualquer 

dos ,;r á os co nferidos pela Faculdade . 

• \ parteira :aer:a nomeada pela congregação, mediante concurso. 

Ila\'!'r ia em cada Faculdade tres premlos: um ele 300$ a 500$; outro de 

150$ a 250$; e outro de 100$ a 150 . qu-e seriam conferidos aos autores à e 

preparações notavel e de merecimento. lncontestavel dentre as que se 
apre~entassem na exposição dos productos dos laboratorios. conforme seria 

deterr ;nado em r egulamento. 

De dous Pm rlous aJ\nos haver ia em cada Faculdade um concurso entre o~ 

internos, o qual deveria versar sobre questõe importantes de patho·logla medica 

ou cirurgica que se r eferissem especialmente ao nosso paiz. 

Para os melhor·0s trabalhos que se aprt.-6entasscm llo mesmv concursv h a

Yeria tres premias, que consistiriam : 

1. •· J!:m urroa m~dalha do ouro do ·valor de 100$, com o nome do premiado em 
uma das f~Cef'. c na out:-a os seJlos da Faculdade e a rlat.a em que fos.."' con

rerida, 

2 .'' Em -uma medalha de prata do cvalor de 50$, com as mesmas inscr!pções; 

3 . o Em uma mecJalha de bronze com as mesmas inscr 'pções . 

Est0s premias seriam conferidos pela congregação em sessão solernne e 

publica. 

T'ar2 a ·• nscl'ipção de matricula. ou de exame nas malerias do cur·so geral 

exigir-se-hla: 

1.• Cet tidão ou titulo equivalente que provasse idade maior de 16 annos; 

2.• Atte taào el e ,·acc' na não anterior· a quatro annos. 

3. • Attcstado de approvacão nas seguintes ma terias: portuguez, latim, 

rrancc.z, inglez, al:emllo, historia. geogre ph!a, phllosophla, arithmct:ca, geome

tria. algebra nlé quações do 1• grão e elementos ele phy-;ic::t. chimi<-a. minera

logia, botanica e zoologia. 

Pa-ra a me.smn. inncripção nos cursos da escola de 'pharrnacia, os dous pri

meir·cs r eqwis itos e approvacão nas seguintes materias: <portuguez, latim, fran

N?z, in,;lez, philosophin. arithmetiea, algehra :llé equações do 1° grão e l.;'eometria, 

l.'am a insçriJ>c; ão no cm·.-o oh s i elri<'o; 
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1. • Iria de maior de 18 annos, sendo homem, e de menos de 30 e mais de 

1 S, sendo mulher; 

~. • ~ er vaccinado dentro clt •prazo nãQ maior de quatro anFws; 

3. • A!P'Provação nas ma ler 'a.s seguintes: portuguez, francez. aritlnuetica. al

gebra e geome t!'ia. 

Para o curw de ciru rgião clenüsta : de certidão du ser maior de 18 an

nC>l:l, u.ttes~atlu de vuccina não anterior a quatro, e de ter sido al>PI'ovado e m: 

portuguPz, trancez, inglez, arithmetica, wlgebra e geometria. 

Outras alterações alncla de caracter importante i•ntroduzii·a a reforma do 

ensine .i'vre nos regulamentos existentes elas di·versas Faculdades . 'Elstabcleceu 

a.ss:m ~111e, Ico c.~so de vaga de a lgum dos cathedraticos, era licito não só aos 

substitutos como a quaesqu<lr doutores ou bachareis •Pleitearem po1· concurso 

esses lug·ares, abolindo assim a lei anterior. que conferira [cque•lles o direito d e 

serem r.rovidos nessas cadeiras sem d::tr novas provas de suas habiLi•tações. E 

dete rminou que, de cinco em cinco .annos, JJ1dice.sse cada Faculdade um dos seus 

catheclrttticos ou substitutos pura ser enviado >á. Europa c a.os •Estrudos Unidos 

afim Lle f~zer investigações scientificas e estudar oo m elhores m elihocloti de en

s!nv ~eg-uillo no:. pa'zrs malb adiantados do mundo . 

O decre to de 19 de .\brii, entretanto, t eve apenas exeougão parcial. Ou por

que o illustr~ '!IIiuistro que o h::lixaru quizess i! por exaggerado escntpulo esper ar 

qut- ~obre ell e ~e pronunciasse o Poder L egislativo, ou •Por C<Lusa dos desgostos que 

naturalmento nã.o tardaram a assoberbai-o no seio de um Gabi·netc em que pre

domiravam elementos heleroge!l eos, desde os representantes nrd:arosos do mais 

puro raO.icnlismo aí:'é os n1ais ferrenhos l'eaccionurios, o cer.to é que, •por av:!so d.e 

21 de Maio ue 1879, só se mandava pôr immediatamente em pratica um pequeno 

numero de clisJ1olsições ela reforma. Eram estas as que estabele!!üt.m que não 

fossem marca das l'altas ao~ alumnos nem etites chamados ã.s lições ou ás sab

bat•' nas: quo pud ssem prestar os e xaminandos hihabililados trunla.; provas no

vas 1uanL;:t::< ent3ncJeseem, abolindo assim a~ denominadas ji<bilwçõcs; que func

clonassem r. as Faculd'il.des as aulas livres das ma terias ensinadas; que se fa

cwltas~em as im,crLpç;ões aos alum!los elo sexo feminino em lodos os cursos; que 

não ;··ocler:nm no Br=il exercer vrofissão os medicos cxtra.ngeiros que não se 

submettessem :1 exume dE' todas ao; materias da;; Faculdades de L.\IediC'ina 'lo 

paiz; ~ tlue, f·nalmente, o jura tncnto dos grá.os a.caclenücos, dos directores, d.Js 

lentes e err.pregados elas escolas fosse prestaLlo conforme a •·e ligiã.o de cada um 

dos empre;;aclo~ . 

~ujeit~. porênr. á approvat;ão da Assembléa Geral, sómente na scs;;ilo de 13 

ele Al>rll de 188·2, isto é, quasi trcs annos depois, interpunu1r, Q seu parecer so

h•·e a rEforma L~oncio de Carvalho· a Commissão de Inslrucç;ã.o Publica da Ca

ma.ra, <:ompost.a dos JSr ·. Ulysses Vianna, 'l'homaz Spindola e Ruy Barbosa. 

como r e i a ror, e !USti ficava eu tão essa delong-a nos ;;cg·uilltes l ermos: 

''A Commissão de Instrucção Publica vem hoje, cmfim, (·omegar a ~Lpre>sentar.

vos os tra-balhos pro,·ocados pelo decreto n. '7.247. de JD de Abr,:l de 1879 . Sub· 

pwttit~o nesse anno ao P ,oder Legislativo esse actq do Poder '8xecuti~'O encontrqu 
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e. atten·ção dros Camaras presa â reforma eleitoral. !Elsta a primeira causa dl) 

atrazo, qt;e todos ·lam entamos, mas que era f.n!Wita'Vel e foi aggravada, em 1880, 

pela profunda. mutlanç;a que se deu no pessoal da commlssão, com a retirada do 

seu ar tigo ,·eJator, obrigado a a usentar-se em meio da se.;são, como delegtcdo, por 

autotpização parlamentar, do C,aQinet de 'Õ de Janeiro: no go ,·et·no ele UlllH das 

provlncia.<; do Norte. 

Essa c:rcumstancia e a nece..."Sidade imposta ao relator que então lhe sue

cedeu e cu jo encargo re novastes este anno, no exame de uma reforma qrte 

abrange o ensino publico <>m todos os seus grâos, de proceder a estudos multi

pios. minuciosos e extensos, acer'Ca de todas as grandes questões agltndas nessa 

espheru, desde a ~soola elcmen tar ntê a maio; alta instrucção scientifice., pai · com 

todas jOg<l o decre to de 19 de Abril. explicam o r etardamento do parecer que 

nos dé.stes p. honra de conNar-nos . " 

:Nesse seu Iongo trabalho, se bem que acceitnndo em boa parte as idêas ca

pitnes do decreto ·a~ 19 de Abril e modiJl'can<lo-o sensivelmente em alguns pon

tos, quiz comtudo a commissão Jazer obra sua, ap!'esentanclo u.n1 substitutiYo, di::

flcil Je resumir, tão complicado é n o seu conjunto e m eticuloso no desdobra

mento S'lccessivo dos 101 a rtilgos. 

Assim é que em relação aos dous dospositivos mais precon.'zados da reforma 

Jiobere.l -- a llbet·dade ele e11 ino e a liberdade de frequencia, nàJo lant tão longe 

em concessões como o Ministro do Gabinete 'Sinimbú, os ISrs. Ruy Barbosa e 

seus companheiros de parecer . 

n,.,'!onhecendo embora aos paTbiculaTes o direito de "abrir ctu· ·os relativos 

ás clisc:pl!na,;; comprehenclidas no domínio do ensino superior'', ved~•vam-lhes, 

com tt;clo, ~~ liberdacle de darem aos institutos que lft:;ndassem o co;;nome de ja

ctüclerl es ou nnii:C?·siàacles e t:nmbem de conferirem a.le;1.1m dos títulos admitUdos 

nos cstftbelecimenlos :'ij'm ilare~ do Esta•do. Só por decreto do !Podct· L egi.;;·la

'tivo, depois de considerada.s eo;sas instituições de utiliàade pl~blica, poderiam ha· 

''er por le i o nome de jacuícLades ou wni·ve,·sidooes livres. 1resse titulo ah.u. _ 

permittia. o sub.stlt~tt'rvo a fundação pelas assembléas provinciaes de escolas de 

instrucção •mpcrior, sob a designação de l•'nrn~ldacws p,·ovi.nci.c•es. Os dirplome..s, 

con,tuclo, por e!la · conferidos só se tornaria,m validos clepoi~ ele reconhecidos 

por uma lei geral. 

A~ m'ttrlcu!as uo,; cursos superiores só seria.m alcançada,; de 1890 em 

diante pelr. certi-dão 'ltó' bacharelato em sciencias e lettras, organizando-se os ly

ceus provinclaes. segundo o plano de estudos UJdoptaclo no substitttt!vo para o 

Lyceu 1mpei':al Pndro II. denominação que tambem prapunha para o exter

nato. que já se constituíra ~oh a invocação do mona••ol1.a reinante. 

E111 relação, por sua vez. •á li'berdade de frcquencia, assim se expressuya o 

Sr. Ruy Ba1·bo.~a: 

·•o arl. 20, § G•, <lo cl ecre lo de 1 9 ele A.bril a utori~a a frequencia ilHm'ta

damente rucultativa no ensino superio•· . 

,\ commissão 11ão púde ndoptar em absoluto ·ta novidade, E' justo, em boa 

·par te. o clamo!' que e li a PI'OVQCOU, 
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Certamente, nos cur os onde nl•!ção é Jllll'tttneute theorica, n~o tem incon· 

veniente~ apreclaveis essa differença legal, (luanto á assiduidade do alumno. De 

um lado, n auto ridade moral e a palavra lum!nosa do mestre de talento nCian

çam-lhe a constancia dos estudantes intelli;;entes c sequiosos de sa1b r; de ou

tro, contra os lliscipu!os desleixados e incapazes, a su]>erioridad e e a severidade 

dos profe.':s0res proficientes. no~ exam~s a.us teJ'OR que a reCorn'" estabelece, con 

stituem o meio Je contrnstação menos fnllivel, mai>< cabal. 

~tatS, nos cursos en1 que o 1nethodo ex.pcriJnental, a .ve ri (cacã.o scientifica , ou 

as a:·tes de applicação se traduzem em excrclcios regula,·es. nos cursos pro-

pp!amente pralicos, na clin ica, C'xen1p11fiqueJnos. nos amphithcatro.s nna tom i-

cos, r'Os labo1·atorios rl ~ toda orden'l, nas ol'Cif'inas academico.s, na parte espe

cialmente technica da ;nstrucção super·o,·, a equiparação entre o estudante que 

se fartou oxcl us ivamen te nas t11eol'ias escriptas e o que recebeu laborio.,amentc 

a iniciarão da sciencia cstucladH nas ronles vh·ns ela observação direct3 é arb' 

traria c fnnesla . Fal~ibHissin1as sflo, ne::;se ca:-;o, nl::i 1·a.p'clas prov:ts de um exa

me. Demais, num pn1z onde não ha instituições pnrtlculnres clest:L es.JJecic, a fre

quenc'a nn.s do Estado e•1ce1T< jti. em si uma prPsumpção dec isiva ela incom .. 

petencia scientil'.'ca. cl~t inaptidão technica do CHIHliclato . 

O exemplo. quas i poderemos dizer. de torlos os paizes. condemnn, nes ta 

parte, o f! ,Gcreto de 1S de Abril. 

Exigindo, PGré!11. seYc;·amente. como exig-e n substituli\'o, a assiduidade no 

ensino pr-a~ico, importa consignar, con1o con~ignanJos, un1 a. reset·va. Não é pro

vavel Que tão cedo se estabeleçam entre nós labOJ·atorios part'culares; mas a 

sciencia te-n1 o rnaior inle1·esse en1 ver empenhada ne ... ·sa norfia a in iciativa par

ticular; e, quando ·e11a clotnr o .paiz com estabelecimentos dessa categ-oria, dessa 

imme;,;n. utilidade, cuja ' utficiencia seja reconhec'cla pela inspecção do Esta

do . é cl~ jLtsliç.'L e conven ien'Cia publ ica acce itar como eq uival ente ú rrequ-e ncia 

dos c·u·sos officiaes a dos flUe seguirem os traha lhos pra ticos nc&Ses institutos. 

Quanto aos .c ursos onclP as scienc'as se profe~sam t.J.1col'icamente, não ha.v<a 

a rne!-!Jna razão para i·ntin1ar a assistencia obrigat.oria ao alumno. ~sseguran

do, P•·l·ém. aos es tudantes o direito llc não fr quenlarem a a.cademia, não t:ca 

menos justo assegurar aos lentes o de ouvirem os al un1nos as.s iduos . Desta sur

te, pcrmitt!ndo-se ao disci)1ulo a faculdade de preferir á palavra do mestre o es

tudo partlCulaJ· no3 !'\TOS, a meclitação no gab'nete, ou as lições el e profissio. 

naes alheios ?.O m:tg-i~terio oiCiciaJ, lUlJbilite-se o n1cstre 1t distinguir, pelas n.)

tas de lição, os ahtn1nns cotn que deve ser tnais exigente o exame; porque, i l'l

contestavE-lmt·nte, o exame, comquanto as tJrovas eja.m as mesmas. deve !~ 0 -

vestir-"e de mais severidnde qJura com o exam'nando cujas habi·Joitações o pro
fes5(Jr vai então so!ldar •pela pri1neir:1. vez.,. 

ProclanHtVa mais a commi.ssàQ -da Camara, no st•u 1n1portanle trabalho. plP. 

na lib róacle de doutrinas para o pro(essorado das escolas elo Imperio . :Manti;1ha 

os -;xame~ JOor materin. como di punha o decreto de 19 de ,\ bril, assim como o 

direito de re'lu~1·er o a.lu!11110 reprova-do 1anta!-i vezes 11ovas tprovns, quant:1 s en 

tenrles~~ rara se ~char hab-ilitado a pros.egu•r na sua carr'\?i ,·a ncetacla. 
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Quantn ao corpo docente e á administração das Faculdades, Feria o Jirr

ctor non~?:tclo, por dous annos, •pelo Gove1·no, podendo s r esse prazo proro;;ado . 

.-\os [,rovimentos dos lugares de substitutos, assistentes e prcparud:>re.; pr ·

cederi:t concurso, stndo, com tudo , o~ ca lh ed raticos non1taclos Por decreto <.l ent.L' • 

uma lis ta rle quatro nomes, dous aprasentados pela con;,Tegac;:ã e dou,; p lo 

Conseiho <Superõor de lnstrucção. 

Feio substitutivo Ruy Barbosa, cada uma das l<'aculciades de ;u rtlcina com

prehenderia, além do curso med ico, dous cursos ele pharmacia, clous de obs tetri

cia e gynecolog~!a e um ele cirurgia clentarla. 

O cur,.o m edico abrangeria 23 cadeiras. distribuiclas por oilo sél'ies de exa

mes e 12 secções, cada qua l com um sub ·ti tu to. 

0& pharmar·eutico< iicariam distinguidos em L' ou 2• classe, assim como as 

1)art~iras, conform~ o numero n1aior ou menor· de prova·s o. que se quizes.sern su

j itar. Os '!,'raduados de 2" classe, todavia, só .poderiam exercer a profissão fóra 

das cap ita.es e e 111 cidades de população inferior a 10.000 almas. 

O ensino pratico .~eria distr ibuido por h·es institutos. O primeiro, o insti

tuto ph:fsico-chimico, comprehender·ia os Iaboratorios de physica, chimicn mineral 

e mineralogic::t. chimicn analytic-a, chimica or;;anica e hiologlca, e pharmacia. O 

~egunelo, o in s tituto b!ologico, teria os laboratm·:-os ele hisLolo;;i a e anatomia com 

HmphJtheatro p~ 1·a dissecção, de zoologia e anatomia comparada t' dP hetan:ca 

com o ~espectivo horto. O instituto ]Jathologico. f,i.nalmente, abrangeria os labo

ratorios el e anatomia c histologia pathologica, de lherapeutica, d · medicina lc· 

gal e toxicolog!ca, e uma officina de prothese elen ta ria. 

)..as l<'aouldades dB Direito mantir.ha o substituti,·o da >Cama1·a os dous cur

S'Os da i'eforma. 

R~ pa,·ti n m -se por qnn tro sêries as clisc tpllna.'l do curso rlc sciencias socians 

c po1· cinco as elo de sciencias juridicas. E para o en~ino ele ambos ha,· r'a ~1 

lentes cathed:·aticos e 11 suhstitutos. 

As séri<::.s do curso social eram as segu·intes ~ 

1.' Sociologia. D ire llo constitucional brasileiro e constituições comparadas; 

2." Direi·to elas gentes. D iplomacia e historia dos tratados; 

3.' Dire-ito administrativo (ta cadeira) . Historia do direito nacional; 

·1. ' Direito administrativo (2' cadeira). Economia política. )Io•da c banco3. 

Sciencia das finanças e contabilidade do •E ta elo . 

As do curso jut·irJko con1punharn-se das cade:re.s seg-uint.s: 

lA sér'e - Sociologia. Direito constitucional brasileiro e constltuiçõe:- c'>m

parad·Is . Economla. politica. 

2 ." Direito r-omano. Direito civil (11• cadeira). Direito criminal (1• ca

deira): 

a .• Direito ci<YIJ (2• cade-Ira). Direito criminal 12• cadeira). 
lf>g·aJ, 

)Jedici a 

4 .• Direito commercial 11• cadei1·a). Thcoria do proce o criminal, ci\-j[ e 

com>mer~hl. Direito administrativo e sciencia da adminis ração 11• cart .. fra}. 

HistoriR do direito nacional; 
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;;; . • Direito commerc·al ( 2• cadeira) . :;)ireito admin!.<ltrat.~·o e smencia da 

admi•n is traoão ( 2• cad.,ira) . Pratica do processo. 

c;;u1•1üo á tl<Jscola Polyteohn!ca. de.stacuva o substitu-tivo, <do:o seu5 cursos em 

vQlg-a. u1n certo numero de cadeiras que iriam constitU~h· o nucleo de U'lna. novu. 

insti-tuiçàJo a - Escola. <le E ngenhcwia. G11v·il. 

O an tigo e~ talbelecime.nto ficaria reduzido a expedir ti'Els especies de titulos 

oa de bachm·el e?n svim1cias physicas e mathemcoticas, <le e ,~g enlwi?'O g~OfJ?'a

pho e engonhei?'O constnwlo?· e t eleg?'Cb]1'1vista. 

De:;~ea tres cursos, o vrimeiro comprehenderia todas a;s m a tarias professa

da,~ 110 estabelecimento e seria dividido em treB annos: 

1·' ANNo - 1• ct~d ei l'a - Ca lcu1o tli.ff•erenci:J.l e integr a l e mecanica racio

nal (pr.meo'ra p~rte) ; 2•, geometria descri·ptiva, sombra.s, perspectiva e ste1·eoto• 

mia; 2•, ohimica minera.! . 4.•, anatomia e p!llysio.logia; 5•. pthy.sica ( electricida · 

de e niW<l'!letismo, a,pplica~ões ) ; G•, m et eorologia (curso complemen-tar feito por 

um sub~tituto) , 

2" A'lNO - 1• cadetra ·- Ca•lculo in.tegT.a•l (2• parte) e mecanica raciona.! 

(2• :Jarte ) ; 2• •physic.a (som, luz, ca·lor; app licações) ; 31, unalyse chimica; •J•. 
trigo no netria •eSJl'h erica, astronon1ia.; 511 , rnecanica e n1achinas; 6 11 • ch.imica or

ganica. 7Ã, geometrHt •superior. 

3" ANNo - 1• ca deira - Calculo d-as Vat'iaoões, calculo das diffe ren9a s, ap

plicações , ca.lculo -das 1Jrobabilidad-es, app!icaçõe5; 2•, arohi·tectura, construcções 

de ferro; 3u, telegraphia, seus diversos genero·s; 4n, .photog1':a.pb.ia., CO'll1 su.as aJp

pli-cações .â .e ngenharia e astronomia; 5u., geodesia e hydrogra1}hia.; 6a, lneca

nictt c:eleste; 7•, a pplicações da mathematica ás questões de •physioo, 

D epoi;) ·de prestar 'Ste o'' anno, tvi.nda te r'ia o alumno de f r equ entar mais u m 

am1o o Observatorio para ohter então o bachar.;la·do em sciencias. plhys icas e 

mat!hema.tlcas. 

Por seu lac1o, os estudantes que vencessem as materia;s dos dous primeiro.' 

annos e .u: tdo 3° até a 3• cadeira inclusive, r eceberiam o 'dip.loma de engenhei

l'Os CIJ?ls tnwto?·es e t el eg1·a1Jhistns; e os que chegru;sem até a 5• cadeira do 3° 

anno e frequen·tfi..."-Sem por mais um anno o Observatorio tet'iam o titulo de ell

genheiros .cteographos. 

A !!:sc"/a. ele Engenlw1·ia, então institu.ic1a, f icaria sob a juris dicção do 'lVIi

nisterio da Agricu ltura, Commercio e Obras Publicas. O erusino seri a cHstribuido 

po1· 1 I cadeiras. E o curso cons tari-a de b·es a1111os: 

1•• ANNo - 1• ca.deira - 111ecamica applioa<La (resistencia dos ma,teriaes ) ; 

2•, construcl;ãO de estrRdas ; 3•, mine r a-Jogia ; 4", geo·logia e paleontologia; 5•, hy

drau,ica ag·J,:cole.; fi", architectura (sendo a continuaoão do curso da •Escola Po

lyteohnica) e sua his to.ria; 

2" ,~NNO - 1" c~deira - iMecanica a.pplicada (hydraulica); 2•, construcção 

de pont(;S e viaductos ; zn, cana-es e narvegação interior; 4a. , 1111ac:Ilinas a Va!POt'; 

!) u, COlJStrucções em geral; sua organízaçã.IO, direcção e adminli'Stra.ção: Ga, co;ns

trucção ·de machinas, especialmente das neces.sarias 'ás con5trucções; 

:1• ANNO -, 1• cadeira - Caminhos de ferTo; ?•, coostrucções e trabalhos 
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marit1mos; 3•, chimica applice.da; .J•, fortificações; 5•. direito 

viação . 

applicado á. 

. \ Escola de :\Iinas dP. Ouro rreto passa·r ia a chamar-se Escula Nacioual etc 
Minas, acabando-se com o curso existente na li;scola Polytechnica. 

Para matricula no e~tabelecimento exigir-st:-hia o curso de agrimensura. pelo 

Lyccu Imperial Pedro li; "' o seu curso comprellenderia o~ seguintes a.nnos: 

1• A:>:No - 1.• Trigonometria espherica; elementos de calculo diHerenciai e 

Integral; !nterpolaçáo: met11odo dos numeros quadrados; princípios de g-eodesia; 

3 . • GeomeLria descript!va; planos cotados; perspectiva; sombl'Us; sterco-

tomia; 

'l . " Ph~·sica e meteorologia; 

•i .• Ch!mlca orgar,ioa e inorganica: 

5 . o Mineralogia. 

2• ,\..'<Ko - '1.• Construcções (resistenc!a dos materia.es ) architectura, etc.; 

2. o :ê\Jecanica applic:ada (hydrau!>ica) ; 

3. • Clümica analytica; 

1." Hydraulica agrícola e ~>grlcultura : 

5. o :\I e tal! urgia. 

311 AN~o - 1. o Geologia; 

2." P\'3Jeon tologia ; 

3. > La,-ras de minas e machina.s; 

l. o Construcção e administração de caminhos de ferro; 

5 . o Doei mn.sia ; 

6 • Direito adm inislrativo e legislação das minas. 

Cada cadeira teria o seu lente. 

O subst.itutlvo do Se. Ruy Barbosa aind•a creava um Cttrso Stvperio>· ele Sci

encias Phy8icas c Nat·rwaes e um Instit1tto Naci01wl ;Lgrouomicu, ambos com séde 

110 :\Iuseu; e, para o "studo das culturas especiaes, existentes, ou acclimaveis no 

Brasil, além d<> autorizar o C':n:>verno a adqu·h·ir uma fazenda, perto de..ta Capi

tal, para a11i preparar um estabelecimento modelo, determinava a fundação de 

cinco estações HgTonomicas, sendo uma em Pernamhuc:o, um.a na Bahia, uma no 

Rio de Jane!ro, uma '>111 )Iinas Ger aes e uma. em Campinas. 

Fmalmen ee, propunha a Commi.ssão de Instrucção Publica da Camara, pelo 

OJ'gão do seu erudito relator, a creação de um Insbitltto .lleteo>·ologiuo nesta Ca

l>ital. ellct>.n'O.udo assim a rrorga.nização completa do e nsino superio r· no p·a iz. 

Fazend.o a critica deste subst!tut!,•o ao plano de estudos condensado no de

creto de 19 de Abril, assim se pronunciava, na sessão da Camara dos D~putaclo ~ 

<le 17 de Setembro desse mesmo anno de 1882, o Conselheh·o -~lmcida Oliv<':iro. re

presentante do :\laranhão e mais tarde 11-i!nlstro da l\Iariuha no Gabinete La

f•ayette : 

·'A nobre Commissãc de 1nslrucção •Publica parece entender que d eve mo<> 

começu1' a reforma ela. !nstrucção pelo enalno superior, quando ê mais naLm·al 

ficar este par a depois da o~ganizauo o in fer ior. 

Se é çe1·to que o ensino superior influi) poderosam ente na diCfusão c\o inl'p-
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rlor porque eate é a mistura daquelle, não é menos certo que, sem o preparo 

c}ue os alumnos leYam do ensino inferior para o super ior, não podem elles com 

v :::•.ntagetn ~egutr o~ cursos em QUe se tnau .. ;culanl . (Apoiallos.) 

Ddqui Yetn, Sr. Presidente, qne o ort;a nizador de ensino, que não quer con~ 

struir S3m b.1 s~. comPçar do teclo para os alicerces, deve collor·ar-se acima dos 

dous, para v~r o que a cada um cumpre razer. de modo qtlc o ensino superior 

conclua a obra do inferio r. c nem o superior fique s em apoio uo inferio r , n em 

es te deixe de ter seu complemento naquell e . 

Por outro lado. Sr. Pr€sidente, a nobre Commissão de lnstrucção Public·a 

propõe algumas medidas que cu peço perdão para dizer que não me parecem as 

mais ace1·tadas. 

Nos cursos ~uridicos, onde a nobre Commissão de Instrucção Publica rom pe 

com o est•1do do direito natural. substi tuindo-o pelo de sociologia, sciencia. ainda 

não cc,;,stltnida. de que não ha, nf'm por ora póde Jut,·er, compe:nd•:o. propõe ella 

que os esl•tCos s j:nn dividi dos en1 clous 1'an1os. utn poara !ornla r ctn sciencias 

socja es, outro para forma·r en1 !~ciencias jut~idica 

O re.!'ultaclo de~ t a· divisão, Sr . Presidente, como afinal de contas os curso~ 

juri.cliCOS só produzirão legista s, ser[L formarn1os legistas en1 nun1ero superior âs 

nece3diclade" do paiz e termos o desgosto ele vei-os sem cotação nem apreço al

i!'Um. em multidiLo lg11a1 i1 dos th eologos ta ll cmães, pesando inutilmente na tena 

e aug-tnenta ndo sem piedade a tortura dos governos libcraes e conserva·dor es, já 

hoje so!Jcilaclcs a dar emprego ~ uma. infinidade de homens qu e nào prod'uzem 

para \'i ver. 

Nos cu1·sos de m edicinu propõe a nobre Commissão de Instrucç:ào Publica 

que se formem doutores e medicas cirurgiões parteiros . 

Eu entenrlo que elevemos manter a defesa de theses para Lodos os alumnos 

apprm·a dos no CUJ'SO m edira. como condição de obterem o ;.rráo ele doutor, e qu e 

assin1 PH .. C' E>Õenclo ainda nos n1oslramos 111ais exigentes que oulros paizes, ond~ 

e~sa fvrmta lidade não é necessa rh1. 

?\fada se Jucra cont a inn o,·aç;iio. I~ntr etanto, não ser á sen1 quebra de pres,ti

g lo pnra c:ma parte da cla.~sc medica. a •! clée. ele infe rioridad e e superioridJcle qÚe 

\•ai c•ear a di~tincção estabelecida pela. nobre con'lJTJi:;são . 

• ;o m smo defeito cles la divi são JncotTe a distincção que faz a nobre com

missão de d E>ntistas e parteiras el e 1" e 2• classes. 

Qual a razão por que não deven1 ser iguaes os estudos desses profissionaes·! 

A •import~ncia dos serviços qu e elles prestam á sociedade é a mesma em tocla .< 

parte. E o Esta~o não se int€-ressa. mais pelo bem-estar dos indivíduos que mo

ram em g-!·:wdes cidades, do que pelo bem -eslao· dos que moram em pectuena.s. 

Deb:.t ixo deste ponto ,le vistn não ha motivo para se exig-ir aqui mais, alli 

1n eno3 p-eTicia . 

Se do intPre ~sr· !2~ra l ]m ssa rmos pura o int-er esse !p articular, CJUC veremos? 

Veremos que é o mer:to do profissio!ull que lhe dá d ireito a v ive r em g randes 

cidadES; e que ::t nohrP Com missão ele Jnstrucç'ã.o Publ ica., quer.endo supprimir 

e1;ta. l ?i natur:--~1, alé'11 de fl'Çhar as portas das g·randes cid:vl2s :1 indiYiduos qut' 
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nellas poc:erianl viveJ~~ impõe ao~ .dentistas e pnrteir·as de 211 classe o t'o:cc;nso sa

crifício de mudarem-s~ sempre que, por effeito de uma via-l'errca ou qualquer 

outra cn·cumstancia,. augmentn•rem ele população as cidades em que esli\'erem es

tabelecido~. 

O ctu·so Je eng.enh:tri1 ela Escola Polytechnica quN' a nobre Commiss~o de 

Inst!·uc~:i.o Puh!ica que seja trn.nsferido para o Ministerio da Agricultum. 

Parece a nobre commissão, com esta transferencia., querer que o Co-,·erllO 

occupe Pm trabalho~ de campo os alumnos do curso de engenharia. :\Ias pnra isso 

fõra m1stér uma cous& que não autoriza a nobre commissão, isto é, que o G~

verno gas te com os ah1mnos occupados nesses trabalhos, porque de outro m:>rlv 

não h~vc•·á quem queiTa tal formo.tura. 

Senhores, não ha razão para a transferencin lembrada pela hon•·atla co;n

tnissiio . 

. 'em só o cur.~o de engenhari>a estú bem collocado no :vi inisterio do Impc

rio mtts o ::1-Iinist~ rio da Agricultura não poderia melhorai-o. 

E' o :\Unistel'io do Imnerio que preside á direcção dos estudo~. Deve elle to:•· 
a seu carg0- o curso de engenharia, porque convêm uniformizar~ e não diversil'i

car o pensamento e acção que dirige o ensino e provê as suas necessidades . 

O :\fiPi!'<terin da A;:Tict:ltura, além de nada ter com os indivíduos que estão 

8e f01·mando em engenharia, est:L tão sobrecnnegaclo de serviços, e serviços com

plexo!'. qu~ conviria diminuil-os e não au:;mental-os. 

S;ri2 .. •por exemplo. de summa v:tnlagem rtue . reunida a instrucção publica 

aos negoc!os eccles:nsticos para formar-se um ~Iiniste•·io especial, se pas~a3sen. 

os negocies extrangeiros para o :\!inisterio do ImpCTio. afim ele poder-se divi>iir 

em dous o •)f inisterio da Agricultura, que um sO homt'm jú não pócle ge riT. 

Devo, finalmente, diz<> r. Sr. Presidente. que o cur"o de engenharia da Escola 

Polytechniot é feito por lentes communs A. esst' e a outros cu1·sos daquella esco!·c 

e que, n ter lugar a ll·ansferencia pedida pela nobre Commissão de Instrucção 

Public '· j.í. não poderão os mesmos lentes ser aproveitados. 

):lo ~fu~eu )l'aclonnl ' tuer a nobrn Comm!ssão de Instrucção Public9. sem 

nenhum estudo de mathemat!ca, um curso cl<> sci<>ncio.s 11aturnes, que nilo sei se 

é o mesmo da Escola Polytechnica para :tlli transferido ou outro inclepende11te 

claque ll ~. 

Se G r>O"C, pe(!o licenç:t para dize•· que não h a necessidade dessa c reação . X ovo 

ou não, no :\fuseu a idéa é inexcquivel. 

Levot• :t nobre comm!ssiio a pTopôr <?ssn 1neclicln a conveni encia ele Rt>r o PS· 

tudo das sciencias naturaes feito ao mesmo t<>mpo theorica e praticamt:!nt". :\Ias 

qu<>m disse que não é assim que elle se faz? A Escola Polytechnica. além das 

collec~ôes,._ elos re;nos na turaes, tem Ialbo..atorios e gabinetes para estudos pratico" 

e liga. a estes a devida importancia. O que alli não Se fo.z siio trabalhos pura

mente de investi.gaçiío sciPntifica. Mas esses tra•balhos, ainda passado o curso 

para o .Museu, nenhum professor poderá fazer. A mis ão elo Investigador é uma, 

a do prnfessor t outr2.. O investigador annlysa, verifica e descobrP. 

O professor vulgariza e propaga. Se o professor, para ministrar o en.si no 
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de que se enca1re.ga, livesse ele. entr gQr-se no serviço de inv:esti~g·ações scientifi.

cas. qwanto tempo seria para isso preciso? •A Camara &-a.be perfeitamente o tempo 

que se consumic no :.VIns<.>u só com n analyse do c?o-nrc e o nntidoto do venen') 

.ophiclico - o J><'·•·mnn;;e.natu de potas!'a . (A7Joiados.) 

:m· por is.~o. Sr. P•·e•ic!entc, que nenhum ·pai.z tem cursos feitos em musetlR; 

e os n1L1seus, que não se limita.n1 1a formar collecções, -apenas têm s;a.lns de con

ferencias e revistAs. em que o.~ s~tbios dão n conhecer o resultado <los Reus P3· 

cientes estudos e esforço/'. 

Devo n!nda fazer umo considera~ão igual ·á out>:ca que já fiz, qul!lnto ao 

curso de enge·nharia. 

A E.ocola Polytechr'.ica esM orgauizadn ele modo que fórrna ll!TI curRo gera! e 

seis cursos espP.clnes. distmctos. mns sel"V'idos pelos mesmos lentes. 

Thtado o curso de sciencins natura;:s ])'B.'l'a o l\1useu, nem só d.esnletnbra-se 

aquelle oollo organismo, que :1ão tem superior na Europa, rnas. ainda qne o Mu

seu passe !)ara o :.\1inisterio dl) Imperio, j:í nã<:l poderãü senrir os mesmos len

t·es, isto ê, terá o Estudo de g-n.staT com ouü·os, visto qne lhP sel'á 1mpo!'Sivel 

exercer as suas funcções em estab lech:nentos diversos. 

Para a Curte prorõc a nobre CammisS':lQ de Instl"llCÇão PuLlicn um lnstitnt.> 

agronumi·oo, qu·e ê outro ln1posslvel. 

A Côrte, scllhor~s. não tem local ·pa<ra os estudos pTa ticos que Psse cursn 

r.e.quer. 

D'na da<!< razões P'JI' que tão condemnadas são hoje as universicladPs é que 

ellas, além de ~ssociarem sciencias que não podem ser n.~sociaà.as, além c1e exi

ginem no pes.soRl docente conhecimentos c1ne pelo progre.•so das sciencias estão, e 

nã.o po( •. em deixn·r de estar, destaca-dos •em (lspecialida,des cli stinc~as, ca.da um a. 

das qu:u-s bastante ']JP.!\." occupnr a attenção e mesmo a vid•a ele ·homen's privile

giados, pl!lnt~nn no me.qmo !ugar, prendem no mesmo feixe estudos que reclan1arn 

theatro e méio" de lnveRtignçiio e acção inteiramente diversos. 

Como Re vE, o proje>cto ela lllusb·p Comrnissão de •Instrucçào Publica inco1'l'"!l 

du~s vezp,q nesse clef€lto, qun11do r·eun·e •sete cursos inconci.Ua,ve!s no O'Jyceu Pe

dro II e .q11nndo cr~a um i'l1'stituto agrcmO'l1lico Jla Cô1·te, com pa.rte dos ~eus es

tudos na Fáculdacle de •Medicina, idéa. absolntamente inexequivel, porqul" as ma

terias de. cuTso de ml"dic!na que entram no curso de a·gronomia são em cada um 

desses cur~os estudadas debaixo de ponto de >Vista especial. •· 

D•ve!'g-ente •asshn cl::L3 id·éas do Sr. 'Ruy !BaTbosa e sPus collegas da Commi.g

são de Ir;stl'uccfw, o Conselh eiro A·lmeida. e .Olivéka terminava. tã.o impo.rtante 

discur.<:o eom a justific:Jção de um projeeto ele sua lavra, Teorganimnclo todo o 

ensi·no publico. Acompanhava o projecto o respectivo programma de estudo, não 

menos lon::;o e complicado <lo que o substitutivo elo cle,pu!Jado bahi.,no, E con

deru;a ;n. nn vercl>acle, algt:mn.s lboas meclidas, que 'PUnham €m relevo o espi.rito 

"uperior qu€ as .archite{!taora. 

No '<'>.digo primeiro desse plano de reforme. do representante maranhense dis

punha-"e que o Estado contribuiria com a metade d·as despezas que as P'!'OYincias 

fizes.<;em a bem do ·ensino ;:mblico, uma vez que organizasst!m e distribu~ssem, con-
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forme ftS disposições d·a. le-i geral CJUe, nesse sentido, ross.~ tlecreln-da. Nos de

mais 137 a1·tigos era Sl..lCCe-ssiYfUnente dese-nv-olvid1a toda a reorg-nni~a.c,:ão pe.~lago

gica a J"azer. 

Pelo ll1'0jecto Almeicl~ e- Olh•el~·a o Pn8ino fi0arin dividido em i1t[Prio1· r 

SUJ]JCr!n?'. 

O rotsino inferia.· comprehenclerioa. as c.çco1as de 1° r 2" m·áos, sendo estas 

suhcli vi dHlns em eRcol~~ do 2° ·.~r·t1o proprian1€nt<! di tia~ P escolns do 2o gráo com 

os curs·Js n::nexo.'l, e O f! estudo.- profis8ionaes . 

... ·::J catf'g-arià. elas cscol::t.R do ~" g-ráo com os cursos onnr.-xos Rcr!a collocado 

o Externato P eci!·o li . 

O ensino ·n~onss!on::tl ahrnngerin 1 fi cu r~~ clivel~,.::;ns, ~' saher: no1~n1nl, de 

funcc iolJa.r io.q publico.q c corrll)1Crcial. annexos ·f1s e.><coln>< do 2• ;::rflo; de. phar

macia, de obst<'tricia. " de odonto!ogia, annexo. r,s Fnculdad·PR de medicina; de 

not:Rrins, el e escrivih·s P de tolicit,a·do'I'M, annexoR :1·~ r>sco!ns ele .cli1~~ito: ele ag·rl

cultura, com srdP na!'! prov;ncl:ls do CeaJ·fl, P~ra .. hyba, •Pcrnnmbnco, Alngôau. 

Sergip{', Bflhia, :\falto 01·os.Sú. "!\linu~. R1o C1ra.nd do Sul, Pm·nnft c S. T'l~nlo, 

de naveg'zc:ão e pilota~c-m. com séde na Bnhi.a c Snntn Ca.thnrln~: rlP escol•as il:

dustrí1~Pfi, C{lm ::;éde no PnTaná e no ·Pará; de fiação e- tPCPl:-.,.qenl, no M.ar::t· 

nhão, Pernambncn. Balil:o~, ~nnas .e ·S. iP21JlO: e. nnalmente, ele 7.00tPPl1!1i:l " y.;

terinaria, no Piaul1Y '(' Rio Grnnde do Sul. 

O enf'ino ,qnpe1•im· f'e.ri~ distrihuido por sete est.abelPCim<>nto,q dlfferent% · 

F'ncnld•tde.~ de rh;·rilo. com cinco séries de eX'<tme"; Ji'aculc1<tr1~,ç de nMrUci11n, com 

~ete R6Tle,q: Flscola J>ol?Jtechnicn, dividida em um <'lwso [le•·a! e Rei·s cspecia.es -

os de sciencia!=l physica.,q e nnturaes, sciencias ph~·!cas ~ mathem1a Uec:'l.s, engenha

ria geog-roaphic>t, .-ng-en.hari a civil. artes e manuiach1ras, e engenheil·os memwi

cos fi con~lructores nnv:ve.s: Esco1n ele .!l!fin(ll.<:, con~r·rvada a de ~onro Pt·eto; Es· 

colas ae Am·o770íl~ia e en.rrc11/•.m•i, nwal, que seriam estabelecidas em Campos t 

S. Lnlz, ro Mnronhão; Escola c~~< F:n[J<?'Ilhc·i•·o.~ R1Jd1'CI1tli.ros, no Rio Grand·e co 

Sul; e J~8cola cl.e A1'f'Cs e .l!n111t,fa.otm·as, no Parti.. 

O Proj<:cto .\.lm<>ida. e Oliveira ainda aut.o1·iza,,a a cJ·eaçã.o nestn Ca].>ital .lc 

nm In:.tihMo Biologicc>, onde se fizessem investi·gaçôes scienli.ficas, Hn~cl'pt!~·els 

lle arplicação n" Dra~il, e de uma Ji'ncu1dncle ele Lrtt1·a.• com R reorg-anlz.'lçfio nroSP 

~enti•lo do Extc1'11afo J>Prl-ro lJ. Supprlmia o curso de mln&~ rla ifilscola Polyte

chnica . DP.termi!'ava que, sómente depoi.s dn organização completa do seu ensino 

p.rímarJo c ""'cunda1·io, pod~rlam as províncias instilnlr c1wsos super iol'es. CoH

~tgn~nclrJ, embora, a liberdade de ensino, só p{'rmittia no est>nbPlecimento parti

cular eonferir g1•áos clPpois de fnnccionar 10 e.nnos com toda. a re~ula1·ida rle e 

credito pnb!ico e obter n npprovação pelo Governo dos .~ens progrn.mmn,q dP es

tudo . . Exigi•a, como condição in·dispensa.vel pnra a matricnl<n nos em·~ superio

res, cartificndo de- e.x.a.mes .do J• e 2• g-J•áos e attestados de npprovnr;ão nos res

tantes r•reJ)Fo.ratorio!;, CJHP seriam, PA•rn l:t Tilscola de Direito, ln.tlm. nllemãll, in

g.lez, 1taliano e l"'hetor!ca.; pa1·e. a de Medicina, todos esses, menos os <lou~; ulti

mas, e para a de Engenharia, s6mente ingl<'z e l!lllemão. Conc~(Ha aos semina

rks episcopaes a prerogatlva de co·nferi·l'em dl,ploma.S de doutor em theologia. e 
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direit~ cano'lico. EEtabelecia que os exames fossem feito ·· por materia ou g rupo 

ele ma teri>as, conforme as n cessiclade.s ào ensino, r ecebendo os lentes qu e exami

nas~·:m: T]'l P. t?.de elos emolumentos pa"·os para esse fim . R econheda aos substitutos 

o clire.to ele succeclerem aos cathcclraticos sem rr.:ecisar el e novo concurso. Em 

ulthna p-a lavr a, consentia (Jue a muJh,er se Jnatricula sse en1 qualquer esco la e 

ne lln obth·esse o.~ diplomas de he.bilitaçi"to e g1·áos scientificos que qui7.€ss·e. 

lnJ'Plizmente, por{>m, ao projecto Almeida e Oliveira, como ao substitutivo 

Ruy B:trhoga, não foi r eservadil melhor so1·te do que lêm t ido, >a.bé hoje, outras 

palriot icas lcntatiwts rle dota•· a nossa. PatJ·ia com um r egimen pedagogico ca

paz ele a c::ollocnr 1ao ni.vel c.los povos que j á co'm.p•rehenderarrJ, afina l, que na in s

trucção publica esUt :1 base de todo o s eu engrandecimento me.le•t·ial e poliU co. 

VIII 

i\'OVAS :\1EDJDAS 

.\. :1uêda do Gabin ete S inimbú c :1 ngitnçiio polit icn que s e lhe seguio , at•·::t

Yés dos cl"'ba tes p•n•rlamentares sobre n e leição dtrect::t, bandeira fa t·Calhosa com 

quo proc.:urar~'t encobri1r o Oonselhei 1·o Sar:tiova os desastres elo s eu ~n.ntec·essO t\ tãQ 

mal ira.ugurando a sitlial}ão liberal com os ltunultos nns ru.'ls e a fllllarchin na. 

a clminist·r aGão, ê forçoso r:onfessnrmos, não ::t T'refeceram inteiramente •a ca mpa

nha Ll ava da por um~ reforma .c]a instrucçilo em todos os seu s gr<ãoR . Dnh i ·POr 

diante não hou vte un1 só ::\1inistr·o que, occupanclo ~a past~a do In1perio, não en

v icl asse esforços par·a n. consecussno de tão patriotico ideal . 

Ho . .,em de :\Iello, Rodo lp·ho Dantas, L eão V<elloso. em uma .t::nlavra, todos os 

homens jllustl·es que enfeixaram •a di 1·ecção suprema elos · negocios elo ensino no 

:\'Iinist<'rios que se fo t,am n•·ec ipi tan.clo até a voll:l dos con.servndot·es ao poel·er 

em ,1 ~85, deixaram 11esse sentido traços incl eleveis ele sua passagem pelo Go

verno. 

Sob os a us]'1 icios mes n10 do Gabinete Pnt~anuguú, cons~guirn. o terceiro d.a

quell es 1Secretnr ios el e Estndo reuni!·, em 1882, nesta Cap ital , o o ngr esso d-a 

lnstrucção. Es~a douta a ssemhlén, que te\'c; po r presicl·ente o Conde cl',Eu; por 

vice- m~sJ.clen te o Viscond e ele Bom Retiro e o Cons elhei r o Cor1·eia, e po•· sem·e

ta•rios os Drs . Leoncio de Cm·valho c l<'ra nltloin Dori,a, mais ta t·cle Bar,io de Lo

reto, cltscutio em ~e~sões consecuti vas os mais importantes assumptos relativos 

no e11si no PL'blico em nossa Pat rio . E a seguinte relação clns thesc.~ . então lar 

gamente c1eb·atidas, basta par~ dar un1n iclén clta t•el evn..nci·a elas qu e-stões a·g ita

clas, uma vez qu e a c.o;treitc•ut deste t:·at>alho não no~ permitte faz ·rmos um re

sumo dessas memo•·ayeis deliberações: 

"E'~sr~o suPERTOP. ·- 1. o E·staclo do ens in o superior. 'licios e l acunas de sua 

organização . Provid encias e J•e[orJnas neces.s..'lrias . 

P 'tre.::eres do~ S·rs. Conselheiro Fl'ancisco Rodrigu€s ele. Silva. D1·. Ago.stinlu 

Victor de Borja Castro e Consel·h eiro Christlano Benedicto Ottoni. 

2. o CrE>?. ção ele uma univer sidade . Sua organização. Faculdades que a de-
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vem constituir. Coftdições d e autonomia das Faculdades existentes nas provin

cias e da F-scoia de M inas de Ouro P1·etc em r el·ação á universidade. 

P .necP.r es do Conselheiro Antonio de Almeida e Ol iveira e do Conselheiro 

Antonio Joaquim Ribas. 

3 . ·' Organiz.açilo do Conselho Universitario e do Conselho 'Superior ela lnstrn

cção Pu!llica. Attribuições de cada um delles. Creação de uma Inspectoria Geral 

de Instr·u~ção Superior. 

P3.rece-res dos mesmos senhores, que se occuparam com a 31• questão. 

4. o F acuidade de )1erlicina. Cursos especiaes que deve comprehender. Plan,l 

d:e estudos d·e caàJa um delles. Ens·i no pratico. 

Parece-rPs dos .Srs . Ba riio de Itapoan, Drs . V icente Sabo'ia, J osé Pereira 

G uima rb.es ,e Antonio Pacifico Pereira. 

à . o Es~ola Polytt>chnica. Cursos especiaes que deve comprehender seu plano 

de e.!,tudos. Ensino p~atico. 

Pareceres üos Srs. Drs. Manoe l P c-rei1'a Reis, José Saldanha da Ga.na e 

Antonio de iPa ula Freitas. 

s.o Cre.•ção "e uma Faculdad-e de L ettras . Sua organizaçiío e p!ano de es

tudos. 
Pareceres dos Srs. Drs. Carlos Maximia no Pi menta. de L ae t e Co'ls~lheiro 

.João Cavistrano Bandeira de Mello . 

7. o Cr<açãc de uma Faculd>tdoe ele Sciencias R eligiosas . 

Parecet· do MonsEnhor João E sbera rd. 

3. 0 E scola ele M inas d~ Ouro Preto. Su•a organização e ensino. 

Parecer do Sr . Dr. Ennes de Souza . 

~." Org:>.niz,;ção do professorado dos estabele-cimentos de ensino superior. 

Seus cli r e itos e !)rercgativas . I ncompa.tibilidades a que deve esta•r sujeito. ME}! os 

de animação . 

P a r ecer do Sr. Conselheiro Epiphanio Oanilido de Souza Pitanga. 

1() . fProcesso e julgamento dos exames nos estabelecimentos de ensino su

perior . 

Pareceres elos •Sr3. Conselhe-iro Alvaro J oaquim de Oliveira e Dr. J oão Pe

reira, )I Jnteiro . 

11. Svstem a d isciplinar e meios el e emu lação para os alumnos dos estabele

d mentos de ensino superior. 

Parecert>s dos STs. Conselheiro Jo'ltquim Monteko Caminhoá, Drs. Licinio 

Chav es Barcellos e Joaquim de Almeida Leite Moraes. 

12. co-educação dos sexos nos estabelec imentos de ensino superior. 

Parecer do Sr. Conse lheiro Rodrigues Silva . 

lJ . •L ;herda ele do ens ino superior. 

Pareceres dos ISrs . Conselheiro Nu no de Andrade e Dr. Affonso Celso de 

Assis F igueiredo Juniar. 

14. Cu~<.os livres nos estabelecimentos de ensino superior . 

Pareceres dos Srs. Drs. Francisco Pereira .Pa9SOs, Conselheiro Antonio Coe

lho Rodrigues e Jo'io Ba pt ist:J. Pereira. 
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1·5 . Facul-d :l!des livres. Suas prerogativas. Limites da fiscalização que so

bre P.llas deve P.xercer o Bstado. 

Par ecr-r do Sr. Dr . Ago.stinho .José de Sou~ Lima. 

lG . Com.p.e t P.ncia dos poderes provinciaes para crear esllabelecimentos de 

ensino sup ~?Tior. 

Pa~eceres rlcs Srs. Drs. Tarc1uinio Braulio el e Souza Amarante e Visconuc

cle Jagua ry." 

Se bem que não demonstrasse resultados praticas imm edia.tos, nã,o d eixou 

de concoTrer o Congrl.!.c:::Eo el a Instrucção para as reforn1as successivas que fo

r:;tm, Jest'e então, intentadas em prol elo enstno ;,acionai e que incontestavelmente 

continuaram a preoccupar as attençõé's elos nossos estadistas. 

E>ra nssim qu<>, Rttccecl enclo na pr<>sidenci<a ·elo Conselho ao Viscond e de Pa

ranaguá., o Consel•heiro Utfayette, no discurso de apresen tação elo seu Ministe

r io, co11oca.va o problema da in s trucçã.o entre os pontos cardeaes do seu pro

g-ramma d-e governo: 

·'Senhore~. dizia e.~se illust re p•a rl a m enta r na sessão ela Camara dos Depu

tados OC' 26 de :vra:o de 1883, entre os gTandes interesses mora es da sociedade, oc

cupa luga r eminente, por seus effe itos sobre o aperfeiçoamen to do homem, a 

questão da instrucção publica em todos os seus grãos . O Governo presta a este 

a.ssu m pto a m3 ior <: mais viva attenção . 

V•Js ~ab e is que, desde alg·uns annos, se tem pronunciado no paiz uma agi 

t ação pacifica em fevor de~te &s.;;umpto. C umpre insistir no me>vimento dado e 

consummar as reformas qu e incl ic2m a lição da experiencia .e as i.nstituições dos 

paizes cultos . " 

A situação anomala, na verdade, cree.cla p.ela execução parcial da reforma 

do ens ino livre, não poderia persistir por muito tempo . A instrucção, principa l

mente nos cur.so<3 superiores, con tinuava conclemnada á mais dissolvente anarchia. 

Todos ~entiam mesmo a necessidade imperiosa de acabar com esse estado ele 

causas. est.?.belecendo-se um regimen .definitivo par a a educação mental do noss<J 

povo. 

Coube, em parte, essa ' nobre inõciativa ao Gabi nete Dantas, que se orga~t>i

mra peJa r etirada brusca do poder do Conse·I<heiro La.fayette. 

Nomeado para. a pa.sta do I mperio, o Senador Fra nco de 1Sá não tardava 

a proc~rHr resolver o problema . Espirilo for te, illustrado e IJO!.Suidor ele raras 

:taculdaà•es d•e ass.im;·Ia ção, estudava desde logo o assu·mpto .• consul tando par a 

es.<e fim profissionaes not~vel s elo e nsino ,publico e particu lar. 'El, quando menos 

se espe• avft, tra duzia em actos U•s reformrus que se lhe affi•g uravam ma>is urgen 

tes e capazes de imprimir o maior impulso a o pogresso intellectual do Brasil. 

Eram assim ba'xados com os decretos ns . 9. 311, de 25 de Outubro de 1884 

e 9. 360. d ~ 17 ele Jar.eiro seguinte, os novos estatutos das Facul-dades de Me

dicina e c~ e Di•reito . 

O r e;;u! a.mE'nto el e~ tas ultimas, peza-nos dizer, não foi bem insph·ado . Con

s ig•n :u am-se r.eJi.e. épocas rl >ffcrentes para a abertm·a elos trabalhos annuaes das 

escolas de S. Paulo e do necife. 
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As aulas começavam naquella a ~ <le Agosto e nesta a •15 de MGrço, para 

se encerrar na primeira a ZO de ::\IQrço e na segunda a 15 de Outubro. 

As noatricul<as de exam~s tambem ficariam abertas durante o anno in 

te iro, apeznr de haver épocas marcadas para as provas habituaes, Jogo depoi

de encerrad'<ls as a·ulas. Os exames extraordinarios, todavia, só seriam t!;alizados 

pagando o candi<lato, além da taxa geral da inscripção, a opropina de 30$, que 

seria ~lividid9. pelos lentes, que o tives.>em de julgar, e a de ·5$ ao secretario. Os 

nJumnos poderiam, assim, fazer uma ou mais séries seguidamente dentro de ai-

guns dias . 

As materias dos dous cm·sos de ~ciencias ju·ridicas e sociaes foram tambem 

augmeJ;(edns cllm as seguintes cadeiras: uma ele historia do direito nacional, uma 

de sc1encia elas finanças e contabilidade do ·Esmdo, e uma ele legislação com;l::: .. 

raoa nobre o direito privado, pertencendo estas duas ultimas ao curso, de sci~n

cioas .sociaes e a primeira ao de scicncias jll'ri d·icaa. 

Tra:<erdo, porém, esta creação de nova,s cadeiras augmi!nto de despeza, pa~a 

a qual não havia. ver.ba, foran1 nessa parte suspensos ~s esmtutos, continuando 

a vigo·rar os anterio1·es. 
Au:>mentou - se, entretanto, o num<3ro das disciplinas t:xigido para a entrada 

na Fa<..uld:tdc com o eo;.rtificado dos preparatorios de phys ica ·e chirnica e de his

torir. natural. 

Por seu turn'O, ~lterou-~e inlE'iramente o proce.~so adaptado para os concur

sos. O prnzo das ingcripções [oi Teduzido a quatro mezes. A's provas até então 

requerJtlas juntou-se a prova oral de improviso, devendo u candidato disseortar 

sobre um .ponto marc::~do, POr um espaço de tempo pelo menos ele tres quartn.~ 

ele. Jwra. Cc-ncedeu-se "' livre escollm das theses aos concurrentes. Em summa, es

tabele<.eram-Be dis·tincções entre os concursos para Ient~ cathedraticos € para 

substi~uto.;;, tornando mais difficeis os daquelles. 

Creou ainda rnai.s o decreto de 17 de Janeiro uma Revista ele Sciencias Ju
rídicas e .~ociaes em cada urna das Faculdades. 

FinalmE'nte, quanto ao ensino não official, se bem que permittindo •aos dou

tores õ bachareis em direito abrirem c"J'sos liv•·es nos edifícios das esco!as juri

dica.s, sob a immerliata n_.,calização dos diJ-ectores das mesmas, aboli~ as Fa

culclaclcs Li1>1·es, instituídas pela reforma Leoncio de Carvalho. 

Pouco tempo. todavia, estiveram em vigor os estatutos .de 1835. O decreto 

n. 9. 522, de 2?. de Nov~mbro desse mesmo anno, não tardava a revogal-<>s. 

E, i ncumbida uma commissão de cinco membros de exlliminar um novo regula

m€nto para os estudos j urídicos, desempenhava-se ella , 'breve, dessa tarefa.. 

Po1· esse plano de :reforma a·bolia-se a ·se'J)aração dos cursos, fazendo delles 

d esapp~ecE'r quasi todas as materiras novas introduzidas pelos dous ultimoo de

cretos de reo!",?-"anizal}ão elas Faculdade .. e conservando-s~ apenas as cadeiras d e 

scienciil. d•a~R finanças e contabilidade do Estado, ·E, quanto á liberdade de fre

quencia, aãoptava-se um meio termo, sujeitando os estudantes que dessem mais 

de 40 faltas ás aulas a ex :1. m e <vago e facili-tando aos outros <as provas finaes 

por p<..nto~. 
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Por aviso, porém, n. 23, de 16 de Março de 1386, re.."<Jlveu o Goveruo nfw 

promoYer desde logo quaesquer altePações nos regimens dos e ·tuclos jurídicos, 

mandando observar, •até ulterior deliberação, o regulamento anterior ao de 17 

de Janeiro de 1885. 

IX 

O ENSINO l\1EDJCO 

Maio!' feliz que na elaboração da reforma dos cursos de d ireito fôra o Mi

n-istro J'panco de Sá, ao baixar o decreto de 25 de Outubro de 1884, dando novos 

<esta tu los ás Faculd•ades de Medicina do Im1)8rio. 

_'\ exeouçàlo incompleta da reforma de 19 de Abril, e.stabeleoendo a liberdade 

ae frequencia sem, para llelament-e, cumprir e. reorganização systematica do ensino 

secundaria e suverior do pg iz, em nenhuma das e · colas officiaes 'J)t'Oduzka, na 

verdad•,, maiores prejuízos e embaraços do que nas Faculdades de •Medicina. 

Eff?ctivamente, ao mesmo tenwo que, em todos os ramos da instrucção 

naoio.r.al, essa anarchh de programmas e diOubrine.s concorria de modo sensível 

.parn. abater o nivel dos estu•dos, abalando a força moral da direcção dos d'versos 

i·nstiLulos, collocando os lentes, mal seguros de su·as a~tribuições e de sua propria 

sorte, em uma situação inoommode. perante os alumnos, e dando a •estes ensan

chas pal'& E<e cleixarem dominar pela indisciplina e pela indolencia, di•ante do 

malbarateamento crescente dos diplomas ace.demicos. ainda tinham de lutar os 

cursos medicos com a faltlt do ensino pratico, o que os tornava ridículos perante 

os progressos das sciencias experimenca.es, preconizados já eJTl todos os povo 

cultos . 

.!Dra diante de tão dolorosa ·Situação que, a 30 de >Outubro de 1880, a co:l

g>regaçãc da F'acul&ade da Bahia se JYronunclava nestes termos, em importante 

r.elJ!l'e~·enttaçãlo dirigida a-o Poder Legislativo: 

"São já passrutlos ma·s de 25 annos que, em virtude de uma autorização le

gislati•·a, foram as Faculda;des ele !Medicina do Brasil dotada·s de uma reforma 

que, s• não satisfazht ás necessidades do ensino naqueUes tempos, permittia a 

estas ;H~;:Ituiçi;cs docentes a esperança de um futuro condigno >do desenvolvi

mento pro·gressivo das Eciencias e da cre~cente civilização do paiz. 

Il1felizmente, pcrêm. estas esperanças não se realizaram. Alguns dos me

lhore5 'lrt!gos daquella rMorma não foram postos em execução; mais tarde as 

la~u:n!!s do plano de estudos e da con.stituição do ensino forrum-se tornando tanto 

mais õensiveis quanto mais rapido e fecundo se manifestava o •progresso das 

instituições congene.res em todos os paizes cultos; e depois de muito annos, ao 

enve,: de n~cdidas salutares que viessem vivificar as energi·as desta organização 

raohitica, tiYemos a reducção do pessoal docente, e, por ultimo, um golpe pro

fundo na disci'J)lina escolar, o abandono do alumno a si mesmo, sem guia e sem 

lição, sem direcção, s em methodo e sem elementos para o estudo pratico. 

Nerr. ao mais exn.g>g·=rado optimismo podem satisfazer as actuaes condições 
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do ensino medico em nossa~ Faculdades; e esta cong;regação, sentindo a neC'es

si da<le 1mprescindivel das rerormas que não tem cessado de .pedir, qu'er nas me

marias •historic~s annue.e.s, quer em pa·receres especiaes, j'á diversas vezes emit

ti•dos, ·;em EOlicital-al'l do Poder Legislativo, conscia de que a illustração e o 

crite.r io dos dignos repreSJentantes da Nação não permittirão que por mais tem

po condnnc no Brasil o importantíssimo estudo da medicina em deploravel con 

traste com o seu de3envol\•imento florescente em tooos os pai:,;es cultos, con

demr.ado f.t \mm<Jbilida<'!e e ao regresso, servi·ndo de desanimo •á mocidade ·e de 
descredito á nação inteira. 

'Protestando C<'ntra a orga nização defici~mte e viciosa do ensino m•edico, o 

·prorfl:sorarlo reelama condições essencie.es á su•a existencia; pede que se util! 

m m para a instrucção pratica todos os elementos mater'iaes do ensino que jâ 

possuimJs; que se or•gq,nizcm ·as afficilnas da sciencia e se dêetn a seus operarias 

os instrumen to~ rlo trc.•balho, e.fim de que não continu·emos como simples tribu

tarias da sciencia extrangeira, obrigados a acceitar factos ~ theorias importa

dos, sem ter , ao menos, os recursos experimentaes .para verificar sue. ex acti

dão, em relação âs C'Ondições c1imatologicas -en1 qu1e vivemos . 

E' inconteMavel. e nem p6de escapar n. qua lqu er espírito illustrado, que os 

estudao medicas devem ser <'lirigidos p·elo methodo exper imental, qu.a vai dando 

o mais v ig-orO'SO i·nlpulf:o a todos os ramos dos conhecimentos; e, sem os n1eio!:: 

de applic::tl-o, continua remos nessa esterilidade ;;científica, de quoe se r esentem os 

credite,•, como & vida mesmo do paiz, c•uja exis tencia e -desenvolvimento physicc 

e pcli lir0 depen<rlem. prin::ipa,lmente, da so lução dos grandes problemas de me

dicina e õ.e ·h ygiP.ne, c;;· quftes sómente os estudos experimente.es po-derão resolver 

~To estudo da m!?dici,na não basta observar; é necessario. 'ffil lita.s vezes, in. 

t-errognr a organizac;ão humana, e é com os instru1nen tos -de pJ~ecisão, en1p1~egados 

ho je nesta "ciencia, que se tem obtido a interpre tação exac ta de muitos phe no

meno& ::uja ex]1licação até então parecia impossível. 

A infl uenci a aclmira.vd que toe m tido a physica, a chi mi ~a. a physiologia e 

n histologia nos progres.sos r ecentes das sciencias medicas, -depende incontesta

ya.Jmenre da exn ctidão elos mebhodos d•e inwstigaçã.o empregados em seus la 

horn tor10s. 

RP~U~~r. portanto, ao professorado os meios de demonstra r a verdade da 

theori a pela prnva experimental que a autoriza; negar aos a,lumnos os meios 

de educa r os ~en ti•dos na observação e de aquilatar pela experi encia o valor dos 

ph<er.omeno~ olr.>ervadcs e dar sua exac ta •interpretação - é desmoralizar o en

si no, é r e t11~zil-o ao -en leio incon sciente de m éras concepções theoricas. em vez 

de eievnl-c. ·á .oole:-nne categori a da certeza sc ientifica - rlesideratt~m de todos 

os conhec:men to.C\ htunanos. 

A congreg·ação deste. F aculodade, compenetrada da procedencia irrecusavel 

dos rr,ot!vos que acaba de expender -e certa de que os dignissimos Repre~ entan tes 

ela ::-.!ac:ão. ücompnnhando o zelo e solicitud-e de que dão exem;)!O todos os paizes 

cu1tos. dctarão ns instit·uições n1 e'dicas •de tnna Tefon11a r egular e con1p~.ete.. QU€l 

a s colloqu•·: na nltura de poderem acompanhar os progressos da scienci~. pede 
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c1ue sejam attendidos os seguintes pontos. que são essenciaes a uma boa orga

nização do e11sino : 

1. o Exigir o bach are1!lc1o e1n le ttras e sciencias physicas e naturaes _para a 

ma tricula. eo curso m~~ rlico; 

2 . 0 Da~ amrlo des e-n volvimento ao ensino pratico, creando os inst:tutos com 

os la boratorios n ecess·arios aos trabalhos experimentaes das diversas cadeiras; 

3. 0 Ampliar o ensino clinico, proporciona ndo-o ao numero de a.Jumnos que o 

d'req~ entam e organizando as .policlinicas, i·nstituições fecundissimas para a 

instru (·~io pratica, nas quaes SA pof!·em utili zar variados <J le m e'll tos de es tudo qu e 

abundam e m cidades populosas, como as que são sêde das F aculdades do Brasil; 

4." Ins tituir cursos complementares, dirig idos pelos l entes s ubs titutos e per

mittir cursos li.v.res _por m edicas habilitados, sob a fiscalização cl·a cong-regaçã.o; 

5 .• D!vidir as grandes secções actualmente exis tentes em s ub-s-ecções de 

duas ua dei:·as cada ume., tendo '!lm swbstituto cada sub-secçãü; 

Deste modo se conseguiria elevar a proficiencia do m agisterio e desenvolver 

m elhor ,'acl.'l especialiclade do ensino; 

6. o C!·ear a cla.ssle de preparadores, que são nos Jaborator:os os aux'!iare~ 

do5 trabalhos experimentaes dos professores e, Ro mesn1o te·mp·o, os guh:tS offi

ciae.s, instruidos e zelosos na direcção ria educação pratica dos alum'llOS; 

7.' Conceder a cada um dos institutos e seus respec·tivos laboratorios uma 

dotação annual, marcada por verba especia l uo orçamento, para acquisição de 

novo·s apparel hos e instrumen tos e conservação do m aterial d·o ensino j ú e x i~ · 

t ente; 

8 . • Tor.I.ar obri!!·atorin a frequencia das a ulas, espec i a~m e'llte nas ma terias 

c'e estudo pra tico, e ex i-gir. no f im do anno escolar, um exame especial de caJa 

n1aterja; 

9. n Exi·gir do.c:; nJerHcos en1 F aculda-des extra nge iras, <.tu e pretendarn exerc-er 

clínica neste pa iz , os ~xames de todas as materias que constituem o curso me

dico, c1ispensan1o -se-11Te~ cómente a 'frequencia das a ulas . 

10. Melhorar •> S vencimentos dos professores, estabelecer gratificações es

pec iaes para os que p:.tb!icarem trabala1os importantes :e remu'ller ações aos a lu

mnos que mais se d.isti·ng-uirem. 

11. R eformar os processos d e éxe.mes e de concursos, para que 0 m erito 
das provas possa ser die·cidamente apreciado. 

12. D a r ãs Faculõades mais autonomia, concedendo ãs congregações 0 di
reito de ei'eg.er os seus di~<>ctores. 

13 . Crear junt'J ao l\'[inisteri·o do Imperio uma secção espec ia l e um conselho 

consultiyo l'Ell'!t tr:o~ t ? r das q uestões admin•istrativas relativas â hygiene e ao 
ensirto 1nedi<:o. " 

:1\'ão menores erarr. os clamores, q~1er i·ndividualme'lbe levantados por lentes 

da F aculãacle do Rio de .Taneiro, quer formul!t!dos em deliberaçõ·es ro llectivat; de 
sua congregação. 

Nesta escola, porém, ta lvez por se achar mais proxima do Governo Cen

tral, al,;uns melhoramentos materfa·es e scientificos -j•ã tinham sido alcançados. 
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Achandú-!'r como dlr~éto r interino do estabel<Jcimento <> saudoso Conselhe'ro Mo

rae> ç Vall•i> não desca·ncnu <'mquanto não obteve nue fossem auto rizadas certas 

obra:> no edificio, !1 fim de nrcporcionar ao ensino pratico os meios de que care

cia ;Jura se d<'senYolver e aperfeiçoar. 

Devi do a tão Jouv~.ve l in ic ia tiva, inaug uraram-Se, em 1881, um exceHen te 

salão pnra os ·es tni!os anatomicos, um vasto a mphitheatro para aulrus, o labo

rntürio de physiolog!a exp('r im enta.l e n novo gabilnete de medicina op·eratoria. 

Foi por ess~ ten~.Po que t'esolveu o G<>verno Imperial a n omeação effecti;va 

do Con~e lhei ro Candir~o de Saboya, mais tarde Visconde do m1es m<> nome, para 

diracLot· da F'aculd a d ~ . 

A t~ ·o r.otaYel cirurg ião, quan to escl a~recido e vigoroso administrador. dev.e 

inco'lte· tnYelrnente o -ensinb med =co em nossa Patria o grand e impulso que vi

nha i".eclan1an do ha nlc io secu lo re que em poucos annos o n!velaria aos cursos 

mais a.jiantados do ·extrange iro. 

~-'orna-se digna de nota a série memoravel de melhoramentos a seus esfo rços 

in t~·octuzid0s na esc::> la sob sue. s{Lbia e fecunda direcção . 

Alóém dP obter de part!r.ulares fo rt~s donativos para o pat rimonio do esta

belecirnePto ~. da 'Sar,trt Casa de ~l[i ser ico rd!a. a cessão de parte do ·e di[icio do 

an t ig" R ecolhimento de Ot•phãos, assim como de um grande pateo contiguo á F a 

cul'dacl<>, COI•Struio, por autorização do GovE"rno, o gabinet•e de plhy;;!ca, os labo

ratorio:; dp chi1n i ce~ min•er:ll e mi·neralogia, de chin1ica organ ica e de therapeu

Ucn e muis outro amphith eatro para aulas e cursos livres~ iniriou a orge..n iza 

(~ão do g nhinete die cirurgia <lentaria; creou o labora torio de hygiP.ne i em uma 

pala vru, melhorou as condições do la•boratorio de pharmacia. toxicologia e bo

tanic>•. ~ do museu nnatomo-pathologico, assim como todos os servic;os dependen

'"s cJ:e ~~u C!<lrgo. > 

Ifoi rr.3is lon.g~ o Con~elheiro S aboya : cons1eguio restabe~ecer, através das 

maiores dlfficuldades, a disci<plin,a e a Ot'dem na Faculdade; estimulou os seus 

colleg~s de tnag·istcrio para o desen1penho de suas el1e.vadas lfunc·c;ões, cercando-os 

de todab :1s r&:a.galias e fo!'ça nTnral; E'. finalmente, encetou a~ r eformas que are
veriam as~i"'T!alnr um periodo fecundo para o estudo da medicina no Brasil. 

O decreto n. 8 .0 24, 'le 1 2 di: Março de 1881, .foi obra sna . ·Por esse acto 

do Poder ·Executhro era dado novo re~u lamento ás ·F'a~uldades de Medicina do 

Imperio . _-\!tereva-se, assim, o processo de exames até •então segJui·do, estabe-

1eci!ndo-se c jtJ!gamentos nor cadeiras e tres provas para ooda uma - prra

t!·ca. escriptn e oral, s ~ndo as duas .p rimeiras '>::or pontos sort-eados llla occasião 

do acto e ~ u!tirna vaga c â discreção do examinador . Regu1avam-se as provas 

a que dt"' ':i an1 ser subm 8ttidos os 1nedicos •graduados por institutos extra·nge i

ros . .2\l ocrfica\·a-..~.e tambem o systen1a us·ado para as matriculas. Ligava-se a 

maihr 1mnortnncia aoa estudos praticos. iE mudando--se, até rerto 'POnto, a dis

tribnl •;ii<· rl as materias elo curso, dividia-se este em série s e consignava-se a or

dem .inyar!aYel em que deverian1 Ser seguidas . 

.Para e< se f!m . eram crcadas noYas cadeiras, subdivididas outras. Desta

cava-se 1(1q ea-deira de h istolog ia a de anatomia e physiologia pathologicas; ~ 
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instituíam-Si! mais duas c~deiras de clinica g·eral, uma medica. outra cirur

gica. e as de parto, psychiatria, o phtalmologia, molestia.s cutaneas e syphiliti
cas, e de crianças . 

.!:'arte das reformas decretadas depend·er ia, comtudo, de approvação legisla

tiva; e foi assim que só mais ·tard:e, pela lei n . 3 . 141, de 30 de Outubro de 

1882, entravam taes medidas •em plena execução. 

Pa•ra ~e poder verdadeiramente avaliar os effeitos desse novo regimen ap

plicado aos cursos medi<:os do Imperio, basta transcrevermos os importan tes 

resuncos <lesse memoraV'el decreto legislativo 'e dos actos que lh e succederam, ma

gistralmente feitos na Noticia Histo?·ica, mandada organiza.- por um dos Mi 

nistros mais iLiustres que tem tido a pasta do Interio r na Republica. 

Fnzenao a synthese tla lei de 30 de Outubro d>e 1882, assim se exprime o 
autor des~R memoria: 

vas : 

" 1.'<>r 'esta lei, foram creadas nas Faculdades ele i\fedicina sete cadeiras no-

1. • An2.tomia e pJ1ysiologia pathologica : 

2.• Clinica ophtalmologica; 
3, n Clinica 1nledica de adultos; 
4.a Clínica clrurgica de adultos; 

5. n Clínica de molestias medicas oe cirul""~gicas d€ crianças; 

6.• Clinica é: e molestias cutaneas e syp·hiliticas; 

7. n Clinica de mo! estias mentaes. 

Foram igua:Jmenw errados .J 3 Jaboratorios e um mus'eu: 

1 . o Ln boratorio de physica; 

2.0 Laboratori0 ele botanif'a; 
3. ,, Lnboratorio de therapeutica; 

-!.• Laboratorio de chimica min·eral; 

5. o ·L~•boratorio de chimica organ.ica; 

6.u Laboratori-o rle ' toxico1ogia; 

7 . o Laboratorio dê hygiene; 

s.o Labora to rio de pharmacia: 

9." La·born to rio de anatomia d'escrip tiva; 

10 . J.Jaboratcrio de llistolog·ia; 

ll. L:l'boratori(l de OP'erações ; 

1~. Laboratorio de physiol{)gia; 

13 . Lruboratorio de proth ese dentaria. 

Tim museu anatomo-pathologico. 

Cada laboratorio era provido d€ um preparador, dous ajudantes, alumnos da 

Facu,dade, e um conserv~ dor. 

Ca~l a cadeira d·e clinica tinha dons assistentes e àous internos. 

Por esta m~<sma )·ei foi o Governo autorizado a expedir regu lamento para 

a.s Fac~ldacles de Medicina, com o fim de consolidar todas as disposições em 

vi·gor . 
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O cl·ecreto n. 8. 350. de 13 de Jan•~iro de 1883, regulou a ~11bstituição dos len

tes das Faculdades, creando, 11n·ra cada uma elas cadeiras elo curso, um lugar 

de adjunto, que substituía o lente rE.-Spectivo em suas faltas e impedimentos oe 

fazia c•>rsos complementares ~obre a parte ela materia que não pudesse ser leccio
nacla pelo cathe<lration . 

O uec~r.to n. 8. 831, ele 13 de .Janeiro ele 1882. mandou observar novas 

ims.t'T'ucQõrs para os concu 2·sos aos lug;ar•e.s de lentes, d.e adjuntos. d'e preparado

res, cl~ intc>·nos ele cli.:1ica e ele :1j>udantes de preparador. 

Com o decreto n. 8 . ns, ele 31 d'e :VIarço ele 1883, baixou o regulamento para 

os estu aos pra~ioos elos laboratorios elas Facul•clacl1és, dispondo sobre as obri 

gações de pess0al el e cada 1-abor a.tor·io e os deveres elos alumn<>.'l . 

Est~ decreto lfoi revogado pe~o de n . 8. 995, cJ.e 25 de Agosto de 1883 . 

O r egulam1en to de 31 de :.vrarço, 6!11 seus arts . 5o, 6•, 7° e 8°, h a via posto 

sérias :-estricções á li'berda'cl e ele frequencia, concedida aos alu.mnos pelo de

creto de 1 q de Abril ele 1879 , tornando obrig•atoria a frequenc!a dos laboratorios 

e faundo perclPr a,., prerog-ativas de estudante matJriculado ao alumno que du 

rante o anno lectivo désse em um laboratorio 12 faltas não justif·icaelas ou 
18 juslifica'das. 

O regnlament'O de 25 de Agosto, o qual s ubstituio Q de 3•1 de Março, sup

primio os aTtigos j á citados, que obrigavam a assiduidade aos trabalhos prati

cos; mas, 'mpôz inelir<•ctamente esta obr igação, no art . 13 . exigindo do alumn'O, 

par11. a ael missi1o ao '<xame ele qualqu€1r das séries, prova, com attesta'Clo, elos 

r espertivos l ente~ ou prepar,\dor=~. ele haver feito nos laboratorios da 'Fa'Culela

de, d<:ntro elo anno !Pctivo, as pJ·eparações determinadas no mesmo regulam-ento 

e que ser;am presentes á mesa examinrudora, com as rompe~entes notas d•os di

tos lentes e preparaclore,<, para se1·em apreciadas por occasião do julgamento 

do exame pr~itico. 

P e lo de<·reto n. 9 . 311 , de ·25 de <O~>tubro di! ,1884, o :11inistE:do do 1mpe

rio. usando ela autorizHç5o concedida pelo art . 2°, § 7°, da lei n . 3. 141, de 30 

cJ<e Ol:tubro de 1882, deu novos estatutos ·ãs Facul-dades de ·Mledicina. 

Nestes estatu t<:>s foram mantidas as 26 cadeiras autorizrucle.s pela lei nu

mero 3 .141, já citada, e distribui-das as mater ias do ensino em oito séries para 

o curso m•ecli co, tres lJ*lra. o pharmaC'eutico, clu as para o de obstetricia e gyne

colo .~ia e treR para o ele odon.tologoia. 

Para a instrucção prn.tic~ dos alumnos fO!·am cJ·eados 14 laboratorios, tendo 

ca•da u ·,1 dell f'S um p~eparo.clor . nomea·elo por decreto e mediante co·ncurso, dous 

njuàan t~s. alumnos à" F~culdade, e 1'1\1 conservador . 

~~- cadn caõ•úr!"l. e:\•·ento as de pa tho!ogia geral, pa.tholof!ia medica. pa tho 

lop-ia ciPurgica e obstetr'cia. foi ·dado un1 R·djunto. ütn11Jem no1neado tnecliante 

concurs:>, e incumbido .-]~ :'nbs tituir o 1·especti\ro lente. em suas faltas e !mpe 

diment!Js. 

Cada un1::t d::t.s cncleir!ls ele c1inica ·g•2ral. 1nedica ou cirur gica. tinha clous 

adjul"tos, sendo os da pr'm eira incumb!dos ele substituir tambem os lentes de 
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patholo:;da gerP.l e pntholop.-ia m~dica, o> •da segunda o lente ele pathologia ci 

rnrgica, e o de clirtica ob.~t2trica .e s··ynecologica o lente de obstett'lleia. 

Além c~a substitdção aos profes·sores re<S!'ectivos, os ad juntos tinham a 

incun1bencia de 'fazer cnrso3 praticas on con11)le1nentares ~e instruir os altunnos 

na.~ pesquizas t1o labora.torio. 

En1 cada Faculdade estabel-ec•zu 1nais a lei un1 mu~eu, a cargo ele !t..lm di

rector. afin1 de guard:lr e conservar as ·peç;as flnatomicas ou anatomo-patiholo

gica.s, naturaes ou artificiaes, capazes de servir a1o estudo . 

Os no-vos estatutos reg-ulavam ainda a e~ecução elo pr.ogram~ma de ·ensino e 

providenciando para que foss1e r eal .a instrrucção pratica dos ::üu·mnos, exig;iam 

no .exa!ll e de t-ollas as ·m~terias d·as cadeiras, a que estavam annexos os labor:l 

torios. uma prova praUca, alétn da esrripta e ora,l, •e a apresenta~ã.o á mesa exa

mina,dora à e certo numero ele preparações ou trabalhos, feitos duTante o a.nno 

no IBboratorio r espectivo. com a attestação dos lentes, adjuntos ou preparado

res, e aprtecindos por occasião do julgamento elo exame pratico. 

As po-om~ssas , entretanto, do decreto de 30 de Outubro de 1882 e 'Clos es

ta.tutv>; de 1884 não f icar·am lcttra morta . Os orçnmentos annuRe.~ comec;rrrnm 

d-esd•e ent~o a consignar as verb-a•s n~essarias para o material e pesEoal dos 

laboratorios e para as obras indiS])ensa.veis ãs multiP~·a.s insta.l.lações, ele q·ue ca

reeiani os edificios das Facul'dades. Foi aberto concurso r-ara todas a-.; cadeiras 

creadas. Os l·aborator ios fóram succcssivament.e jnaug-urados cotn os :recur~os 

obti·dos anrmahnent'e pará ampliação do ediricio e a.cqu isição ·de uten.sllio«, ap

parelhos, jnstruinentos e rPa'.~entes. de c.tue até então havia carencia qnasi ab 

soluta . 
Os poderes publicos. em summa. mostraram-~e ma.is solicitos em attencle~ 

ás .ex1gencins do ~ensino e as verbas consügna·das ás Faculdades de Medic·inn- du

plicaram de 18R2 a !1. 839 . " 

ú Visconde ele Saboya realizava aS.'3im o seu grandioso ideal; ~ a Republica 
vinha ~ncontrar o ensino m<e>dico em pleno ·florescimento. 

X 

f:EGT!I:IEN P.EPUBLTCANO 

J<.:stu6~tndo em tr~ balho já. publicado a influencia da c rise rolitica dt2 1889 

sobre o ensino puhlico em nossa Pat-ria.. demonstrav.amos nós que a alvorada 

de 15 de Nover:-Jbro não poderia se·r simplesmente uma C'ort ina que se rasgass'e 
entne o lrr;peri<> e a Republica . 

"A sim']}les mudança de institui~õ~s. dizia mos ntesse escripto, não bastou 

nssin-1.: C'O.Ino snppôr s~ parecera nesses primeii~os dias ele vertigem r-evoluciona

ria, para se opaar uma completa e definitLva transforma~ão •e m todos os ramos 

administrati.vCIS, para se 'l'<>solverem de ve" todos os graves problemas sociaes 

que vinh·am pns~ando de GoY~rno n Governo, através elas mais notaV'2is discussões 



- 493-

parla:nentares, par~ se orga.niz:Lrem, afinal, sobre tnolde.~ decisivos e reaes as 
nossas libe:~jg_c! es civicac;;. 

Ser;a hjust'ça, pois, prce!amar que a ct<c::tção da pasta da Instrucção Pú

blica, inhtit uicla por dec ret0 de 19 ele Abril de 1890 1Jelo Governo 'P.rovisorio, e 

a refoJ·ma geral do er:sino, entll10 levada a effeito. fo·sse·m obra 'exclusiva dos fun. 

dadore' da P.-e•;mblica. idéa (]m~ irrontpesse <::om a ~·<>Yolução, como 8 ynthetiz:J.ndo 

uma ela s divisa-s ela b.anileira erguida contra o throno. 

Ha mais de ~~ anno.s, no pa.rl am•ento monarchico agitara-se j á a n<>cessi 

d ade iJJtperiosa de se desmembrarem os serviço-s da in•strucção nacion-al d::t Se

cre.taria do Imp8rio . •E a commissã·o especial , e.Jeita pela Camara em 1882 pa.r·a 

dar parecer !K•bre a; medidM urgeHtes que estava 1·eclamando esse departa

mento da pu bEca administrn~ão, ·assim se ex.pressava : "Longe d'e encerrar um 

carac\Er scienti(ico, co:no presume a idéa hostil , a interferencia do Governo em 

o dommio dn instruc~ão publica nã.o passa de umà concepção abstracta, contr<e

Ti-ada pela vol ução das idéas e elos factos dos paizes m ais li v·t·es. Em vez dr· 

propôr-vo~ medklo3Js tendcntf's a enfraquecer a org·an ização centTa·l do en ino, n 

vos5a Commis.c:-ão en.cara, por consJeguinte, como providencia de largo a lcance e 

ur;;·eneia. inacliave.J, a ct·ea\:ão do Ministe,·io ela Instntcçcio Pt>blica" . 

Po,- outro la•clo, ne> s~ darem os acontec imentos politico de 15 ele Nov~m

bro, 'l Q•t!C:st Ho do ensino e~te.va mais do que posta, estava em Yias d•e segu!"o 

triumpho. 

O que fez a Repu-blica, e>b as facilJ.dacl·es ele acção que a dictadura lhe pco

porciona va, foi prec\p\tar essas r eformas e traduzil-as em l•eis, o que prova, não 

obstante, c espirito e:dia ntnclo e culto dos seus ]J'r im itJivos estadistas . 

Infel'>.menle, porém, ct:•eado mais para e vitar uma crise politica de mo

m~nto no seio do Gcverno Provisorio, elo C!tte como produeto da.s necessidacle~ 

puobltcas ou cl·e aspirações victoriosns na época o Ministet'io ela Instrucção te

rh dura\:âú ephem~ra. Em me nos de dous annos seria ex ti neto . E só serviri·a 

para dar ensejo a Ben jamin Constan t de formular a reforma do •ensino :nte 

gral. refon11a que, afó:-a certo .. !;j -exaggeros natura·es de doutrina 1em um SP..~luric 

ardoroso do positivismo, em lugar de gTosseiramenbe m'lltila.da~ como fo i. po

deria tornar-se o arcabouço sobre que um engenho mais p ratico em couses de 

mstMFr:ão r emodelasse definitivamente a nos~a d'efe ituosa e desequ L!ibradn. or

ganiza~ão pedagogica. ,. 

•.rransl•erido uma vez ele. pasta ela Guerra para a da Instrucção, in tentava 

desde Jogo o fctnclaJdor da Hepublica a reforma geral do ensino publico. Depois 

d•e havE.r creaélo pelo decreto n . 859, de 13 d e Outubro de 1890, a Escol•t ele 

_<tsti'OHO'•Ilirt e Engenlzrwic• Geognuphica, com sécle no Observator io Astronomico 

rlesta C<1pitnl, baixava o de n . 931, de 8 de Novembro seguinte, dando noYo 

re,;;ulame nto á instrucção primaria e secundaria do Districto F ederal. 

!"ê!o art . 81 desse reg ulamento, o ce r tificado ele exame de macluTeza só 

serin exigido de 1896 em diante, vig-or ariclo até então para a materia nos cursos 

superiores os seguintes preparntorios : portuguez, fra.ncez~ in·gl-ez ou a.llemã'> . !a-
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tim. mat11 ematica e!•=mentar, "eo;n·aphia e historia, especialmente as do Bra

sil, phyEica e chimica e histor'J. natural. 

Fe!ta vssin1 a reorganiza(!ão 1do ensino secundaTio, foi o prin1eiro cuidado 

de Benjamin Constant elaborar novos estatutos para a !Escola J?olytechnica . 

:fu,,genju•iro e Jent•e ela Escola ~i.litar, nada mais natural que começassa pel? 

instiluto. cujas necessicln<'les e de feitos mais ·ch~ perto e com mais com;:>ete:I

cia devia conhecer . 

A Escola Polyt"echnica ficou assim comp'osta. pelo decreto n. 1. 073, de 22 

de Ncvembro elo anno citado, ele um curso fundamental commum a qua.lqueo· 

carr eira nelle emprehenclida e dos cursos ele engenhei1·o civil e engenheh·o in 

(ln.~t,·ial . Qua.lquer de~ses tres cursos passou a ser dividido em quatro a nno.s 

ca.da um, dP mode> que a duTaçã·~ elos estudos se tornou ele oito annos :Pelo m2nos . 

Era. a 3eguinte a dLstribuição d::t.S ma terias: 

1') ANNO (nos clous 11e1·ioclos) - 1:1 cadeira - Geon112tr·la. g-eral: a.lgebrica, dif

r~rencia l c integral. S'='ndo a l'l part'e seguida do seu complemento algebrico e 

as 2• €- 3• preced:da ~ cbs noçi;"s e th õ> orias ger::tes do calculo differencia·l e 

integ-ral; 

2·' ea'<lPira 

a• cadeira 

G'eoJn<'tl'ia descriptive.; 

Topog-raph ;a, estudo compJeto e desenvolvido ; 

Aula - Tra-balhos gTaphicos, geometria def'criptiva e d'<senho to pographico . 

2o .'tN o - 1 o período - 1n cadeira - 1Mecanica geral, J·in1itada ás theorias 

g'erae;:; do equilibrio e movimento dos systemas inva'l';aveis e preCI<dida do calculo 

das val"iações redm:iclo ao que é rigorosannente indispensavel ás suas applice.

ções meca nicas . 

2o P'criodo - 2 11 cadeira - _:\.stronon,:a, pre~edhla. cln trigon01netr:a -es;.he-

rica. Geometria celeste e noGões de mecanica celeste (gravitação universa.l). 

:::;a cadeira - Sombras, perspectiva e e~ t•creotomia; 

Aula- Traba:,hos graph:cos 'e correspondentes . 

3:> .\)JNO - 1a cad~ir:t. - (1° perioclo) - Physica geral; 

2" cade:ra ( 2° peo·iorlo) - Ghimica g·eral. 

3:t , .. ad~ira (nos dOll'R per:odos) - nlecanica g'ZraJ (continuação e termina

ção ) . Mec:.nica applicil.da ás machina;;. 

13 ~l.NNO -·- 1n cadeira (l!l periodo) - Biologia. 

2• cadeira - 12° período) - Sociologi-a e noções ele moral theorica e pr.a -

tica ; 

3" cacl'eh·a - Economia politica e finanças. 

CUJ~SO DE EXGDNHART.A CTVJL ·- 1° cmno - Jf1 cadei•ra - Revisão da astro-

nomia theo;·iea .. \stTonomia pratica. Gcoclesi-a e hydrographia. 

2• caé!eira - 1'echnica telegraphica e t elephonica ; 

3• ca•delra -- CJ1imica inorganica (estudo complementar) 

A.u~R - Desenho : cartfJg-raph:a . 

2° ANNO - lll cadeira - lVIetallurgia.: noçães ·de Jn•et::lllurgia geral. Estudos 

esp.ecicfs: dos combuFtiveis em geral, processo.<; de melhorai-os e modos de em-
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pregai-os . Sicl:ero~:chnia. i'.IIeta!.luri<i:l. do cobre e de outros mete.es mais em

pregados na !nd:.tstria; 

za cadeira - Mg.chinas motrizes e ope-ratrizes. Construcção e ajustagem 

de m9.ch inas (·dando-se o maior desenvolvimento ao estudo pratico) 

3 11 cad·€·ira - Bot::t•nica; 

•!:'l cadeira - 1'11~teorologia. Mineralogia e Geologia; 

Aula - Desenho: projectos de rnachinas. Ca.Jculos pre.ticos sobre gerado

r -es e machinas a vapor. 

~· .1! :<No - 1> c::~ de ira - Materiaes de construcções. Estabilidade das cons-

trucçõas. Construcções "!Ptallicas. T'achnologia das profissões elemen te.res; 

2" c&.deira - Estradas de fe rro e de rodagem. Pontes e viaductos; 

3' cadeira - Hyftrauli('a. Abastecimento d'a·gua . Esgotos; 

4·' cadeira. - Zoologia : 

Aula - Desenho: projectos d•e estr:1das, po·ntes e vi·aductos. 

4" A-:<No - P cadeira - Estatística. Direito constitucional e administra-

tivo; 

~" cadeira - '\.rch itectura. Hygiene dos ed ifícios. Sa-neamento das cidades; 

3" cadeira - Kavegnção interior. Portos de mar. Pha.róes; 

Aula - Desenllo: projectos de a rchitecturn e de obras hydraulicas . 

CURSO DE ENGENHARIA Ir--"DUSTRIAL 

1° ... NNO - 1• cadeira - 4• cadeira do 2• anno do curso de engenharia civil; 

2• cadeira P hysir>a industrial, precedida da revisão da electricidade 

dynamica; 

3a. cadeira - ta ca·deira do 2° anno ~do cur..so de engenharia civil; 

Ac1la - Desenho: applicações da 2• cadeira; 

2° Al\TNO - 1:.. cadeira - Chimica organica; 

2n .cadeira 3• cadeira do 3• anno do curso de engenharia c ivil; 

3• cadeira - Esthetica e architectura com aJ>plicações a fabMms, enge 

nhos, ClC. : 

4• c;afleira - 1• cadeira do 3• e.nno do curso de engenharia civil; 

Aula. - D~senho: a .pp!icações da 3• cadeira e especialmente em relação a 

ed i :icações fabris. 

3• ANNO - 1" ca.deira - Chimica ana,lytica; 

2" cad·eira - 2• cadeira do 2° anno do ourso de engenharia civil; 

3• cadeira - 'I'echnologia rnecanica. Industrias rnecanicas; 

4• e&deira - 3• cadeira do 2• anno do curso de engenharia civil; 

Aala - Deser.ho: projectos de maclhinas _ Calculo- pratico sobre g<>ra -

dores e machinas ~t vapor. 

!• ANNO - 1" eaàeirn - Technologin chimica . Industrias chimica-s: 

2:t ca·d-ei!"a A 4'' (''adeirva. do 3o anno de engenharia civil; 

3• cadeira - A 1• ca:ieira do 4• anno de engenh::~ria civil; 
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Aula - Ex-'?cuqã<:> Jp projectos, ·acompanha.dos. cl•e orçamentos, 1nemo-
rias, etc . , fl·e insta Ilações fabris. 

Fer~do ele morte o ·Primeiro :i\olinistro ode. Instrucção, não tardaya a Congre

gação ela escola a rewlver, em sessão de 19 de Jan•e iro de 1891, representar 

perant~ o Chete do Governo Pro.visorio contra os in convenientes da reforma 

dec·r eta-da, ·cl'emonstrando-lhc a inexequi·bili'clade e combatendo-a nos pon~os qutl 

acredit~va acarretar grandes clifficul'dad·;;s á sua exe<:.ução. 

R«ferindo-•se a es te J'aclo e á sus.v·ensã,o. elo dec1·eto -de 22 d•e 'Novembro pelo 

Governo RevoJuc!onario, assin1 se exprime o director d:t e...-;cola, o Dr. Epip·hanio 

de Souza Pitang-a, no S'eu relatorio ele 1891: 

"O Governo Proviso1·io •deu-nos com o decreto n. 1 . 073, de 22 de Novem-

bro ele 1890. os novos estatutos ela E.scola Polytechnica, que, em vez ele corrigir, 

augn1entou, ele muito, as nbjecçõJes que jus te-mente se queria evitar. 

I ntroduzindo no quadro elos estudos materias ainda mal d<)finiclns e incom

ple_tamente determinadas, coorcle·no•u-as e as distrlbuio d·e m()do a não formar 

um sy,•t-ema regular sc!entiflco. augm'ente.ndo, além de tudo e demasiada

m•ente, :q, duração d·os cursos, o que tornava a reforma quasi que inexequivel. 

O rve're(lictu1n da Congregação repe].l~o-a unanirmen1ent•a ; e autorizou-me a 

mesma Congregação a nnmee.r •uma comm issiio que le\'a.sse ao conhecimento 

do Chefe do Governo Provlsorio seu sabio e justo protesto. 

Felizmente, lendo o Chefe do Governo rrovisorio con{·ordaclo com a sãbia 

opin 'ão ela Con;rregação, <>m resposta dada, verbalmente, á commissão offi

cial , oràenm.1 que a nova organi:?Jaçã.o sci•e·ntifica não fosse executada. ao que stl 

deu cabal cumprimento, inseritl.a na acla da ·Congregação a o1'(]em elo Chefe uQ 
Gover7lo. 

O!lmpre tfimbem rJecla1·ar que m estatutos de. escola, cuja confecç1o me 

fôr<t !)rivalivam•ente lncumbi·da pelo :.IIinfsterio do I-nterior do Governo Prov. 

oorio, 5offreram mutilações inj-ustifica\'eis nas mãos do primeiro :.lfin istro da 

In-strucção; mas, ainda assim, sua execução, prudentemente ree.lizaela. poderia 

ter jnrpresso um c-erto cun.ho 'Cle regula!~ida.de ü. administração da •~scoJa, se vio

lenta. e a! bitrarian1ente não fõra susp€n~n. per te de sua execução, con1 prejuizo 

deplore.veJ do " :·rviço publico e dos cl'I·eitos dos lentes, no intuito unico de ât

tender· se a m esquinhas quPstões de puro int?resse particular, aptas apenas par:J. 

mac:~!~r a l1Ul'PZ!'l. e a just'ça da publica aclmini-stre.ção. 

O \'ong-resso ~acjonal ten do autorizado em sua l'ei de orÇ!am,ento, promu1 -

~ada. a 30 d<> Dezembro ele 1891, o Governo a r ever os esta.tutos das esco

las, ]Jrocurci e obt;.ve do illustrc :.lfin·istro, que tão prematuramente ·deixou a di

recç:lo do~ estudos pul:J.licos federaes, assim como do que actualmente illustra 

este imp0rt?.nt!" ramo ela publica adminis tra ção, e. perm!ssão d'? ir adiantando um 

tra·ba!ho "Jue é urgentem'<?nte r ~c~a .mado pela convanienckt e pela r egularidade 

do ~_,rv.ço publico; '<', graças ~o civismo e á a-lta ·dedicação da Congreg-ação da 

e~cola, que, <'Pm attender no e ta-do sanilario da Capital Federal, nem "- época 

de f?rias. d·edirou -se Jogo, co1n louva.veJ perseverança, a. formulai· un1 novo plano 

de ê.s tudo, espero ter o prar. · r de a.presentar, como parte integrante desta minha 
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Jige'ra informa çd.o, o notav2! trabalho da nova reforma, que, promulgada e en

tranr'.o Jogo em exercicio, dará aos cursos da Escola Polytechnica a ordem e 

a regulariõade exio Jd as Pf.l.ra o a.proveita.rnento dos a lumnos e para o aperfeiçoa
mento e e:lE.vação no· ensino . ,. 

Além desta representação, ainda outros protestos Ievantamm os corpos <lo

cente3 d•e todas as Faculdades Superiores contra o grande numero de nomea

çõe·3 ele lel'tcs, feita,. ent:'io s<-m concurso. Haviam, na verdade, sido prov!das, 

quer nos c·ursos SUP'2riores, quer nos estabelecimentos de en·sino superior do 

Districto Fed eral, 244 cadeiras por simples decreto do Gove1-no . 

Parecia este ter a ttendido a essas r eclamações ao expedir o acto ·d'e 6 de Fe

vereiro de 1891, mandando suspencl•?r as disposições elos regulamentos em vi 

~o1· quartn 'lO provimento, exercicio, licenças, faltas, penas, premias e ju.bi·Ja

ção, nos esta be;ecimen tos de ePsino superior. Logo depois, pelo decreto de 21 

àe )Iarço. üispunha-sP ainda que :ts congregações verificassem se, entre os no

meados sem con<::urso, haver'a a.h;-uns que não <estive-sse na altura de eKercer o 

mag-isterio . 

T·udo isso, ]:Ort'm, t.le nada valeria em breve tempo, pois, a 16 de Maio, isto 

é, antes ele dous mezes, Por novo decreto do •)farechaJ Deodoro, refe rendado pelo 

:IUnistro João Barha!ho. er a det'laraclo sem effeito este ultimo acto, determi

nando-se que os lent-e" d~ que nelle se tratava passariam a ser equiparados aos 

profe:;sorl's vitalicios elos institutos a quç pertencessem . 

Quanto á r eforma ela. Escola Po.Jytechnica, uma vez suspensa, ficou Jettra 

morta até 23 de JnneLro de 1896, continuando em exec-ução o velho regulamento 

de 1874. 

::\'P.s.'õa data baixaram-se novos estatutos para os alumnbs que se matriculas

sem c1alli po<r diante. O plano dos estudos foi dividido em um curso geral, com

pre!henclenclo os t ·res prim·eiros annos, e cinco cu.rsos especiaes, abrangendo as se

guintes especialidades : Flngenharia ~ivil, ele min{Ls, inclust?·ial, mecanica e ag?·o

nonuca. 

Referi!ldo-se a esse acto. escrevia o Dr. Gonçalves Fen-.eira, então Minis

tro do Interior, no seu relatorio de 1896: 

"Autcriza:cla err- aviso de 31 ele Dezembro deste ultimo anno, tratou a Con

gregação de o!'ganizar um novo projecto de estatutos, abrangendo não só a parte 

r elativa ao ensino, como tambcm a que se refere ás medidas administrati'V'a;s e 

disciplinares peculiares •á escola. Approvrudo esse •proj ec to em sessão ele 11 ele 

)Iaio :'!e 1895 e subrn-~ttido ao Governo, servio de base á resolução do Con

gressv :t\a~ional sanccionarla pelo decreto JegislatiYo n. 364, de 6, promulgada 

pecro decreto n. 2. 221, de 23, e posto em execução na escola, em virtude do 

aviso de 24, tu elo elo moz de J aneiro ultimo. 

Contém a organiz~ção desses cursos 27 cadeiras divididas em nove secções, e 

14 aul~s. tambFm em nov0 ecções, oom as quae se mantém os cursos proprios 

a d'orJT>ar .ongenheiros em cada uma das especial idades que a profissão com

porta. 2St<' é, reohnicos habilitados em qualq;;.er dos ramos da enfl'enharia e com 

a instru<.:çã.o completa e 'T!ethodica de que possam carecer, sem todavia excluir 
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os gráo.~ scientifico~ ·de ·bacharel e doutor em scienc'•as physicas e mathematicas 

ou e!!t sci-enckts physicas e noturaes, conforme a natureza das sciencias que os 

cursos especiaes mais desenvolvam. 

O t€gimen <lidactico da Escola compre11end e tres partes: o ensino theorico e 

pratico d:as cadC''ras; os trabalhos graphicos das aulas; e exercicios praticos e 

excursões sci~ntiflcas. A primeira e a segunda parte são executadas durante o 

pet~io<lo das aulas e a terceira durante as fé .-ias." 

Melhor sorte do que a reforma da Escola Polytechnica não tiveram os. actos 

de BenJamin Constant creando o Conselho •Superior <le Instrucção e reorganizan~ 

do as FaC1tldad·es de Direito e de Medic ina e a Escola de Minas ode Ouro Preto. 

O decreto n. 1. 222 G, de 2 de Janeiro de 1891, instituindo o Conselho de 

Instrucçã;o, composto do Ministro ·dessa pasta, como reitor, de um vice~reitor, no~ 

meado pelo Governo, e de um numero va<riavel de membros, formado pelos di

rector·es dos esta.b~lecimentos federaes de ensino e por lentes e delegados elei

tos pelas congregações das mesmas escolas e pelos ·institutos equiparados aos 

oHici aes. teve curta duração. Sendo da sua competencia reunir-se uma vez por 

mez para tratar das a.Jtas questões pedagogicas que affectassem o paiz, pro

pondo então ao GoYerno tudo ctuc entendesse conveni·ente a ·bem dos progres

sos da instrucção. fiscalizando os es tudos das diversas instituições, quer do 

Estado, quer de iniciatlva particular, e julgando em ultima instancia. os recursos 

interpcstos dos -actos das congregações, não ta,rdava a ser abolido como uma 

creação inutil. verdadeira excrescencia, na phrase do illustrado professor que 

tanto co.rnbateu então as idéas e planos d1e Benjamin Constant. 

N~ m<:>sma data, en tretanto, em que era organizado o Conselho de Instru

cção, ·pul:>!icava-se o decreto n . •1.232 H, reformando a.s Faculdades de Di

reito. 

Por esse regulamento, os cursos jurid:cos ficaram divi·dldos em tres ramos: 

e de sciencias j!i?"id.icas, o de sriencias sociaes e o de nota?·iado. 

Este abrang.ia du :;,.s séries com quatrc cadeiras, sendo tres destinadas á ex

plica~ão st:ccinta do dir eito pa trio e a restante á pratica forense. 

Mantinha o decreto d<' 2 de Ja·neiro a mesma discriminação de materias para 

os curs0s de ~ciencias juridicas e sociaes da reforma de 1885, wparando o opri

meiro em quatro séries e o segundo em duas e accrescentando apenas a h'storia 

do direi to á cadeira de philosophia do direito . 

Ar. di~ciplinas de todos os cursos constituíam ,;eis secções, oom 22 ca thedra

ticos e seis substitutos. l!~stes, além da regenc'a das aulas, que eram obrigados 

a. dar, dev.iam fazer cur~os complementares das materias que lhes designasse o 

director. E:m relação ~os cathedraticos, ficaram isentos de ensinar as cadeiras 

que não !fossem de sua p~opriedade, pode-ndo todavia aecumular, se assim o qui

zessem, mediante uma gratificação equita tiva. 

Não havia concurso .para cathedratico, sendo, em caso de vaga, promovido 

o substituto da respectiva secção. Os concursos compunham-se de cinco pro

vas: ora•!, escripta, pro tica, arguição sobre as provas oraes ou escr>ptas e de-
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f-esa de theses e di·ssertação. A prova pratica só serviria para as cadeiras de 
hygiene e medicina legal. 

As ma terias do curso jurldico ficaram assim dislPibuidas: 

1' S~RUJ ·- 1• ca<leira - f\hilosop'hia e ·his teria do direito. 2• cadeira: Di
J'Cito publico e constitucional. 

2• sfmm - 1" cadeira: Direito romano. 2• cadeira: Direito civil . 3• cadeira: 

Direito commercial. 4• cadeira : Direito crimi•nal. 

3• s!lJRIE - 1• cadeira: Medici·na legal. 2• cadeira: Direito civil, continuação 

da 2• cadeira de. 2• sêrie. 3• cadeira: Di Peito commercial, c0'11tinuação da 3• Cll

deira da 2• série. 

·l• s!lJnm - 1• cadeira: H istoria do direito nacional. 2• cadeira: Processo 

crimir.al, civil e commercial . 3• cadeira: Noções de economia politica e direito 
a dmin:strativo. 4• cadeira: Pratica forense. 

O curso de sciencias sociaes tambem f 1 organizado do seguinte mo·do: 

1" s!lJn~ - A mesma do curso de sciancias juridicas. 

2" sJlJHIE - 1" cadeira: Direito das gentes, diplomacia e histeria dos trata

dos. 2• cadeira: Economia política. 3• cadeira: Hygiene publica. 

~ · ~:JlJRtE - 1" cadeira: Sciencia da admrnistração e direito administrativo. 

2• cac1eira: Sciencia das l'inanças e contrubilidade do Estado. 3• cadeira: Legis

lação comparada sobre o direito privado (noções). 

O urso de notariado, finalmentJe, ficare. as.sim constituído: 

1• s!lJRIE - 1' cadeira : EXJPlicação .succinta do <lireito ipatrio constitucional 

e e.cl!ruinü:trativo . 2• cadeira: EX'plicação succinta do direito patrio criminal, ci

vil e commercia!. 

2• s!lJRlE - 1' cadeira: Explicação succinta do direito patrio processual. 2• 

cll!deil'a : A quarta cadeira da quarta série do curso de .sciencias juri<licas. 

Pa,ra a matricula nos cursos de sciencias jurhdicas e sociaes, exigiram todo.;; 

os a~ tigoo preparatorios, com eliminação apenas da phillo.sophia . 

O encino continuou livre. O professor poderia oostentar as doutrinas que 

entendesse, abstendo-se apenas de propagar idéas !perigosas ou subversi va.s d !L 

ordem instituída. M.anteve-se a digpensa do ponto e da chamada para. os aiumnos 

que, todavia, duas vezes por mez, em dias préviamente designados, poderiam ser 

arguicios <pelos proeessores sobre a materia dada. Foi ainda pei"'''littida a presta

ção de exames extraordi'l1arios, recebendo os lentes por este ser.viço do Th.esouro 

i'/acional a gra.üricação de 15$ cada um e 10$ o secretario da Faculdade. 

o alumno que, tendo concluído o curso, fosae considetlado o ma.is distincto 

da sua turrr.a, pela Congregação, teria direito ao pr"lmio de via·gem á Europa ou 

á Am.e~ica do Norte. De tres em tres annos, por seu turno, seria escolhido um 

1lente para fazer uma exC'llrsão semelham te. 

Quanto á nomeação de directores, ficava o Governo inhibido de escolher 

para E'Sfe cargo pessoa extr anha ao corpo docente do estabelecimento. 

Mudada, ·porém, como fõra a fôrma do Governo do paiz, tratou Benjamin 

Constant, nesse decreto da reopga'Ilização das escolas jurídicas, de perrnittir aos 

Estados a fundação de cursos superiores, uma vez que satiSfizessem duas oon-
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dições fur.~,ampntaes, aàoptando os planos de estudo e as exig-encias para as ma

triculas, segundo os regulamentos <'los i·nstitutos officia-es, e sujeitando-se á 

insperç:'lo do Conselho Superior de lnstrucção. 

Cc.noerlia, tinaimcnte, o decr.eto citado a qualquer individuo ou a.ssociacão 

ele particulnres fundar estabelecimentos similares aos da União, desde que tam

IJem se submettessem á fiscalização immecl.iata do Governo e seus agentes, po

dendo obter mesmo o titulo <ie F'acnldaàes Liv1·es e todos os privileg·ios e garan

tias elas Facmldades Ceeleraes. 

Co·no observfurnos, todavia, ;em relação á Escola -Polytechnica, não durav" 

muito t·StP novo regifll1€n pe.r a os curBos juridicos . A de Fev:e-reiro do mesmo 

flnno .~e 1891, expedia-se o derreto n. 1.341, a·lterando aJl•g-umas disposições nos 

estatutos de 2 de J aneiro. l~. de-poi•s de haver nomeado uma commi:ssã.o com.posl:a 

do · ~Hrectores da l:lscola Polytechnica e da Faculdade de Medicina e do Dr . 

Leondo de Carvalho para formular um codigo administrativo ele disposições hnr

monicas para todas as instituições de ensino superior ela Republica, o 'Dr. F .er

JULn·do :Lobo, que succedeu ao Dr. João Barbalho na J)asta ·da In:strucção, auto

rizwdo pelo art . 3°, n . lii da lei n. 26, de 30 de •Dezembro de 1891, e á vista 

elo dJSP'JSto no al"t. 2° do decreto n. 1.340, de 6 de Fevereiro do mesmo anno, ex

pcd io em nome do Governo o decrE>to n. 1.159, d•e 3 d·e Dez.emb•ro de 1892. Por 

esse acw, era I,Josto em execttção o Cod.igo do Ens;mo, contendo a consolidação 

de todos os dispositivos em vig-or para os institutos de instrucção superior e 

uniformiz<Lndo o mais possivel o reg"i.men adoptado para as diversa,s Faculdades 

e escolas ela União. 

1\iais tarde, era salJctionada n l•e i n. 314, de 30 de Outubro de 1895. reor -

ganizando o ensino dos cursos de dir-eito, e baixava1n-se con1 o ·decreto nu-

mero 2. 226, de 1 de Novembro de 1896, os novos estatutos para os mesmos. 

l!"oram aE·sim a;bo Jicl-os o mmso de ·nota•riado e a divisão dos estudos em scien 

cias juri<iicas e oociaes, a;do•ptanelo-se a org-anização seguinte: 

·· J• ANNO - 1" ca.de ira - Philosophia elo direito. 2" cadei·ra. - Direito ro

mano . 3" cadeira - Dir<:ito publico e constitucional. 

2• ANNO - 1" cadeira - Direito civ il ()" ]Yarte). 2" cadeira - Dir.eHo cri 

minn l r 1' parte). 3" cadeira - DirP'to intemacional publico, e diplomacia. 4• 

cadei·r a - Economia p01litica. 

3·> ANNO - 1• cadeira - Direito civil (2" •parte). 2" cadeira - Di1·eito cri

min-al, especialmente cl ir.eito militHr e regi men peniteneiario (2" parte ). 3" ca-

deira Sciencia das J:inanças e conta bilidade do llistado (continuação cl:t. 4" ca-

deira ão 2" anno). ·l' cadeira - Di·reito commercial (1" parte). 

4° ANNO - 1" ca>Clei ra - Direito civil ( 3" parte). 2• c!lldeira - Direito com

merc ' al , .especialm<onte direito maritimo, fa llencia e liqui•dação judicial (2" parte). 

3• cadEJra - Theoria do processo civil, comme-rcial e criminal. 4" cadeira -

l'i,[ed ic ina •publica. 

5o .or<:No - 1" cadeira - Pratica il'oren€e (conti·nuaçãQ qa 3• cadeira do 4• 

anno) . 2• cadeira - Scienci:1 da, administrnçii.Q e direito administrativo. 3• ca-
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deira - Historia do direito e especialmente do di·reilo nacional. 4• cadeira _ 
Legislação comparada so•bre o direito privado. 

Vt:-se deste plano de estudo q~r e foram supprimicl.as as cadeiras de hYig-lene 

publica e de noções de economia ·PDlitica e dir<lito administrativo; foram crea

d!IJS: uma ca•deira para o direito civiol, a de direito das obr,ig-ações, e uma ptu·a o 

direi co criminal, espec ialmente para o di~eito militar e reg-imem ,penitencia rio. O 

objec lo da 2• cadeira de direito commercial foi especializado no direito marí

timo, na .fa.llenci a e liq'tl i tlação j udiciaJI." 

l!lst!l.s 19 ca.deiras foram distribuídas por sete secções, tendo cada uma o seu 

substitu to, excepto a pr imei~a. que ficou dispondo de dou·s. 

Pela lei de 30 de Outubro, voltav,t-se assim ao r·egimen da frequencia obri

g'atoria. . !Em um livro -especial, os alumnos diariamente a&Signariam os seus no

mes, pudendo desta fôrma veri·f icar-se a sua aJSSi•duidaode . Os que dessem, toda

via, r.mis de 40 faltas, se não perderiam o anno, como no velho SYIStema, só po

deriam prestar exame na. 2• época peflos pontos organizados .no momento. 

Aboliram--se tambem os cxa.mes fóra elo operiodo r egulamentar, vedando -se 

tambem aos candidatos a prestação de mais de uma série por anno . Di®ôz-se 

que as a ulas funccionassem de 15 de Março a 15 de Novembro. E, quanto aos 

CO'l1Cu r sos, est,ubeleceu-se que, a-o da cadeira de m edici na publica, só poderinm 

concorrer -doutores em me dicina, sendo nomea·do para tal um jury, composto de 

tres lentes da Congregação e quatro medioos desi•gnados pelo Governo. Diver

gindo a C<:mgregaçã·o do resultado do jury, competiria ao •Mini•st.ro do Inter ior 

decidir em ult ima instanria. 

Quanto ás Faculdades J,ivres, para gozarem das regrulias conferidas pelo. 

lei, dever:!l.m t<lr um palrimonio d•e 50 :000$ e uma frequencia. nunca infe rior a 

30 alwnouos, sentlo permittido âs que já funccionassem o prazo de c inco annos 

para constituírem aquelle patrimonio. 

Se, powém, tal era essa situaçií.o das escolas de dire ito em 1896, veja mos o 

que se IJ)&ssa.ra com a·s Faculdades de Medicina depo is que se .proclamara a 

Republica. 

Por õecreto n . 1. 270, de 10 de J run eiro de 18·90, resolvera tambem Benja min 

Constan t haixar novos esta tu tos pa.ra ·estes esta.beliecimen tos de ensin-o suiperior. 

Augmentou-se assim de 26 para 29 o numero das cadei.ras existentes, s endo 

distribuídas po1' 12 s tlcções e cada uma destas •possui·ndo um ubstit.uto, em vez 

dos antig vs ad ju•ntos. Separo·u-se o estudo de anatomia medico-cirur.gica do de 

operaçüPs. Crearam-se. além das cadeiras -de ohimica ana.lytica e toxicologica e 

de clini<·a propede utica, os laboratorios de chimica '3Jilalytica e toX'icologica a de 

anatomia medico-ci~urgica e comparada. ®m synthese, repartiram-se as ma t.eri.as 

lel't ivas velas seis séries seguintes: 
1' sltnm - Plhysioa meclica , chimica inorgrun ica .medica. e botan ica e zoologia 

n1edicas. 

2• ~JiJRH: 

3• SilJRm 

rurg1ca. 

Anatomia descr~ptiva , hi stologia e chiJnica opgan ica e bioHogica . 

Physiologla, .pharmacologia e arte de formular e pathologia ci -
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4• s!llnm - Anatomi·a medico-cirurgica e compar!l>da, operações e rupparelhos 
e pathologia m~dica . 

5• slllRlE - Anatomia e phyo!iologi"' patholo·gica, materia medica e therapeu
llca e obstetricia. 

I 

sn Sf!nJE - lU parte: :\{ediCÍnfl. lega} , hygiene e meSO}Qgia, pathO}OgÍa gera,} e 

histol'ia da. medicin.-,; 2n parte: C!inica cirurgica, clinica m edica e cilnica o.bst~

trice.; ~· parte : Defesa de theses. 

O r egimen interno das Faculdades de Medicin·a em nada dif.feria nas sua• 

linhM fundamentaes do adoptado nos cursos juridlcos, quanto a concursos, exames 

e matriculas. Apenas os alum•nos não matriculados fica1·iam privados de poder 

fr•equenta·r os laboratorios. 

For seu lado, o Codigo ele Ensvno de 1892 pou.ca.s aflterações trouxe ao de

creto de 10 de Janeiro, quanto á parte brusica da onganizaçào dos estudos. Con

servaC.e.s as 29 cadeiras existentes, mo&ificou-se sómente a distribuição das ca

deiras das 12 secções, ~passando a de pa thoJogia geral da 5" para a 4• e a de 

therapentlca desta para e. 7" . Transferio-se ain da o estudo da ma teria medica 

da cadei;ra de ther-apeutica para a de phaTmacia e s upprimio-se a ultima parti! 

ela cadeira de anatomia clrurgi.ca e comparada. 

Quaolto á ESCOLA DE MINAS de Ouro Preto, não foram menos ianporta•ntes as 

t-ransformações por que passou nos primeiros anonos do regimen republicano. 

Reorganizada na mesma data que as Faculdades de Medicina, !Pelo decreto 

n. 1 . 258, de 10 de Janeiro de 1890, eis as princitpaes reformas que soffreu até 

1898, segundo inDeressamte pu-blicação offioi•al que temos á v ista: 

''O 1egulamento, promu].gado por B€njam.i11 Constant, dividia o curso da 

escolla <:>m tres secçõe$: um curso fu-ndamental, um de engenhll>ria civ il e outro 

ele engenharia de m.inas. 

O rmrso fundamental era. de quatro annos; e, como indica o nome, servia 

de base aos dou-s outros. O ele m.inas tinha a duração de tres a11nos; o de en

genhar ia .oivil de quatro. 

O curso fund-amental devia ser precedido de um curso l!>nnexo, e mquanto o 

G-overno julgasse conveniente. IDsse curso compunha-se das matarias ensinadas 

no antigo .1• aJnno da escola !regulamento d e 1S8õ), as quaes eram exigidas como 

prepa.ratorios para a matricula em o novo 1• anno. 

VfJ-se, pois, que o curso th1ha demasiado -desenvol.vimento. O ensino de cer

tas rnaLE:orlas, a•hi iond ica·do, pod-eria ser muoito bem dispensado em uma escol~\ 

techniea. 
o ~nsirio drus disci.pli nas do cur o f undamental era feito em bUóco e não por 

partes (em dous ann9s successivos, por exemtp.lo) como conviria. Algumu.s del

·las eram novas para os alumnos, e, portanto, seria acertado, para que elles bem 

as as.-;im.ilassem, que o seu ensino fosse prog"ressivo, pois era dirigido a alumnos 

que tinham uma instrucção média imperfeita e cu jo espirito, portanto, não eslava 

su flficien t·emen te clesenvoll v ido . 

o ~lumno nodia ser approvado em me.terias isola du,s que fizessem pa.rte <tw 

um de:; annos ào cu!.·so; isso ni'"to assegurava um bom preparo rpara seguir o 
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ensino posteri01·, partlcularment6 quando este e<naino dependesse de materias ex

postes antPriormente, <lOmo se dá de ordinario: o e.Jumno, quando approvado 

em par te das materias de um •anno, deixa, em geral, de esbudal-aa, ])ara ocu•par-ae 

das res1antes e, portanto, esquece-as em parte, vk3to não se fixa1'em completa

mente no seu espírito em um primeiro estudo, n ini!n mesmo ·feito com muito 
:uprovei t8Jrn em to. 

Demais, a awrovação pot· séries de materias Poncorre p~ra afastar os me

nos crupazes, que pod<'!riam occu])ar-se com trabalhos para que ti<vessem mal.~ 

wptidão. ser.do assim mnls utels á Patria . 

E' verda·de que o exame de madureza que o alumno deveria fazer antes de 

passa r do curso f~wdamental para os especiaes. corigiTria em parte f'Ste mal . 

Sendo o curso muito ·longo, ter-se~hia a escola deserta, se fos.~e esse regu

lame'l"to ·posto em vigor, pois na Polytechnica continuava a ser de cinco annoll 

o curso de eng<>nharia civil, ])Or não ter execução o novo l'egu lamento qne (n>·a 
n se•· ensino havia tambem sido formulado. 

Parece qu~ o Dr. Gorceix. a inda então dlrector da escola, tinha a intenção 

de conseguôr o adiam~nto da execução do regoulameJ!to de 1891. mantendo-se 

QiUR'Ilto possível, provisoriamente, o de 18·85. af:lé que o poder competente resol

ves.~ se convinha deixar de lado um regulamento contra o qual "~ TJronunclava 

todo o corpo docente. 

Attricto-~. porém, que teve oom a me.i<lria deste corp-o e parti cu In rmen te com 

um dos lentes, mot!V'aram a sua retirada da es o la em 5 de .Outubro de J 891. de

pois de J,he ter prestado valioslssimos serviços. 

Ao seu substituto. o Dr . AroMas ~1ripedes da R<lcha 'Medrado. coube a 

rliffir il l?.r<>fa de procurar evitar que fosse mantido esse regu•lamento. 

A disposiçã<l da. lei de orc;e.mento do exercício de l891, autorizando o G<l

verno a reformar a escola, teria •facillJitado essa tarefa, se uma outra disp-osição 

do m esmo orçamento não o autorizrusse a tambem reformar toda..<; as escolas su

•pel'io;es e não houvesse a J.déa de <l!'ga'lliza,r um codigo commum pnra essas ins

tituic.ões, or.de viess~m co·nsignados, ·a.lém de outras diRposições. princípios ba

s icos ~obre seu ensino. 

'Tentou o director obter a reforma da escola, conservando os antigos mol 

des, que já lhe tin'ham dad<l tanto renome, va.lendo-se da disposição de lei que 

a auto~izava. 

Não 'Pôde, porém, ~onseguil· isto antes da. promulgaçã-o do codigo geral de 

ensino, em D ezembro ele 1892. 

QUtan·do este foi promulgado, cogitou o Govel'ho de remodelal-a de accôrdo 

com as idéas ruhi c()nsi.g'lladas ; mas, em vi•sta de uma lmterpretaçã.o de lei dada 

pela Cama.ra ·em Agosto de 1893 e attendend~ ás ponderações do director, que 

envidnu todos os e-~forços para conseguir que a reforma não se l!J!astasae da 

rota tradi<!ional adoptada na escola, reform<lu-a eJ.le, emfim, de a.ccôrdo com os 

seus antigos moldes, prestando dest'arte um grande serviço á instrucção do 

nosso paJiz. 
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Os annos de 1892 e 1893 f oram de verdadeiras provações qJara a escola, que 

€ah io illesa dessa campanh~ peJlo .progresso com a promulgação do regula.r:nento 

d a 1sn. 
O regulumeilto de 1885 havia dado aos •professores d•i J)loma>Clos pe la escola 

os direitos e Teg•alias dos enge•nheiros civis formados pela Polytechnica. O d e 

20 dr. Setembro de 189a, que vi•gora actua lmente, <l eu mais um passo, confe

rindo aos m esmos 0 titulo de engen h~ro.s de minas e civis. Noo é Eille mais do 

que v ma segunda edição, corr ecta e augmentada, do <le 1885. 

Exigem-se para a m:ttricula no 1• anno actrual, além dos preparatorios do 

re~u.l:unento de 188!5 1 a5 materi.as que constituiarn o 1o e..nno do seu curso ~era ] 

e tambem noções de histeria natura l. 

Os exames d !l!s materlas accrescidas para a admissão á matricula devem 

realizaT-se na Escola, ' "isto ser essencial o bom preparo, tpaTticu~aTmente em ma

thematic-as elementares, oara qu e possam os estudantes segui'!' com .proveito OR 

cursos à•a mesma escola. 

Para assegurar aos matriculandos um con·hecimento 'Perfeito destas mate

ria s, o Governo tolera urr. curso annexo á escola, custeado ·pelo 'IDst!l!do de Mi

nas. no qual ensinam as diras mate1·ias professores da escola . Tem-se com isto 

11. vamtagem, tamb em , d·e acostumar os rulumnos ao regimen do estabelecimento. 

G curso divide-se am duns secções: curso fundamental e curso especial, ca da 

um desses com a duração de tres a:n nos . 

N n curso funtda:mental· sã-o ensinadas as materias dos 2• e 3• nnnos do an 

t ig·o curso g•eral (regu.lamento de J 885). dando-se ao estudo d e a lgumas m:tioor 

desenvolv imento . 

Ao curso de cosmogr ruph ia substitue um de elementos de astro•nomi·a e ac

cr escento·u-98 um curso resumido de a lgebra su.perior, um de topographia S'llper

ficial (3 sn.bt&ranea. ê e nsina da no c urso e.;pecial) e d e e<lementos de geode

sia, e ta~mhem u.m de perspectiva e sombras. 

Cada materia P !t.Jhi en sinada, em geral, em dous a·nnos consecutivos, cotno 

-~contecia dantes, e é ·progressivo o ens·i01o daquellas de que não se exigem no

ções ao 'entra-r o alumno para a e.~cola. 

Para que o estlrdo das mathematicas su.peni-ores ·possa ser realizado com o 

me.ioT prov-e-ito, faz -se no 1° anno um a revisão d a arithmeti~'l., a lgebra. e g·eo

Rletria e refa.z-se, d'e um modo com'P'leto, o es tudo da trigonometri•a. 

Aos tr·aobalhos prat>ico.s, que já eram tfeitos antes, juntaram-se novos. acom

panhando-se o ens ino de cada mateda intToduzida de trab'allhos praticos cor

respon den too . 

Vê-se do exposto qu e ,-ealmente se accrescentou um a'llno ao antigo curso 

geral (o que constit'lle o curso annexo ) , pa sando-se algumas m a tenias do an

ti>go curso superior (es;pecia l actualmente) para o g-eral (actualmente fundamen

ta l) ; mas n oo soo ·essas materias· em numero su.fficiente <pa r a constituirem um 

novo an•no de estudos, de modo qu e a consequencia ê - ficarem os alumnos io 

•ctual curso funda m ental mads bem preparados pa r a fazer o co ncurso d·e pas

sa.gerr, ·!1ara o especia!l e, portanto, poder-em melhor seguil-o . 
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1\"este curso, par·a o qual já entram os alurnnos com o espir·ito bastante des

em·olvido pelos estudos feitos anteniot'mente, ensinam-se as mesmas matel'ias 

do a1~ tigo curso superior, algumas das quaes com mais desenvolvimento, tendo

se-lhes a.ccrescentatio um rurso de construcção d e machlnas e outro de abasteci 

mento tle aguas e esgotos. 

Augmentou-se o n!lmPro d~ traba l•hos praticos. E' assim, por exem;plo, que 

é maior o n u me1·o d·e projectos qmõ os a lum nos são obr•igac1os a fazer a.ctual 

ment" . Exercitam -se neste genero de traba;lho, de impertancia capita.l, nos 2• e 

3• annos do citado curso, e não no u l timo só mente, como dantes. Se se augmen

tou ll!!guma cousa no anbi~o rurso superiOT para con>Stituir o actual curso espe

cial, tambem passou -se nlguma cousa daquelle curso paTa o fundamental; e, como 

o~ ah; m n0e saltem a~ora mais lJem preparados deste ultimo, o r esu.ltaodo final é 

deixarem a ~cola GlCtualmente os nosso's engen,heiros n.inda mais bem appe.re

lllac1os rpa~-a o exercício de sua prorissão . " 

Era esta a Jingua!l'em de il lootre fu nccionario oi'Cicial em princ!pios de 1898. 

:bntt·etanto, já ne,se tempo, se não relativamente a o importa nte estabeleci

mento. que tJo grande~ benP[icios tem presa-do a 1\iinas, ao menos q·uanto aos 

o11t:o.9 insti tutos de ensino sutperior da Republica, o clan1or era uni·sono, no 

Congresso, na Imprensa P entre as m·oprias corporações docentes. no s onticlo 

deo se votan:n urgentes reformas que os viessem tirar da tristissima situa~ão 

ele descredito e de c1ecadencia em que se achavam, abatida .prof'l.lndament.:> a 

instrueção nacional em todos os seus ramos, perdJida a !força mora l e a e"tima 

elos lent•-s pant com os a lumnos, transformados estes em um novo pod~r do Es

la do a tentar impôr-se pc;la ameaça de aggressões e pelo ~PUPO á bemevole'lcia 

dos seu~ mestres e do proprio Governo. 

XI 

AS ULTIMAS REl'ORMAS 

Desde r,ue, mutila'llo o plano geral de ensino i·nstituido •pelo Govertoo Provi

sorio, r.1od elando ~:>bre novas bases a instrucção primaTia e secundaria do Dis

Lricto Federal e superior Pm toda. a ·RJe.public·a, começaram a ser decretadas as 

me-d idas parches que, desvi r t u•ando a i déa ca,pital do legislador, acabaram por 

lançar a anarchia YJas escolas, não tarda-va a impôT-se, o utra vez. aos espiritos 

esclarecidos a ~ P~c.o;sidad e de se opgmnizarem de todo esses serv!.,o.~ 

A precin nõo as di1lf.icuJ.dades com que esta v .t :utando nesse senL•c1u o poder 

publk·c·, já. em 18~6 as·sim se expr im ia •no seu relatorio o Ministro d·J lnter ior, Cl 

i Ilustra-do Sr . Gon~alves FerreirA.: 

"A codificação das Oisposições communs ás insbi.tuições do en ino era recla 

mad·a em 1891 como 11ma providencia de g rande a lcance e desti·nada a retirar 

os appa t·Gl~lOS d·e i ·nstruc~ão publica -dos embaraços resultantes -da rapidez com 

que se hav iam realiz?•do as tra·nsfot·maçõe.s impostas pela orientação republi

cana. 
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O ~inlislro da Inet.rucção Dr. João Barbalho Uchõa Cavalcanti fez então 

sentir ao Cheft> do Governo Provisorio a necessidade de uniformizar esse ser

viço, na .parte referente ás condições do pessoal docente, gratiJ'icações, pre

mios, vantagen,~ e jubilações. Essa uniformização, no parecer do alludido Mi

nistro, além de vantajooa para o processo a<lrnrl•nistrativo, por facilitar a expedi

~ã.o dos actos, ·"eria uma medida de justiça pela equiparação das condições de 

provimento, exercicio, licenças, vantagem; e direitos do maglsterio official, que 

aasim não mai., se compor1a de conporações sob esse ponto de vista separadas e 

sujeitas •a legislação ilesigual . 

De accôrdo com este pensamento e como providencia preliminar, <foi promul

gado o decreto n. 1. 340, c1e 6 de F1evereiro de 1891, em virtude •do qual ficaram 

.provisori&>m€'Tlte suspensa.s as disposições dos regulamentos vi•gentes de todos os 

dpstituto.- o~ficiaes de instrucçã.o na parte rela.tiva sômente áquelles assum

ptos, voltando a vigorar as õos t•egulamentos que estavam em execução ao tem!po 

de sere:n <*<tes pe'didos. Outrosim, no mesmo decreto aJUtorizava-se o então 'M:i 

nisterio da Jnstrucção Publica, Correios e Telegraphos a consolidar as disposi

ções dos ditos regulamentos concernentes á ma teria acima indicada, fazendo R<! 

mod.J:tiicações e suppressõe.« que fossem 'llecessarias . 

Esse trabalho, que devia abranger não só a instrucção ~primaria, mas tnm

bem a Eecun-daria. a superior e a technica., só veio a e·ffectuaor-se em Dezem·bro 

de 1 ~n e incomplcltamen I:P . Nesta época a Constituição da Repuoblloo tinha sido 

Jlrom'l.'lgada e já f&ra decretada a orga'l'lização munici'pal do Dlostr<icto Federal 

(.lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892). 'Tendo esta lei desJiogado do respectivo 

Mi•nisterio -a instrucçãc primarie., foram e:>qpedidos o decreto n. 1.176, de 23 de 

DezeJI'.bro de 1892. passando a Inspectoria Geral para a M'liDic!paJ.idade, e o de 

n. 1 . 177, da mesma data e an.no, extinguin·do o Conse•l•ho 'Director da Instrucção 

Primaria e Secundari·a. do Districto F'edera.l . 

O co/ligo das disposições communs ã:s instituições do ensino superior foi lll!l

prova-do por decreto n. 1.159, de 3 de Dezembro de 18·92, época em que o Mi

nisterio da Instrucçãn Publica binoha sido fu'lldido no actual da Justiça e Ne

gocies Jn terior·es . 

Como se vê, a instorucçiío secu'lldal'ia e a technica. foram exclui-das. Por 

outro le.do essa codificação parcia I amp:1iou-se, porque. restricta a uma só ordem 

de en~ino, pôde contem[lllar, não unicamente o que entende com as garantiaJS do 

pessoal docente , mas taanbem com a estruct'Ura. dos i'l'lsbitutos, no que é geral e 

não devia divergir pelo simples facto de tratar-se de -disci•plinas difJferentes. A 

idéa era proficua e é lamentavel que se não fizesse o mesmo com os institutos de 

inst!'ucção secunidari·a e profissionaes, aliâs tend<J a Escola Nacional d·e BeBas

Artes ~ido equiparada aos estabelecimentos de instrucção superior pelo decreto 

n. 1. %6, de 3 de Fevereiro de 1893. 

O ·~odi~o do ensino superior oonstruia, pois, 'Ulna base para, pelo menos num 

departamento da instrucçã<J, col'l·igirem-se os def·eMos ~errulmente reconhecidos. 

Promuls;-ado em virtu{!e da au~orização contida. no aort. 3•, n. III da lei nu

mero !!6, de 30 de Derembro de 1891 e do disposto no art. 2• do citado decreto 
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n. 1. 340, de 6 de F'evereiro do mesmo anno. o Governo, J"i•·mado na t·.e·fer-ida au

torização, julgou oppOTtuno expedir diversos r egulamentos organizando os esta

belecimentos de instrucção e nos quaes se man-teve o pensamento de unJ•formi

dade que presl'dit·a á con-fecção ·do co digo. 

Todavia, por uma int!'>I'pretação que não cal:>e aqui discutir, afastou-se desse 

systema o decreto n. 1. 546, de 18 de Setembro de 1893, que approvou o regu

lamento opara a 'Elsco:la de Minas. Nesse regulamento, não só o que diz respei-to 

a concurros para os carg<>s do me,gisterio diverge do piamo estrubelecido no de

creto n. 1.159, ·de 3 de Dezembro de 1892, mas t.ambem foi prot!'un-dame·nte alte

rado o reg'men escolar, sob um ponto de vista excentrico ao adotPtado neste de

creto . 

Ora, T!ão me pa:"ece que seja este o meio mais adequado de fazer chegar as 

instituições de ensino superior ao aperfeiçoamento <lU e todos almejamos. A admi

nistração não deve teT dous pensame ntos sobre o mesmo assumpto . E' exacto que 

rada instituto de instrucção tem a sua índole, e é indispenSEWel attender a cada 

especialidade no qu e entende com a su.a Vlilda intima; mas, para este effeito, ha 

os estatutos, que, nas suas variadas disposições, podem p.er.feitamente satisfazer 

ã·s div-ergencias de economia. interna no ensino 1 Esta circumstancia, porénl, não 

jusUflca uma orientação div .,rsa para cada este,beleoimento, facto este sympto

matico, crue acaba. por la•nç>tr no espírito publico uma Rensação eX<itdsita de mar

chas e contramarchas, das quaes nenhum •beneficio pôde resultar opara. o pro

g-resso dos estudos . 

O P.nsino em França acha-se actual-mente muito lon~e de ser o que já é nll 

Allema-nhl'l., e todos são concordes em a ttri•buir este facto á mov-imentação exa.G'

gerada das reformas e á d•ispersão de Vlistas, ~pelas qu>Les se têm caracterizado 

as acministrações, desde Victor Duruy até aos ultimos tempos. Tudo, por

tanto, aconselhava, um:1. VPz que existe um Codigo de Elnsi~o . que em torno dessa 

primeira formação se agitassem · quaesquer idéas de refoi'ITia, e não parcella

dlllmente, como se t em feito. obedecen do, muita vez, ao OI"iterio Pt'eponderante no 

momen-to de se traduzirem as modificações propostas em lei. 

Seria, pois, de alta conveniencia solicitar a illustrad·a attenção do Congresso 

::\'a-cionai para este ass•Jmpto, porque nas S'Uas mãos reside, em gramde •parte, o 

poder de impri.mior ordem na legislação e manter a orientação que mais ade

quada se offerece hoje para o incremento do ensLno o!flcial. 

• 

E' certo que, em materia de reformas, maximé quamdo se fere a susceptibili

dade de systemas preconcebidos, não h a l'emedio senão contornar as di f(iculda

des do momento, •·ealizan'lo a trlliDsformação p~r partes e gT.flldualmente. Foi o 

que suceedeu com a ultima reforma decretada para as FILOuldad·es de Direito. 

O Congresso reeonheceu, depois de lon-ga discussão, a necessidade de voltar ao 

t·eg:imen da frequencia O'brigatoria; mas, uma vez triumphante este princi-pio, é 

preciso convertel-o em uma emenda ás disposições do Codigo de Ensino, que se 

t•eferem âs materias que deviam ser modificadas de accôrdo com a ldéa ven

cedora, autorize.ndo-s~ 2.0 mesmo tempo o Governo a expedir os regulamemtos 

respect•vos. A ul'gencla dE-ssa m~ida legislativa é imposta pela propl'i.a neces-
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sitlacle cle firmar a reforma .• o\ o pas~o que os alumnos das Faculdades de Di· 

1~eito estão !1oje ~ujeitos ao regin1en ·do ponto, ao curso obrigatorio de cinco an 

no~ e a exames em duas épocas subordinadas ao mesmo anno lectivo, as Facul

da:des de :.\1<>dicina c a 'Escola Polytechnica ]Yermamecem no r eg.imen tda liberdade 

de frequenr;a, dos ex<tme"' por séries e independente da ·Successão dos annos 

lectivcs. Accresce ainda a anomali·a de que, tendo a lei provi<lenciado unica

mente wbr~ as FaculdadeB Livt·es de' Di·reito. que, na co>nform.idade das nova" 

di6posições. são obrigarlas á constituição cJ.e um tpa.b·imonio. ficara'm as Faculd·a

cles Livres de outras -"'Ciencias isentas desse onus, o que constitu e uma desigual

dade que urge remediar, sob pena ele enfraquecer-se o reglmen novamente es

tn be!P-cido. 

Con'V'ém que o CongTesso ~acion·al tnme em consid·eração um aS6umpto que 

já foi objec.to de um artigo no relatorio aprese•ntado o anno passado. A dispo

sição do ~ 2• do artigo uniro do decreto n. 230. de 7 d Dezebromb~o de 1894. 

que a.pm~ovou. com tnodi1ficrtqões e rud.ditan1entos, o Coditgo do ~Ensino 1Superior, não 

ê clara . O decreto refere-se ao tempo de serviço effectivo do mag.isterio compu

tavel para calculo de accrescilmos d•e vencimentoR ou jutbilações; nesse tempo 

ma11cla n a.lludido decreto incluir o de exi'rC'ic io etn car.gos p.ublicos extranhos eo 

magisterio. Não sendo rariona·! que o !egisla<ior quize&Se contemplaT para os 

benelficios daqu·elles accrescimos e das jubilações i•rtJherentes á natureza da 

funcção senão os serviços intet·cu·rrentes com a mesma. fu.ncção, aguarda o Go

verno uma resolução d'O Congr•esso. sem a qual seroá. impossivel pôr termo [" 

duvidas qu<> offl'rece a redacção vaga e •ampla daquelle arti·go. " 

Abundando nas mesmas considerações e ao mesmo tempo combatendo a. 

idéa, que então se a,git~tra, ele se entreg<Wem aos 'Els.tados d·e S. Paulo, Bahia e 

P ernambuco as Fltcul<ia.des a·hi mantidas pela União, escrevin, por seu turno, em 

1897 c Dr. Amaro Cnvalcanti. que succeder.a ao Dr. Gonçalves Ferreira na pasta 

do InteTior: 
"Por mais lisonjeiros que sejam os intuitos contidos ness e plano. no tponto 

de vista economico e descentraliza.dor, não me parece CJ:U·e o momento se offe

re~:t CO 'li O o mais propicio e oppoi·tu•no para oogi ta r-se de uma ablação que, por 

subit?. não poderá deixaT de produzir no org-anismo da instrucção super·ior um 

grande ab31o. 

n:z o nrt. 35 § 3• da Constituição Federa.! qu e "ao Congresso incumbe, mas 

não .privatiYamente, cr<>ar instituições de ensino superior e secundaria nos Es

tados ". 

Pllrt?ce que o leg-islador co>nstituinte, quamdo assim estaLuio, facultando aos 

Estados a concu.rrencia em materia de ensino superior e secundaria, não quiz 

excluir o Poder Central dos onus in·her<lntes ao dever que lhe assiste de cuidar 

incessàntemen.te no alevantam'ento do nivel moral e intellectu·a ! na ação . Ao 

contrario disto, eJ.le ·procurou claramente attender a. duas considerações de ordem 

pol itica, que não ·devem ser esquecidas: respeitou o princivio federativo na s ua 

maxi'lla amplitude e ao mesmo tempo reC'onheceu que o paiz, em vista das suas 

cond;çõe.~ de cultura pouco extensa, •não prescindi·ria. tão cedo da acção •energ-i ca 
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e melhor apparelhada do centro, r elativamente ao provimento dos institu·tos dP. 

instrucção de que se trata. 

Ainda não houve t ampo .para que a v>iotalida,de dos Estados se aJifil·me.sse sob 

esse aspecto; refiro-me tão sómente aos estabelecimentos de ensino superior. 

Essa vitalidade mais naturalmente se taria mani•feste.-do pela creação de insti

tutos daquella nature:>!a do que pela solicitação da passagem <Para o seu dominio 

dos que já existem, de lon•ga data crea-dos pelas necessidades geraes da Na

ção, r eceb !·dos do antfgo regimen e m a:nti dos em certo p·é de prosperidade J)'ela 

UnEio. Mais logico seria que, com relação ao ens ino superior, os Estados se dc

momstrassem diRpostos a realizar •esse progresso, como já o têm .feito no que é 

concernente ao estabelecimento de lyceus, segundo o plano do Gymnasio Na

cio'llal, e para o que, de facto e na proporção -de suas fo rças economicas, alg·uns 

deJJ•e~; ~â deram IJ)'rovas de se acharem '!}repa-rados, aguard.an•do-se por ora o re

sultado que possam ter a.~ tentativas do Estado de S. Paulo e da Bahia, rela

tivrumente âs Escolas Po.lytech ni cas . 

A desaggregac;:ão a lludida. pois. converter-se-h ia numa surpreza de exito du

vidoso. >Nestas condiçãcs, os interesses do ensino exigem que a União "aran la 

por tempo incletermin!tdo a eslaJb iJi.dade elas referidas Facul-dades, <las quaes têm 

Rruhido tantos homens uteis ás scienclas, ás lettras e á admi•nistração, !lOI'

quanto, encarada sómente con1o meC)Iida ·economica, narla justificaria uma transi 

ção ctu<> pú-de rt1dnn<lar em prematura ex.periencia e cujos riscos correrão por 

conta da in lei'Jectu~.lidade brasi·leira . 

Esta·ria prompto a acompanhar desd!e já aqueJ.les que aconselham essa pro

videncia como vantajosa á Rei!l'Ublica., se visse que esses serviços iam immedia

tannente mE-lhorar. Nada, porém, indu.z a crer que assim succeda. . As consequen

clirus serii.o b•em diversas. Uma mudança tão precipitada só po'derá acarretar um 

movimento de des~~:lento no pessoal docente e o abandono, pelo menos tempora

rio, do ensino, o que determinará o abaixamento infa,llivel do ·niv.el intellectual 

das camadas dos diplomados que se succederem após a transferencia; e penso 

que nunca. I) Brasil precisou tanto de fé c enthusiasmo na cla&Se ·de que se trata 

como no momento actual, em que o doutrinamento scientifico, ao par do desen

volvimento da riqueza. urge com igual instancia ao do apparelhamento das i·ns

tituições republica'llas. 

A 'Iledida, ;JOrtanto, não é indicaJda por nenhum signal de caracter abso

luto, nem .-,bcdwe ás .]eis da Pvo·lução .natural, · a que repugnam deslocações dl' 

fUJH.:ç:ões de orgãos j •á compl etos para orgãos rudilnentares . 
. <\~sim, penso que o Governo não deve solicitar do Congresso senão as re

formas aoi'll'la apontada..s. 

'Tudo quanto não fôr presentemenbe coordenar o ensino superior sob o mes

mo typo e segundo aquelle que a nossa propria experiencia tem demonstrado ser 

o unico etficaz para o mPio in<>ompleto em qu e nos agitrumos, será perturbar a 

marcha do que já existe organizado sem probabilidade de proxim-a melhora. " 

Estas in~'<la:Jtes reclamações dos dou :Ministros do Governo do Ur. Pru

dente •l e MoniPS nã.o de;xaram de ter uma certa repercussão no seio do Con-

/ 
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:>:res3o Nacional. Travou-se m,;smo na Crumara dos Deputados interessante e ac

cidenta.:Io debate sobre a necessidade '"'g-ente de se rerormar novamente o ensino 

~uperior no pfliz. E, obedecendo a estas idéas, eram inclui das no projecto de lei 

fixando as de~rczns do Ministerio do Interior para 1898 as seguintes autori

zações: 

".0 Governo revHá o codd.go das disposições communs ãs instituições de 

ensino superio1·, expedirlo com o decreto n. 1. 1'59. de 3 de Dezembro de 1892, e 

<t·pprovado eom mo'<iificações e additamentos pelo decreto ·le·gislalivo n. 230, de 

7 de Dezembro de 1394, observando-se as seg-uintes regras: 

I. AppJica1·á a todos os estabelecimentos de instrucção que rorem compre

hendidos no co dig-o o disposto nos arts. 2• e 3• ct.a lei n. 314, de 30 de Outu

bro de 18D5, quanto ao regimen escola•· e aos cursos especiacs; 

II. •Serão el<imina>àas do codigo todas as disposições que não entendam ex

m·e~amt>nte com a administração dos estabelecimentos, as attribuições do di

rector, pessoal administrativo. congregação e pessoa.} docente, nomeações, provi

nlento dos .Iu g:tres~ lJl'OC'esPo àc conoursos, regimen escol·ar, exames, policia, Hcen

cas, faltas, gratifica~ões e patrimonio; 

IJT. As att.nibuições c.as congregaçõe~ Jimitar-se-•hão ao seguinte: organiz;n_

GIW nos progTammas do ensino e dos pontos para concurso, sab •proposta dos 

respectivos cathedraticos; in~icação das medidas concernentes á organizaçã'l 

scientifica <dos est·a~Jecimentos; eXlJ)edição dos reg-ulamentos especirues, que vi

;!Orarão i·nilependentemente de. refer!'>n<da do Governo, salva ao mesmo Governo 

a fac.u!Ja!le de susnendel-o" n'O toélo ou ~m parte, quando verioficar que suas dis

posiç(.es violam o Co'di.g-o <lo Ensino; julga,memto dos concursos e dos delictos dos 

lentes E professores, b!'>m assim dos de-lictos escolares cuja pena e xceder a um 

anno de suspensão de estudo". ~liminada a pene. de expulsão indeifinida, por ser 

cont1·aria á Consti tuição ela R epublica; 

IV. Os àirectores dos estabelecimentos s erão investidos de todas as attribui

ções da Congregação não mencionadas no numero anteced·ente; 

V . A >interferenci·a do Gove1·no em ma teria de concm·sos Jimita.r-se-ha a re

h"'Ular o prode..c;so dos tnesn1os '? a ved~fica1r as n ul1 idades respecti \ras, que serão 

dec'?,radas por decreto fun<damenta-do; 

VI. Aos !nsti tntos de ensino superior e secund•ario, fundados •pelos Estado~. 

municinalidades, <nsti-tuiçõP.s livres ou .por particule.Tes, applicar-se-.ha o que se 

aoha estatn>ido no art. fio da citada lei n. 314, de 1895. d~termi•na'Tldo o Governo 

o convpnicnte processo para o rec·onhecimento e r epresentação civil dos referi 

elos institutos. '' 

N:J. 3• discussão, porém, do m-çamPnto, a Ca,mam deliberou destacar estas 

autorizações pa1·a que formassem um projecto distlncto. que a,final não foi vo

trudo nessa sessão ·legislativa, ficando assim prejurnicado . 

Mais feliz , todavia, do q11 e os eus antecessores, foi o primeiro Ministro que 

teve -a. presidencia Campos Salles na direcçiío da 'J)asta do I•nterior . Obtendo a 

desejada auto•rização do CpngTesso para roorganizar os estudos ·a cango de. 

Un•i·ão, em "Virtude ela fac'-lldacle que lhe Côra <dada pe-Jo art. 3•, n. II '<ia lei nu 

mero H6, de 29 de Dezembro de 1900, bc<tixava com o decreto n. 3. 890, ·de 1 de 
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Jan•eüo saguinte, o codigo dos institutos o-fficiaas do ensino superior e secu.nda

rlo, dependentes do Mini~terio da Justiça e Negocios Interiores. E , .por out>·os 

decretos ns. 3.902 e 3. 903, de 12 do mesmo mez e 3.926, de Fevereiro, a.i·nda 

desse an.no, e"-"P8dia os regulamentos para as Facu.!dax:les de Medicina ·e de Di

I'eifo e para e. Elscola Poiytechnica. 

:::le bem que elabOJ·ados precipitada e tumultua•riamente esses actos, que, ao 

esp.ir:to dos competentes, revelaram logo o nenhum con•qecimento e ex•peri·e.ncia 

do se ..t !llutor das cousas da instrucção nacional, deixamdo-se a rrastar na su.a b06 

fé pelos ointeresses individua:és, que o assediaram e acabaram opo•r tornar à re

[orma eivada de monstruosas incongruenci<I..s e masquin·has suppressões de ca

deira.; que j •á haviam firmado as mais honrosas tradições no Brasil inteiro, não 

se póde neg·ar as elevadas e s inceras ii-.tenções que os dicl3Jrllljnt e que foram assim 

tão perfidamen te burladas. 

J ustiJJ!tcando, entretanto, as medidas com que ilnag·inara unif ormizar o en

sino federal no paiz c engrandecei-o dentro de opo uco tempo, desta J(Jrma se ex

primio o illustre Sr. Elpitacio Pessoa no seu importante relatorio de 1901: 

''.r\. promulgação de um novo codig·o de ensi·no era medida desde muito re

clama·da pelas necessidades deste importantissimo ramo do servoiço publico. 

_<\.Jém ·dos graves -defeitos de que j-á se r esen tia o codigo de 189 2, via-se com 

peza1· que leis •posteriores e os =egu.lamentos adaptados nas diversas escolas depois 

daquella data haviam produzido· uma tal anarchia na legoislação do ensino, que 

se tornava ina.CLia,vel uma codificação das reg·r as communs aos düferentes insti

tutos e a adopção de um regimen uniforme para todos elles. 

Assim en-tendeu trumbem o Congresso Nacional, que, .pela lei n. 746, de 29 

de Dezembro do am1o passado, autorizou o Poder Executivo a rever o codig-o o 

os reguliaJmenlo.'j espe~.:iaes então em vigor. 

O Codig·o foi publicado a 1• de Janeiro deste anno, e a principio nenhuma 

reclanMção pro,;ocou da •Parte de estudantes, professones ou con-gregações. :Nlais 

tRl'de, POJ'ém, su1·g!ram al·gu'!1s protesto.~ isoladTis a respeito de certas medidas, e 

cont:ra a reforma rep,resentaram ao G<>vern.o al•guns estudantes desta CapitaL,. 

D(;pois de discutir e examinar todos esses protestos e reclamações, acCII'escen

tava o nobre Ministro: 

·· :MIIJS os limites postos â. li.berdaid·e de frequencia e a abolição dos exames 

cu mulativos, medidas que sempre ireputei, com a mais sincera convicção, da 

ma,ior nrgencia e de maior alcance prura a rehrubilitação do em:üno entre nós, não 

são as unicas modilficações importantes trazidas pelo novo codigo ao regimen 

anterior. O processo dos concursos foi profundamente a;lterado. O que esta:va 

em vigor não offerecia crit~rio seguro para .:~~ferir-se a competencia dos candi

datos. 
Basta nob:lr que, versando ca.da prova sohre uma mate.ria tirada. â. ·sorte, po

dia acontecer que todas as 'Provas de um m esmo candidato viessem a ser feitas 

sobre uma só discipHna, •l<>nde resultava a possibillidadoe doe ser nomea·do para re

ger qualquer das cadeiras de uma secção quem se mostrara ha.bilita do apenas 
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em uma ·cie.Jlas. Com o ·processo actual não é :sso .possivel. O camdidato é obri

gado a provas oraes e .pra!icas sobre todas as cad·e.iras da secção . 

Não confiando, todavia, de modo a•bsoluto no concurso, no qual nem sempre 

os que trlumpham ,;ã.o os espíritos mais solidos e profundos, o codigo permitte 

a nomea~ão, independentemente d·essa prova, de quem tenha publi'cado obra.s 

que, suJeita.~ ao exame da Congregação, sejam por ella julgadas, em escrutínio 

secreto e por dous terços pelo menos dos seus membros effectivos, como reve

ladoras de suffi<>iente .m·eparo bheorico e pratico em todas as materias da se

cção. 

Pelo regimcn ant~rior, o Governo era méra. ohanceJ.I·aria das congregações 

no ;:>rovi•r.1ento dos cargos docentes . O candidato cla.ssificado em .p-rimeiro lugar 

tinha de ser fo.rçosamente provido. Esse systema deu ·lug·ar a mais d·e umll no

meação inconvenie·nte. 

Ora, a competencia scienticf,!ca não é a unica qualidade necessal'ia a um pro

fessor; ha outroo ~equisitos de ordem moral que escapam á rupreciação da Con

gregação c que, entretanto, não <pOdem deiXD.•r de figurar como elemento de pon

deraçãoo na escolha de um educador da mocidade. DaQli ·a providencia adaptada 

pelo codigo determinando a npresentação dos concurrentes classif·icados nos dous 

primeiros lugares e .permittin.do assim que o Governo, supremo responsavel pehl 

elevação e respeitrubilidade do ensino, coila bore na. escolha do professor. 

Ou•nas medidas foram ainda adaptadas no sentido d-e melhorar o processo 

dos concursos, taes como, no ca']Jittrlo do jtügamento. a institu•içãoo do voto em 

lista a•ssig-na.da e a exi•g-encia, em todos os casos, da maiol'ia absoluta para " 

olasstficaç;ão dos concurrentes. 

A obrigação im']Josta ao membro do magisterio, de a·presentaT ao director, no 

princit)io dQ cada m<lz, um r elatorio das lições e trabalhos praticas do mez an

tenior, estabelecendo assim a fiscalização reci-proca entre os lentes e despertan

do e•,tre eHes a emllllaçã.o e o estimulo; a concessão das gratificações aàdicionaes 

sômente .por serviço effectivo do magi·sterio, o que V<lio pôr termo ao abuso de 

se remunerarem com laes grati.JJicações serviços os mais extran.hos á' fu11cção 

de professor; a restricção dessas mesmas g·ratificações· ao per.iodo maxJimo elo 

30 annos, meio indirecto de renovar mais frequentemente o pessoal docente das 

escolas, e mai-s ~uave, todavia, do que o consa~grado pela legislação do Imperio; 

a ']Jrohibiçãc m01·alizadora de mfllnterem os professores officiaes cursos particula

t·es ou em d.nst;tut'>S não equi•parados; a revogação das dispo·sições que permil

t~am o abono de fa·lbas aos membros do oorpo docente, fonte de numerosos abu

so.s; a a'Jolição da vita;lici<>dade dos auxiliares do ensino, OJ'Iig;em de mais de um 

incidente grave no seio das escolas; a s·epa·ração das épocas de extame ·Para alu

mnos matricu.lados e não matriculados e o consequente restrubelecimento das fé

rias, que estavam viTtualmente abolidas; a autoridade corurerida ao Governo de 

matl'icular todos os annos gratuitamente em qualquer estrubelecimento de em;tno 

supe:·ior, officia;l ou equitparado, até dous alumnos, dentre os '€'Studantes pobres 

que tenhP.m revel·ado excepcional <tptidão nos estudos secundat·ios; a instituição 

das arguiQões obrigatoorias tres voezes, 'Pelo menos, mensalmPnte, e da execução 

dos trabalhos .praticas de que forem os nlumnos incumbidoR pelos lente11 ou 
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professores; ·a uniformização do tempo dos traba-lhos e exercicios nos varias ins

titutos: a simplificação dos exames, sem prejuizo n"" verüicação das habiilitações 

do estudante; e. organi:~;ação dos •pontos no proprio ac to do exame, meio sem 

duvida mais se-gure de ap11rat· fi ha,bi·Jitação do cand,idato; a exilgencia da reci

proo;dade para a 1permiss:Lo aos lentes de instituições extra.ngeiras de exercerem 

a sua profissão no Bras!!, independentemente do exame de habilitação; e. final

ment>, o novo 1>rocesso para a equiparação d~A< institutos .particulares aos offi

daes, com a imposição ele condições muHo mais sevet·as, taes como a prévia 

6iscalização por dous -a.nnos, a elevação da frequencia a 60 a.lumnos e a admis

~ão nos institutos de ensino Recundario de dous iblumnos inter·nos e oito exter

nos gratuitos, são outras tantas medidas que a meu ver devem recommendat· 

a r,eforma a tod.os quantos, entre nós, se intere ~e.m sinceramente pela caus .. l 
elo e!lsino. 

·v ejamos a.g·ora os regulamentaR esp.eciaes e as moclilficações por que •PAS-

~ou cada uma d1a.s escolas. 

l>ias F'aculde.des de Medicina supprimiram-se as cadeliras de physica., ''h i

mica inorganica, chimica organica, chimica lll!nnlytica e toxicologica e patholo

g ia ger·1.1; tran~formaran1-se e.s de botanica e zoolo~ia medl!cas em historia na

tural medic.a e as de chimica org-a n.ica e chímicn inorganica em chimica medica; 

<·reou-se a ca.(leira dP ·bacte:iolog·ia e incorporou-se a toxicologia. á cadeira de 

medicina leg·at . 

A. physica. :l chimica org::tnica e a inorganic-a passararn a ser ensinadas no 

curso secumde.rio, não em simples generalidades e rudimentos, como até agora, mas 

na to~al·idade do seu objecto. O estudo da chlhmica analytica, por ser alheio ao 

cu rso tias sciencias medicas, foi eliminado, entrando a toxicologia, desag·g·regada 

dessa cadeira exlincta, para o dorr:inio da medicina legal, de q11e constitue um 

dos n ·.a1s importantes ca.plitulos. 

Para as restrictas applicações · ás sciencias medico-cirurgicas, creou-se um 

curso complementar de physica, que durará os primeiros quatro mezes do anno 

lectivo, e foi instituída a t'!ade!t·a de chimica medica, ond·e se estudam applicati

vamentt> as propriedades e funcções dos corpos de que tra,t::am a chimica inor

ganica, a organica e n. biologica. 

Dada a nDva ord~m de causas, a cadeira de ,pathologi<t geral perdeu a sua 

rn.zàu 1] ser. 

Co.,, effeito, o estndo dos symptomas e do;; signaes das molestias é o ter

reno da cll!~ica propedeutica; a secção principal da etiologia passou para a ca

deira de bacteriologia ; e os proc·essos mot·.bidos têm seu lugar na cadeira de ana

tomia c ·physio!ogia pathologicas; de sorte que, assim decom1posta, a pabhologia 

geral \'Oltaria a ser o que foi noutros tempos. a cadeira das controvet·sie.s cs

peculativas e dout~inarias. 

Fo1 mistér modifica.r as antiga.s secções em que se distri•buiam as discipli 

nns. ~'l·nservaram-se pela mór parte as do regulamento revogado; mas, dua.s 

foran1 inteiramente innovadas, a 2• e a 3•. 
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Para limitar o arbitrio nesse trabalho de classificação, ca.t>itularam-.se na

quelltt. as scientias que são estudadas através do microsoopio e nesta as que têm 

como principal instrumento de estudo a expe·rimentaçruo. A histolog!a, a bacterio

logia, a a'!!atomia e p·hysiolo.gin pathologlcas guardam entre si tão estreitas ~·e

laçõe<: que se ·podem :!onsiderar ra.mcs de uma só cadeira. Na therapeutica ha 

o -estudo •preliminar da acção physiologlca dos medllcamentos, que já é esphe.·a 

do physiologista; a P!lrte experimental é commum a este e ao thera.peuta. 

:-<o curso de pharma<:ia diminuio-se o n umero das discipJ.inas pela su•ppres

são aas cadeiras de physica e chimica analyt!ica e fusão das de chimica inorga
nica e organica, e rcduzio-se o curso a dous annos. 

O estudo tornou-se mais accessivel, mas n.ã.o menos sol ido. A simplificação 

importilu em progr·esso. Bnsla lembrar que 13e exigiam do phanmaceulico prolc

gomenos de tlteraveut!oa., ~sto é, oprolegomenos de thera.peutica de quem, para Oi< 

entender, careceria de larga.~ noções de physiologia e patholog!a. 

G curoo de odontologia tambem foi remodelado. A hygt·e.ne dentaria passou 

a ser iecclonada no 2• n.nno, ju·nbarnente com a pathologia e therll'peutica resp0-

<=tivas sciencias todas ele applicação, como é a anatomia medico-clirurgica da 
bocca, que foi por isso deslocada do 1 • para o 2• anno. 

Incumbio-se o lente de anatomia pathologica de exami•nar os cadaveres vin

dos das cl!nlcas e de enviar um relatorio de cada caso particular aos lentes da 

cbinica, .para aervrr dv objecto preferido das suas lições. 

As var.tagens resultantes dessa .providencia são manifestas. O receio de que 

o ex .. me cadaverloo revel-e um erro de dragnostico obrigará. ao estudo mais cui

dadoso ão caso. 

C•s lentes que da V'llm tres lições por semana passwrrum a dar cinco, o que 

corresponde a mais de 6 O lições por anno. 

lnc.iuio-<Se entre as materias sujeitas a exame na segu,nda parte do 5° e 6• 

annos un1a. das clinicas especiaes, á escoiha do examinando, e 0 .1 mesmo se praLi

cou nas duas ultimas séries do exama de habilibaçiio dos diplomados por insti

tulçi\es extrangeiras. Em compensa~ão, da.; provas desses pro'fissionaes .su.ppri

mio-ee a ãefesn de thcse. 

As prova~ oescript.as, que oo .faziam todas no mesmo dia. e consecutiva

mente, com evtidente at·ropelo mental do alumno, vão agora fazer-se em tantos 

dias quantas as ma terias, concedendo-se pa.ra a dissertação •prazo mais lar,go. 

FJlimLnaram-se, segundo os estylos de touas as Facu:1dades de Medicina. da 

Europa, as provas praticas dos exames de therapeutica, hygiene e medicina le

gal e toxicolog!a.. 

A.3 cndeiras -de clinica geral (medlica, cirurgica, prope<leutica) e a de cli

nica obstetric:t e gynecolog!ca tiveram pa.ra seu ensino mais meia hora, u·ea ve

zes p.)r semana. ou mais de quarenta horas por a.nno, com evidente proveito para 

a observação do alumno. 

ús exames de anatomia e physiologia, outr'ora feitos o .primellro sómente nll 

2• anno e o segundo sómente no 3•, passaram a sel-o este no 2• e 3° annos a 

aquelle no 1 • e 2•. 
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São =as as oprincitpa,es alterações feitas pela reforma rlO regulamento de 

18~3. ,1lém de outras resultantes das disposições do Codigo ·e que, por isto me.s

mo, a.brangem todos os institutos officiaes de ensino. 

Nas l<'acuoldades de Dire<ito, reorganizadas em 1895, não foram tão sensive!B 

as modificações. Supprimiram~se as caldeiras de finanças e de contabilidade do 

E"tado, de pratica do processo e de historia do direito e especialmente do direito 

nacional. Reduzliram-se assim os encargos do Thesouro, sem detrimento, toda

via, do en<;!i•no, pois a pratica do processo e o estudo das finanças e contabili

dade do Estado passaram a ser feitos pelos substitutos em cursos complementares 

obrigatvrios, que deverão iniciar-se antes de decorridos tr.es mezes de traba!Jhos 

escolares; e a historia do direito pôde ser leccionaxia .nas outras cadeiras
1 

em 

todos o .~ annos -do curso, á medida que forem sendo estudadas as disci•plinas 

respP.ctivas, o que permittirá dar-lhe, com maior opportunidadle, um d·esenvolvi

mento mais completo. 

Cr<'Oth'le um curso especial de direito internacional pnlvadQ, lacuna que 

desde muito se fazia sentir no plano do ensino das J:tossas escolas jurídicas. E' 

hoje tão ampl a a esphera desse ramo do direito, é tão necesssario o seu conheci

mento paTa o estudo c solução de graves e frequentes questões de capacidade, de 

familia, de successõ~s e de contratos que, certamente, mã>o se comprehende como 

a té agora elle tenha sido banido das nossas Faculdades . . 
A Gfiminação de algumas cadeiras perrn ittio uma melhor distrJbuição das 

materias, de modo a suavizar a transiçào dos estudos secundarias para o su

periot·: e ao mesmo tempo facilitou uma outra com[los!ç.ão das secções, que fo

ram e levadas a oito, ~-em augmento, todavia, do JlLHnero dos substitutos. Nessa 

nova composição dividio-sP em duas a 1" secção, que era constituída por quatro 

mater!as, e alli viou-se a 4• secção, que passou a ser formada apenas pelas ca

deiras de direito civil e de legislação c?mparada. Desta sorte se conse,ouirá, pela 

especialização dos e.~tudos do subsbituto, preparai-o mais vantajosamente para 

o exerctcio effectivo do maglsterio. 

Finalmente, elevaram-se de tres a cinco as lições semanaes, o que vale um 

augmen!v de mais de 60 di·as de trrubalho por anno. 

Na EsC'e>la Polyteehnica supprimirwm-se as cadeira~ de chimica. analyt!ca e 

geometria desc:r-1ptiva applicada e mais um lug>ar üe substituto e um de pro

fessor. As •PTincipaes modificações no plano de ensino foram as seguintes: 

No curso fundamental, reunúo-se a geometria descriptiva ás suas appllca

ções, completando-se o estudo, em relação á parte graphlca, na aula do 1° 

amno, e exigindo-se como preparatorio o desenho geometrico; restringia-se o en
~ino du. physica, cuja parte geral, como já vimos, passou a ser estuda-da desen

YolvJd,unente no curso secundario, á optlca ap.p!icada á engenhari•a, o que per

mittirâ fazer-se praticamente o estudo da photograp'lula, de tanta utilidade hoje 

pa:ra a engenharia, e .:t electro-technica, (}uja importancia au,gmenta de dia para 

dia; á mecanica appli~õada, que comprehendi.a a cinematica e a dytnamica appli

cada..s; addicionou-se ·loglicamente o estudo da este.tica applicada ou theoria da 

resisten_cia dos materi11.es completado .pela gr.apho-estatioa; alliviou-se a mine-
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t·a•Íogía da parte geral, estudada no curso <prepara~rio, ampliamdo-se assim o 

conhecime.nto da parte systematica, com proveito especialmente pa:ra o curso d e 

mimts: .e, ilinalmente, á aula d<l desenho topog'I'aphico annexar!l>m-se os trabalhos 

;n·aphicos de topographia que dantes eram feitos em exercícios 'Praticos, quando 

nestes o que se deve ter em vista é a pratica dos insu-ume11tos e de trabalhos de 

campo emquanto que á aula cabe anles por objectivo o ·ensino da p!l>l'te gra
rphica, da canstrucção das planta·s e perfis . 

No curso de enge•nharia civil, transferida a theoni.a ·da resistencia dos mate

rlaes e a g-rapho-estatica para a cadeira de meca.nica applicada, juntou-se ã. de 

construrçi;io o estudo da technologia do cons1Tuctor mecanlco, que nãQ figurava 

no mano de e nsino da escola, e tornou-se possível o estudo e . ."'<'perimental da re

sistencia d.os materineo, assumpto apen·as <niciado qnarn to ao que é peculiar ao 

Brasil ; c. ugme•.tou-se ::>. cMieir2 de direito constitucional, direito administrativo 

e estatística com o e~tnd'J da contabilidade e s uas •applricações lá engen•haria, tão 

necessa;· io JYri·nc ;pa lm ente ao engenh iro industrial e 110 civil, incumbido elo tr.t 

fego da viação.Jfel'l'eA., e ta.mbem ao engenheiro encarregado d-a administraçiío d e 

qualqutJr t·amo techn•icc; P., !i!1alment.e, nas auJas de trabalhos gra:phicos, atten

deu-:;e .partic·Jinrmente á e-."Jlecialiclade do curso. 

No cu-rso rle eng.enharia de mina.s a d-dicionou-se á cadei-ra de me tallm·gia 

o esludo da dr.cimnsia . incluio-se a ele physica industrial, da qual faz p.wte o 

ensino dn elec~,·o-m·eta;ilur.gia, ·d:e applicação cada v ez mrus frequente ás indus

trias; e incluio..se tambem {) desen•ho de machlnas na.s suas a•pplicações á en
ge'lllhnria de minj.S. 

1\o curso de engenJ1a~ia industria l deu-se mais ].atitude ao •estudo da chi 

rnlca orbanica clesc:·ipúiva e analytlca, com a suppressão da parte geral, objecto 

do curso sec!Jndario, tornando-se a.sslm ma.fs proveitoso o ensino sob o ponto de 

vista .i!rclus trial; e substituio-se, nas aula.s, com evid:ente villlltagem, o desenho 

industria l i[lelo trLVbalhos graphicos de co nstrucção e de hy·draul ica. 

~o curso de engenharo!a mecanica instituio-se o estudo de estradas de roda

gem e de fer r o, pontes e viaductos, o que veio rpreencher uma lacuna geralmente 

sentida; ·porquanto a engenharia mecamica entre nós quasi que se re duz ás of

ficinas das nossas via.s-fe.rreas . A montag~em das vontes •e via:ductos e a constru

Cl:ão dw de pequeno Y.ã.o, um dos objectivos praticos da engenha ria mecanlca no 

Brasil. e:>..lgia Igualmente a dnserção do referido estudo neste curso. 

No curso de engenharia ag;ronomica, fina lmente, a e liminação da parte ge

'l'..tl da botanlc'l, transport!l.da para o curso preparatorio, permittirã. dar ma·ior 

desenvoJ.v;man to á botanica systematica, cujo estudo deverá visar pnlnci·palmente 

o que é relativo á f·lo-ra. brasileira, do mesmo modo que a cadei-ra de zoologia, ape

nas exig;•ndo um >?studo complementar da zoologja · geral, facilitará um conheci

mente. mais completo da ?.oologia. systematica e especialmente da nossa fauna. 

Ainãa aqui incluio-se, ·na cadeira de ag-ricultura, o estudo das machinas 

sgriLolas. 

Além destas 11"0dificações, outras de car acter ge-ral fo ra m a inda &dopta

das, ta~ oomn a reaHzaG~O dos exercicios .praticas do curso fun damental liu-
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rante o.s dous ulthnos mezes do anno lectivo, o que assegurará aoo a.lumnos v 

gozo e1'fectlvo das féria;s, não tendo sido posslvel idJentica providencia em re

lação ao 1• a 1mo dos r.ursos especia:es, devido á necessidade de visita e excursões 

fõra da C a pita! ; e o accrescimo do numero de lições e de trwbalhos graphrtcos, a 

i!llstituição de visitas e tra.1Ja·J110s praticas durante o anno e a divisão do iabora

torio de botanica e zoologia, qu~ vier•am au•gmenta.r o tempo ,lectivo e melhorar 

a instrucção •pratica da escola. 

O novo regulamento, amoldando-se ao de 1896, te.ve muilto em mira evitar 

o gu·e vissinw inconvenientE' de vlg·orarem simultaneamente na escola dous planos 

de ensino diversos, ou antes tres, .pois o de 1874 ai•nda perdura e perdurará. por 

algum tempo 13omo elemento pertur.ba;dor da normalidade do ensino naquelle 

instituto . " 

Preconizando, entretanto, as gu'andes va;ntagens das reformas q·ue empre

hend~I\'lm em todos os estabelecimentos de ensino superior da sua supe!'intenden

cia dependentes, o Sr. Epitacio Pessoa promettia ainda em sGu relato rio reorga

nizar dentro de pouco tempo o u·nico que até então nã.o Lhe fôrll possível remo

dela;r - •a Escola ae Minas de Ouro Preto. 

Essa reo·rganizaçií.o dava-se dous mezes d·epois, pelo decreto n . 4.017, de 11 

de Maio do 1901, expedindo-se o r egulamento que, como os outros baixa.dos nessa 

occasião, continíta at'é ag<:.ra em vigor . 
Os .eshJdos da escola fi-caram assim comprehendendo um anno !•mdam*'ntal • 

urn especial. 
O ~U'l'SO fu:1damental, divldtdo em tres a.nnos, abr!linge as s &gulnte.s cadei-

ras: 

1• ANNO - 1• ca'<ieira - R!evisã.o e complementos de mathematice.s. Algebrs. 

s t•perlor. Geometria analytica ; 

2• caii<Jira - Geometria descri•ptiva: ;iTI•h a recta, plano, triedros, esphe"a 

e •Projecções cotadas ; 

3• cad~iTa -- Phy;;;ica molecular. Calor e optica applicados A engenharia; 

4• cadeir.fl. 

511 cadeira 

Ag·rimem,m·a . Elementos de astronomia; 

Chimlca inol'ganlca, d-escrip~'va e ·amB;lytica: metlllloi·des ; 

5• cadeira - Botan\oo syst<Jmatica. Oomposiçlio e e:>rercicios de matheme.

ticas; 

Trabalhos .graphicos de geometria d.escriptiva ; 

Tra.bal<hos 'J)raticO's de physica, de agrillf'illsura, de c'himica e de botanica e 

excursões; 
Desenho de imitação e geometrico. 

2• ANNa - 1• cadeira - Geometria a•nalytlca. (complementos). Analy3e ln

f initeEimal. Calculo das variações; 

2• cadeira - Meca.nica geral ; 

3• cadeiTa 

per.flctes ; 

4• Cll!d·elra 

Geometria descriptiva: pl·anos tangentes e unterse.cções de su-

Topogra'J)hia. SUI!lerflcial e su bterranea. Legislação de terras 

e principias geraes de colonização ; 
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5• C<'ldelra - Bhysica: optlca physica (applicações ao estudo mícroscopíco 

dos núneraes e das rwh:J.s) . Electricidade. 'Meteorologia; 

q• cadeira - Chimica inorganlca, descriptiva .e analytlca: metaes; 

Co~posição e exerdcios de mathemat:cas ; 

'Trabalhos gra.phicos de geometria descriptiva; 

Desenho topographico e de aguaCas , 

'l'rabalhos praticos de topographia, de physica e d e chimica.; 

3• AN::-<o - 1• cadeira - ll'fccanica geral (continuação). Mecrunica applicada: 

cinen'a tica e dynamica applicndas, theor'a da resistencia dos materiaes. Gra
pho-cstatlca; 

2• ca,deir!l 

3• i!adeira 

de.~ia; 

Perspectiva e sombras ; 

'l'rigoncmetria espherica. Astronomia theorica e pratica. Geo-

4.• c.adeira - Chlmica organica, descriptiVa e analytica; 

;;• ca,J.:dra - Zoologia systematlca, precedida rlo estudo complementar da 
zoologia g-eral; 

Composição e e:x.ercJCJOS de mecanica; 

Trabalhos graphicos de perspectiva e sombras; 

De.s·enhos dt: cnrtas geodesicas; 

Trabalhos 1p:·ati cos de astronomia e geodesia, de chimlca organica e de zoo

logia e .ex.cursõcs ; 

O c·m·so especial, ta.mbem distributido por tres a.nnos, compõe-se das cadei

ras seg-uintes: 

1° A:<No -· 1• cadeir:J. -· Estudo dos materiaes de construcçiLo e determi

nação exrerimental de sua resistencia. IEJstabilldade das construcções. T echno

logia das PIOfissões elementares e do constructo.- mecanico; 

2• cadeira ·- Estereotomia e madeiramento; 

3• cadei ra - Mineralogia systematica, precedida da revisão da mineralo

gia geral; 

1 • eadeir"' 

5• cadeira 

6• cadeira 

Docimasia; 

Chimlca industrial ; 

Metallurgia (1" parte) 

Exeroicios e experiencias sobi'e a reslstencla dos materlaes ; 

Trabalhos graphicos de estereotomia e madeiramento; 

'!.'n.balhoo •pr:J.tlcos de mineralogia e excursões e de doclmasla; 

Vl~ltas a minas, fabricas e officlnas. 

2• ANNc- 1• cadeira- Hydraullca e thermodynamica. Machinas motrázes 

e operatrizes ; 

2• cadeira - :IDstrada.s ordin.arias e de ferro; 

3• cadeira Geologia; phenomenos actuaes; petrographia; estudo das ja-

zidas :netalllf-era.;;; 

·I·• cadeira - Phy>"ica industr.ial: applicações !ndustriaes do calor e da ele

ç:tricida.d€; 
· 5• cadeira - Exploração de minas; 
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6• cadeira - Metal I urgia (2• parte). JDiectro-metallurgia; 

De.ser.ho dG maohinas; 

Desenhos relativos a es tradas de ferro, exploração de minas e metallur-
gia; 

Tr:tbalhos .praticas de geologia e excursões; 

Project.:>s -de machinas e d e metallurgia ; 
Visitas âs estradas de ferro , minas e falbricas; 

3 • ANNo - 1• cadP.ira - Pontes é viaductos; 

2• cMlelra- Navegação inter ior. Portos de mar. ·Pharóes. Hydraullca agr! - . 
co la . Abastecimén to de agua . Esgotos ; 

3' cad&ir:t - Architectura. Hygie-ne dos edifidos. Saneamento das cida-
des ; 

.J• cadeira - Geologia: descripção dos terrenos. Pa.leontologia; 

5• cadeira - Er.nnomia política e finanças. Direito constitucional. Direito 
administrativo. Estatistlc?.. Legislação de minas; 

Desenlho de •pontes e v iadtictos, constr"llcções hydraulicas e archltectura; 

Projectos de estr!ldas, POntes e viaductos, architectura; exploração de minas 
e n1etanur-gia. ; 

Trabehhos praticos de geologia e excursões ; 

Visitas a estradas de ferro. ·Pontes e viaductos e construcções hydraulicas. 

Dividiram-se os estudos em sete secções. cada 11ma com dous lentes e um 
substituto, constan-do os concursos •Para este ultimo de duas proYas oraes e 

duas praticas. 
Para admissão á ma.tricula, estabeleceu-se exigir dos candidatos certifica

do de approvação em portuguez, francez, i·nglez ou allemão, histeria e geogra

phia, especialmente do Bra.~il. physica, chimica e histeria natural. 
O •)andidato é ainda obrigado a presta-r exame de mathematica elementar 

peramte uma commissão àe professores àa escola. 

Dur.1.ntt> o anno lectivo, são .prestados dous exames parciaes. depois dos 

quaes ha férias por espaGQ àe oito dias, consistindo esses actos apenas em pro
vas escriptas feitas perante os lentes das cadeiras e seus 'l"espectivos substitutos. 

Os exames finaes começam a 15 de Maio, podendo sstender-se até 15 de Junho. e 
constam l! e proYas oraes, escr iptas e praticas. 

Conforme o numero dp matarias prestadas pelos alumnos, recebem estes os 
títulos de en[lenheiro cl.e ·minas. engenheiro indtLStrial e engenlwiro geo{n·apho ,· 

e, -pare. rada u::n desses grãos, ficou estabelecido um annel symbolico. 

Tal é em suas linhas gerae~ o re,oulamento em execução na Escola de Mi-

nas. 
Quanto ao mais, é inutil recorda'!"mos aqui a reacção provocada 'Pelo a.ctual 

Codigo de Ensino nos primeiros tempos em que foi posto em vigor entre alumnos 
e m~mo entre todas as congregações das noõsas escolas superiores. São facto" 

de hon~em, ainda bem vividos na consciencia de todos. 
E . se não ha quem deixe de lastimar as arruaças 'Provocadas por nume

rosos estudantes nesta {:a,pital e o neto ·l rreflectido da maioria do corpo do

cente da Faculdade dP Direito de S. Pa.ulo, tentando negar cumprimento aõ de-
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ereto n. 2. &90, d~ 1 c!e Janeiro O e 1901, por considerai-o inconstitucLonal, nãtl se 
p6de infelizmente contestar, oiiante da demonstração -positiva dos factos, que o 

regimen, por esse acto mstituido, só tem logrado ruggravar hora a hora o esu.do 

desalentador de anarchla e decadencia da l·nstrucção secundaTia e superior em 

todo o pai•z. 
Este. convicção. na verdade, jã. calou fundo, não diremos apenas no espi

rito de alumnos e professores das no5;5as Faculdades, unisonos em reclamar con
tra a sobrecarga e a distribuição desordenada das disc!Jpllnas, cujos programmas 

defeituoso~ são forçados a percorrer. Tem echoado mais de uma vez a<través de 
judiciosos c importantes discursos, 'Pr()feridos no Congresso; e não erraremos, de 
ce!"to, dizendo que se tornou tambem victoriosa na consciencia do proprio G()
verno da Republice., collocando, como dã. testemunho o presente relatorio, a 

questão do ensi·n() superior entre os problema.;; capi•taes do seu programma po
lltico e procurando re-solvei-a por uma série de reformas que tenham por fecho 
a. creaçllo da Universidade do Rio de Janeiro. ( •) 

v 

CONCLUSÕES 

Capitulados os prmci'Paes elementos historicos sobre a marcha da instrucção 

sUJperior no Brasi•l e apreciados no seu justo quilate os institutos jurídicos, crea

dos nesta Capital pela iniciativa partícula'!", sob o reglm'en da liberdade ele ensino 
tal como a decretaram e tão mal a comprehenderam e executaram desde o ·ad
vento da Republica, n5o podemos dizer, sem m·entir 11. nossa. consciencia, que a 

situação presente dos estudos academicos seja entre nós muito mais animadora do 
que a dos cursos gymnasiaes, que tão dolorosas impressões nos deixaram nos 
dous nlatorios que tivemo.-: a honra de elaborar em princil)lios do anno findo. 

Assim nos exprimindo, longe de nós estã. a intenção de .pretendermos com

parar, pm absurdo parallelo, instituições que se fundaram visando fi·ns elevados 

r nobres e Vlivem doa serV'iços d'esinteressados dos seus dir!ElCtores e corpos Oocen

tes, C<'mo as Faculdades Livres que acabamos de examlnar, com certas mercea
rias pedaao!lica.• que, á sombra de uma lei de equiparações, mal entendida e 

manca, negociam por ahi abertamente com os diplomas do bacharelato em let

tras, e. com a maior lmpndicicia, levam ainda a explorar a venda de preparato
rtos a retal·ho . 

As reformas, por~m. de 1901, vieram collocar os diversos cur o~ superiores 
do •:t>aiz, sob o l!onto de vista immedlato do ensino, em .posição ainda mais diffi

cil e tor.11entosa do qu~ a que os arrastara ã. série de desastres inauditos e de 
me'didaa tumultuarias que os haviam ·inteiramente conturbado nos primeiros an
nos do actua! reglmen politico. A anarcb.ia tornou-se geral em todos os outros 
estabelecim9ntos de instrucção superior. E, se bem que as escolas jurídicas fos-

1 • l O ca.pitulo X II sobre ul'liversidade consta do volume Go, lnstruO<}á.o P11-

bUCtJ. 
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sem na v<>rdade as que menos sof.freram com os nóvos r""ulamentos que "~ ... o~ 
impuzer am, não ê difficH perce-ber o nenhum criterio scientifi·co que presidia á 

distribuição das materias pelas su·as diversas séries, começando pela introducção 

do estudo da 11 l11ilosophia elo di>·eito, como .a disciplina Inicial do curso. 
Effectivam<>nte, á crise propriamente do ensino junt<ru-se desde 1890 a cr ise 

não n.enos alarmante elo professorado nacional ;. Os .primeiros symptomas graves 
irromperam com as jubi!lações forçadas que então se decretaram, como a do 
Oon~elhei~o Justino de Andra;de. Capitulando diante da indischp Ji.na, o Governo 
Provisorio precipitou a desmoralização dos cor•pos docentes. Logo em segui

da, surgiram as nomeações em massa de lentes sem concurso. Em •pouc;os dias 

eram brinclados com cadeiras vitalicias do ensi·no primaria e secu11 dario desta 
Capital e das escolas superiores d a R epublica 184 professores, sendo 97 para. 

esta.s ultimas. O patronato campeou fra nca. e d esassombra damente. Individuas 
inhabiliiados mezes antes para cargos inferiores do magisterio, eram do dia para 

a noite feitos cathedraticos. Outros, m a is conscienciosos, sentiam vexame do 

assumir os •lugares com que h aJViam sido favorecidos; e rurra·njavam ·logo licen
ç;as a prazo longo para se prepararem n as ma terias que terJam de lecc!o·nar. 

Estes c outros .fa" tos faziam-nos .perder inteiramente o prestigio moral pe
rante os alumnús ·~ os antigos lentes, que os recebiam com o maior desprez-o e 

a mJ.is ·patente mli. vontade . Mu!tilplica1'Rm-se assim os escanda·los por ocCILSill.o 
dos exHmeE. O professor que, •duran te o anno, mais de uma vez -se vira forçado 

a descer da sul!. cadeira por falta de •es tudantes para ouvi! -o, tinha então de jul
gar cxa:ninemdos ern profusão sem a coragem necessaria pa .. ·a a rg ul·l-Qs com con

sciencia e severidade. ·E para se avaliar semelhante-s a:buso1j, basta recorcta.t 

que, na capital de um Flstado, na qual , adém da Faculdade official, não existiam 

curs os ·particular<lS ncr.J. in3'li-tuto aoJ•gum livre, se t inham matriculado, em 1892, 281 

es tudan1'es. cujas inscripções p!lra exame desceram a 50; e, a;pezar disso, com
pareceram aos aotos 728 não matriculrurlos, r ecebendo dentre elles 179 os respe

ctivos grãos. 
Dahi IJOr diante, todas as reformas que se intentaram tiveram sempre :!JOt 

alma o ir.teresse pessoa.!. Não tardavam me'!!mo a surgir os partidos academi
cos em torno des t<; O Ll daquelle lente, cujas r &lações na •po!itica militante lhe 
garantiam um11. cérta a.3cendencia entr e os seus pares ou elemento de victoria em 

qualquer ca mpanha pe.n!am<>ntar sobre as questões de ensino, quando agita das 
no Congr·esso . E logo que, no. ordem do dia de <Jua!que~· das Camaras, surgia um 
projecto sabr e o assumpto, ou já trazia o placet de um desses gJ·,ãos-mest?-es das 

oongregaçõ2'B ou <>ra .por elles indirectamente combatido através dos orgãos a.ml

gos que .possuliann na nepresàntaçoo naclona:l ou ficava. dentro •dle pouco tem po 

tão deformado •por numerosas emendas, que acabava por peTder ·de todc, a sua 

primitiva feição. 
O resultad0 de tueo isto tem s ido se:npre as leis de ensino ainda nw e.sta

r ern votadas entre nós e já s e apontarem os moveis subalter nos a que obedece a 
sua decretação. Se se criam cadeiras, :préviamente se .!abem os individuas que 

as têm ·de occupar, pois s ó 'Para elles são instituMas. Se se su·pprimem car 
I'JOS, corno su.p·erfluos ou inuteis, não ê difficil des'cobrir-S\l atrav-és da taes medidM 
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a pequena vinga·nça pessoal, exercendo-se occultamente ou tirando desforras de 
mesquinhas questiunculas do campanario escolar, não menos estreito e odient~ 

que o das lutas poJoiticas de arraial . 

De todos ess€'5 vielas de origem, resentiram-se infelizmente as reformas a~ 

1901. E, se em nenhum dos regulamentos, então baixados para os cursos supe
riores da Republica, mais se accentuaram os egoísmos e despiques individuaes do 
que em relação ã. Faculdade de Medicina, em qualquer outro estabelecimento o 

ensino não soffreu mal's d<' quo na Escola Polyte·ohnica . 
Umn analyse succinta, feita sobre a distribuição das matarias pelus 'di v e.· 

sos annos do r.urso fundamental e dos especiaes deste instituto, bastarã. desde 

logo para demonstrar a desastrada e inepta organização dos seus estatutos em 
vigor; e se a essa ligeira critica juntar-se a narri\.tiva fiel e desapaixonada ·do 

modo ?or q.ue são orientados os sstudos nas suas diversas séries de discip!l
n!'IB, a conclusão a tir<tr-se ser !i. das mais dolorosas e desalentadoras. 

Effectivamente, pelo regulamento actual a que acima nos referimos, com

prehende o 1° anno do ~urso fundamental da Escola Polytechnica tres cadei

ra.s. A primeira destas abrange o ensi•no da geometria analytica e cZe calculo dif

fe•·encial e inte.Q?"al. E, como se sabe, esses estudos se tornam o preparo indis

pensavel aos alumnos que, no ::umo seguinte, terão de enfrentar com os proble
mas complicados ctl mecanica •·aciona! . 

s~ndo assim, ou o lente daquella vasta cadeira tem de aba·ndonar a exposi
ção da geomet?·ia analytica cpara entrar logo na eJ<pHcação da segun.da •parte do 

.programma que 1he compete, referente ao calct&lo diffeo·encial e integ?·al, o que 

é um absurdo, ou sacrifica este ultimo estudo, facto que habitualmente acon
tece. O resultado ê que o professor nunca chega nas suas prelecções annuaes, por 

exemplo, ao ponto relativo ã. integ;ração ·das equações odifferenciaes, que, não o 

precisanos dizer, são inteiramente ún•dispens~weis ao estmdo <da mecanica racional . 
Por seu laüo, os trabalhos praticas desse anno são' uma verdSJdeira tortur.J. 

para os alumnos que os queiram levar a sério. Exigem-se destes o levantamento 

de .plantas, quando noções algumas tiveram ainda de tozJographia., materia que só 

se cursa no 2° anno. Dão-se-lhes instrumentos, de que não rpo•derão usar, antes 

de primeiro aprt-nderem certas noções de physica, tão mal al!nhavadas são as que, 
em gerrul, recflbem n:>s estudos secundarias, feitos em estabelecimentos publi

cas, 0nC..e os desfalcados laboratorios que existem vivem quasi todos no mais 
compieto abandono. ou prestados nos cursos ·particulares equiparados onde, em 

um ou dous àrmarios, meia oduzia ãe machinas ·e alguns frascos de reactivos, jâ.

mSJis usados, simulam o material exigido pela lei. Accresce aind:a que taes exer

cícios praticas são quasi sempre dirigidos pelo lente ·da cadeira de calculo, pouco 

adestraào nessa~ lides, como homem de gabinete, quando deveriam ser guiados 

por um engenheiro educado nos trabalhos de cam•po. 
O que falta, todavia, á primeira cadeira do anno inicial da escola, sobra ã. 

.5egunda, que corc1p"ehende o estudo da geometria iLesc:riptiva e suas app1icações. 
Esse curso, brilhantPmente dado pelo Dr. Ortl« MonteM-o, actua.l d!rector do 

esta.b~leLimE'nto, só -poderia merecer uma observação: seria a de ter um dema
siado desenvolvimento opara os aspirantes á carta .de engenheiro. Esse iilustratlo 
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profe.>sor 'é, com tudo, Um dos poucos que, entre os seus collegas, l>~rcu. _ u todo 

o prog:-amma da ma teria a seu cargo. 

A 3" cadeira, a!ntla desse anno, compõe-se de physica molecntla•·, opttca a1J-

1Jlicacl.t á engenha?ia, eleot•·o-technica e meteo,·ologica. O cathedratico, que é 

aHã.s co-n·petentjssimo, in-felizme-nte pouco tem ·demonstrado as sua-s aptidões <r>a:-a 

o maglsterio, pois tem vivido sempre ausente da escola em multiplas commis

eões, que hão reclamado o coR curso do seu bello talento. 'Ü professor que o tem 

su•bstituido comf'ça. por sua vez as surl.S explicações baseando-as em conhecimen

tos de calculo, que os a:lumnos ainda não possuem, o que produz a a.na,rchia do 

curso desde o seu inicio . H a mRis a notar o facto curioso de sah! rem os estu

dantes formado:;; sem s.tber acustica nem ca-lo•·, partes essas exoluldas do tpro

gramma . E o que é mn.is extranhavel ainda é que, diamte dos :progressos da ele

ctricidade na engenharia mode<rna, na Escola Polytechnica do Brasil fiquem 

Jimitados os estudos dessa <'!Sp€cialida:de ao que se a:p!'ende entre outras muitas 

cousa.s na 3• cadeira rlo 1• anno do cur.so fundamental! 

Exi~te ainda nesse anno uma aul-a de clesenho de aguac'Las, mas o pouco caso 

que ligam t. sua existf'ncia todos os estudantes ·basta .para explicar desde logo a 

inutHidade ào seu estudo em uma e.scola superior, quando devel'i-a fazer parte 

das provas de a:dmis.~ão ao •es tabelecimento . 

Se isso se dá em relação ao 1• ·anno, nã.o menos edificante .será uma !igelr<~. 

ana.lyse &obre as materi-a~ que constituem o 2•. Assim é que a 1" cadeira, desti

nruda ao ensino do nalc1izo clcrs variações e ela mecanica •·aciona!, é por demai~ 
sacrificada atrn,vf:s do ·extcmso programma que ha a percorrer. Da.hi não ser le~

cionado o calculo elas vwriações, quando de certo "POnto em diante é indispensa

vel ao estudo d-a mate ria. Da h i o seu illustrado docente que, além de engenhe'

ro, é um medico •de g rande nomead·a e de ainda maior clientela, talvez preferir 

ãar !içõee de causas em <pittorescos folheti·ns fallados •a entrar pelos domínios 

aridos e complicados rla scicncia, ,de que foi todavia um -dos mais ·fervorosos cul

tores. 

Em compensação, ha nesse anno a 2• cadeira, em que o ensino da topogr·a

phia é magistralmente ela do pelo erudito Dr. H <;>nr.ique Kings ton, que á mais 

comprovada competencia re<tme um methodo a dmirn.vel na exposição de tão im 

portante óiscip!ina, :i.s su~.s mãos confiada. 10 estudo de. topographia é um dos 

mais pro vei to~os que se f<lZ na. ·no""'a Escola Polytechnica. 

Quanto á 3• cade irn., que compreh.enéle o ensino da ch.imica, a reforma ele 

1901 supprlmio do t'eu programma a parte geral, começ.ando as 1ições pela chi

mica descriptive.: e, como na maior parte das v<'!zes, os estudantes noções nenhu

mas h·azem del';se curso ao se matricularem na Escola, o resultado é que PO'UCO 

lucro aufererr. das ex>pJic~ões que recebem, presu.ppondo <falsamente o l ente que 

as dá e que pouca voca çiL.> tem ·Para o exercício do S<'!u posto, estar pisando em 

te!l'reno j á conhecido até certo ponto peios seus ouvintes. 

Ha, porem, nessa série -ainda, a aula de desenho to.pograplhico, que brilhan

temente dirigida pelo Professor Cwbrita, mestre entre os mestres, é quasi que 

uma. · nota dissonar.\.r, ·pelos 'conheCimentos praticas distr>ibuidos, através · uo 
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Jhao::; de ~heo~ias, em que alli vivem esterilmente mergulhadas, a·nnos e a.nm>s, fu
turosas esperaonças ne nossa engenharia. 

Pa~o,ando ao 3° anno, ha logo a observar o que occorre na 1• cadeira, des
tinada rto estudo da l1'igonom.etria esphe1·ica, a-stronomia theorica e pratica e 
geodesia. Como outros collegas seus, o co.thedratico respe·ctivo tem vivido lam

bem sempre em consta·Jtes licenças para poder desempenhar amuas e multiplas 
commissões que l•he tl'm sido confiadas. Além da larga extensão dae ma terias do 
progr~mma a sobrecar~egar demasiadamente os alumnoa, o substituto, que es tã. 

continuam"!nte em exer.:i·cio e que é sem contestação um espirlto superior e illus
trado, é um adepto enthusiastico da chamada mathe-mati,ca nova; e, nesta.s cou

dições, baseia todo o seu curso em theorias que o oou auditorlo inteiramente des

conhe.:e. O resultado ~ que os alumnos chegam em geral ao flm do •anno lectivo 
sem saber determinar uma latitude. tendo a•liás muitos feito esforços conside
rnveis para acompenhar conscit>ntement~ as prelecções do mestre. •E este, que 

dá. antes mecanica celeste do que astronomia, acaba por nãJo >proferir uma só 

.palavra Fobre geodesia, que é todavia uma. das materi·as de ·que mais carece o 

engenheiro na sua vida pratica. 

O docente da 2• cade1ra, isto é, (le mecanica OtppUcada, cyne'»'l.atica e ctyna,
mica rtP71li<·adas, theoria da ,·esistenoia dos materiaes e gr{JI])ho-estatwa, tambem 
tem e.ste.dn sempreausente desta Capi>tal em ovaria,s em prezas no extrangeiro. O 

professor que o tem substltuido, o Dr. Flerreira Braga, Incontestavelmente um 

ãos nossos luminares em mathematica .pura, apezar de todos os esforços, nunca. 
pôde percorrer todo o programma a seu cargo. Só por excepçlio, é facto sabi
âo, fui a .parte dessa cadeira sobre resistencia de materiaes e grapho-€statica 

Jcccit~ r:n da 11m:1 vez. E talvez não haja exaggero em se direr que o engenheiro 
que ignorn. esses a!:Sumpto• ~ quasi um analphabeto na sua profusào. 

F :na;lmentc, qu~nto á 3• cadei:ra desse ultimo a-nno do curso fundamental, 
abr<~Egendo a 1>tinm·a!ogia systemati.ca, a geologia e a 71aleontologia, 'é uma das 

que rr.a ·s honram o magisterlo nacional, r e.gida como é p&lo Dr. !Nerval de Gou
,·êa , que faz annualm<>nte brl!hantisslmo curso. E notaveis ta.mbem se tornam 

a s aulas de cles-enho e construcção de cartas !;'Codesicas, confiadas a com'P'Cten

lisslmc: profissionrul. 

Cm:sideraçõPs lrlemtic:ls ás que aoo.bamos de formular •bem poderiamos es

lenrler DOS diversos cursos especiaes desse instituto official -de instrucção su.pe
rim· . Bastar-nos-hão, todavia, mais algumas .palavras sobre o ourso propria
m~nte de engenharia civil . 

. \ 1• ca.deira do primeiro anno dessa especialidad e abrange estudos dos ma
te1'iac.•• ri e rons t rvcçcío c dde1·minação experimental de sua ,·esistencia, estabivi
da<le .ws const>'ltcções, technologia das profissões elementcwes e do constrttctor 
mccani~o. Apezar de muito sobrecarregad o o subst ituto dessa secção com o 
cx<'rdc.io simultaneo de diversas aulas que accumula, o r>rogramma dessa mate

ria é regularmente cumprido, se bem que mu·ito descurado n a sua parte pra

tica. 
Mais completo, todavia, é o curso de hydrOAtlica, que constitue a 2• cadeU'U 

llob a lntelligentissimo di!"<'cção do Dr . .João Fslippe Pereira, professor sem d'U-



- 525 --

vida Jos mais notave!s da escola. Os estudantes chegam ao fim do anno lectivo 

com um ·t·r<2Jparo magnífico em tudo Que se relaciona ·a abastecimento de agua, 

t<>got-:Js ~J hyd:-'l.u!icP a,grir()la. O cathedrat!co percorre toda a materia com "' 

mais segU'ra compPtencia, Cl<>mor.strando excel!ente methodo de ensino, 

Infelizmente, não se ;Jóde dizer o mesmo da cadeira mais ·importante do 

anno, a de est1·a.-tas cl.e {e1·ro e de 1·ocV!gem, pontes e V'iaàtu.ctos. O docente limita 

todos os ~ens Gf'.forços em fazer o historico das estradas de f erro. Não dâ. uma 

unica li ;;ão sobr,, pontes, o ponte prlncipa•l da cadeira . E, sendo ·embora o unlco 

lente no estabelecimento 'tutor de um comp~>ndio sobre o assumpto que pro

llessa, procura dar-Ih<:> circulação entre os alumnos, que f.azem desse livro o mais 

pittoresco divertimento r eeditando sobre elle commente.rios que, na vlda interna 

da Escola, guard~ m a m"is famosa tradição. 

Quanto á 1• cad·eil"a desse anno sobre P,conomia politica. e fina4Lças, aJPe~a, · 

de proficienteme'llte ~1!ri.;;idn, é das taes que os estudantes cognominaram na g i

ria academice. de jacas; rnros são os ctue se abalançam a d edica1·-lhe algumas 

horas de attençã.o, certos da benevolencia proverbial com que são julgados no 

competeat~ exame. 

Ha ainda a mencion~r a aula de traba,lhos graphioos 1·e!ativos á teohnoto

gia do con.nru.cto1· meca .. nico, a entnbdas de tm-ro e respectivo material f'ia;o e 1'o

dante c a 11ontes e daductos; e, feJllzmente, para os que querem estudar, acha -se 

ella a ca-rgo •do illustre Dr . Pedro Via-nna da Silva, que até certo ponto procura 

swp•p;rir pela pratica o nenhum ensino theorico ministrado .pelo proprietario de 

tllo importante ~de ira. 

No segrmdo e ultimo anno de engenharia civil, não menos deficientes c 

o.narchizados são os Mtudos que se fazem. E, se o curso da 1• ca·deil'a, que trata 

de architectura, hyg iene de ed ifícios e. saneamentos das cidades, ê muito hem 

leito •pelo lente Dr. Cha:;w.s Doria, não se pó de usar das mesmas expressões re

lativ·a m entc ·ás tres outras restante~!. A de navegação inter1'or, 710rtos de mat· e 

pharóes, ê doloroso dizer-~~. vive inteiramente acephala : os alumnos nada apren · 

dem r.a escola. sob~!' tão capital assumpto, -a que está 'hoje ligado em gr·.ande 

parte o futuro do Brasil. O qu·e .~e ensina na de maolllinas, não corresponde aos 

progressos da engenharia : está atrazado 10 annos. Este anno, por exemplo. o 

professor, que substituto o cathedratico e que é aliâ.s um bello talento, afastou-se 

inteiramente do programma: começou a fazer digressões sobre a •leitura aa, 
rev1stas qu<" recebe d 2 Europa e dos Estados Unidos; e o resultado foi que, 

quando tevE) d ~ tratai' da .P<trte da cadeira referente âs locomotivas, não deu 

uma só palavra sobre t3o im'J'lorta.nte assumpto e preferio fazer um curso de 

'iUIIVegc,.;,io ae1·ea! 

Quanto á ~· cadeira desse anno, bB.JSta dizer-se que, regida pelo Dr. José 

Agoostinho dos R eis, comprehende o estudo de direito constitucional e adminis

trativo. paxa. que se co·nclna logo que não ha alumno que a estude, seguindo as

sim a tra diçã.o que vai encontrando 8illi estab,.lec!d·a, desde muitos annos. 

El.otas considerações, ses-undo nos parece, são su.ff!cientes para caracterizal" 

a rpenora. situação a que infelizmente se acha reduzida a nossa !Escola Polyte-

• 
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chnica c de que nrge quanto antes liberhal-a. Não pôde,, na verdade, ser mais 

incompleta nem menos ·P~C'veitosa a instrucção que ora recebem nesse instituto 

super10r CJn RepU'blica os futuros engenheiros n•acionaes. Os estudos alli feitos 
nada têm de ·praticas. O~ a~umnos sahem dos bancos academicos a.penas com 
muitas theorias, e estas mesmas ·wJgumas vezes prejudica.d81S pelas desencontra

O.as e aniagonica<'< doutrinas ·prégadas por certos lentes. E' que, ao plano geral 

de enbino, falta a unidade 'tão n·ecessari·a aos cursos de scienc!as, que se pren
o.em uma.s fus outras pelos mais in ti mos élos. Só se preoccupando em geral cada 
professor com a sua cade:ra e elaborando o seu .progra.m.ma como bem lhe pa

rece, pouco se lhe dá na mór <parte dos crusos saber o que aop!l'end·eram e como 

aprenderam os seus B!lumnos nos annos anreriores . O s lente-s, qu·e n.ão têm com

rjendios proprios e que Soe furtam ·a seguir tratados alheios, qqe bem poderiam 

indicar aos estudante.s, nem ao menos imitam a pratica <fecun·da da Escola de 

Pontc:.3 E Galçadas de Pariz, na qual os docentes já trazem op·ara as aulas as 
suas p"elecções mimiographadaG, <distri•buindo-as, terminada a exposição, pelos 

assh;;tente~. Os exerci cios praticas vivem geralmente a.bandon·ados ou se resumem 

certas vezes em excursões de méro recreio sem os menores re-sultados <;;cientificas. 
E, qu8nio ao estudo de desenho, é inteiramente sacrif.iCB!do <pela má distribuição 
dos horarios que marcam 60 minutos para cada au•la, tem<po esse que fica re

duzido qu:usi á metade, devido á necessidade dos alumnos de •prep81rarem em 
cada seEGão o mn.terial de '}Ue vão uGar, o.peração ·essa que não pôde ser rapida. 

Na Escola Polytechnica. de S . Paulo, sem duvida muito superior lá desta Ca

pital. esle ultimo inconveniente já foi abolido, Ge não me J'ahlla a memorl·a, desi 
gnan do-r·e um dia inteiro na semana para estes exercícios. E, se·gundo sabe

mos, 3 esta uma das iuêaa por que se est:l. batendo o Professor Cabrita, que in

conte .;tavelmente é um do~ mals brjlhantes ornamentos do nosso magisterio su

perior. 

Q11a~i lodos os laboratorios vivem, por seu lado, no m21is lastimavel aban
dono. r) de physica, por exemplo, tem certos awarelhos em um comopartimento 

gm que a luz quasi não pe-netra. Em surnma, quem quizer ter uma .prova do 

desleixo em que tudo anda ali!, visite o po~to astronomico da escola e peça vara 
ver os diversos instrmnentos a elle pertencentes ... 

~a , portanto, como acabamos de ver, o regulamento d•e 1901 só veio aggravar 

os m~les dP que já se resentia.m os estudos polytechnicos entr.e ·nós, tudo estA 
indicando que uma nova reforma se impõe no sentido de imprimir-lhes uma 

orienlc.ção mais s E>gura e pratica, subordinando-os ao mesmo tempo a um cri. 

teria s~jentifico definido . 
Sem pl'étendermo., formular um plano de reorganlzaçl(o de ensino, .parece

nos C'>mludo que já satisfa!l'iam em boa parte as 8/Spiraçõoo de monie;nto, entre 

os que desejam m•erecer o verdadeiro nome de engenheiros civis, uns estatutos 
€m que, aprov?itando-se os proprios elementos ex:isteptes, se dispuzessem as 

matarias da seguinte fôrma: 

CuRso GERAL - I anno - 1" cad<ei•ra - GeometTja analytica; ·2• cadeira -

Geometria descriptiva; 3" cadeira - Calculo dififerencial, integral e das varia
ções. A ~~'la: top(lgraph i !I. ; 
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!I <Jnno - 1• cadeira - Mecanlca racional; 2• cadeira - Geodesia e astro

nomia ; 3• cadeira - Physica. A1~~a : d~enho topograpihico, trrubalhos gra.phi
cos de topogra-ph !a ; 

IH anno - 1• cac1eirlt - Reslsten cla dos matertaes ., gra,pho-estatica; 2• 

cadeira - Chimica mineral e ana·lytica; ga cadeira - Mineralogia e geologia. 

Aulas desenho e construcção de cartas geodesicas; desenho e projectos de me
canismo,. 

CLtlSO DE ENGENHARIA CIVIL - I anno - ta cadeir8. - Ellectricidade; 2• ca

deira - Economia politi<'a e finanças. Direito constitucional e administrativo ; 

3• cadeira. - Construcçã.o. ,Aula: stereotomia; 

II anno - 1• cadeira - Hydraulica; 2• cadeira - Architectura; 3• ca

dei.ra - Estradas de Íerro e de rodagem, pontes e viaductos. Aula: trabalhos 

gra:t>hic:Js relativos íi. technicologia do constructor mecanico e estradas de ferro 
e resp.,ctivo material fixo e rodante; 

IIl nnno - 1• cadeira - Machinas; 2• cadeira - Hygiene e saneamento 

d.1.~ cidades; 3• cad·eira - Portos de mru·, navegação interior •e rpharóes. Anla: 

Desenho e projectos ile architectura, construcções hydraulicas e saneamento das 

cidade~. 

PaTa as Faculdades ile Medicina. não menos fataes foram as reformas de 

1901. O interesse meramente pessoal que as inspirou resalta a cada passo n~ 

menores alteraçõ.:s feitas ao antigo plano do cur5o. Pa.rect: que auusa=m d-é 

um modo cruel c insidioso da boa J)é e do gTande coração do brasile iro illustTe 

a. quem confiara o Gove!'no a delicada missão de propôr a reorganização ~eral 

do3 nossos estudos medicas. 

J'á não .fe.llando na desordem scien tiofica que o actual regu!amen to gerou 

Iten:i nos desgostos profundos que produzia na maior parte dos lentes, que ti

n'ham a mais reconhecida ca.pacidade profissional e ·faziam das suas aulas um 

verdadeiro sacerdocio, houve suppr~sôes de ca>ieiTas que equivaleram a inqua

Hficaveis atten ta dos. 

Entre estes, destacou..,;;e em primeira linha, provocando as mais justas re

.puLsas, não só dentre os a~umnos dé todos os annos da escola, como dos espíritos 

sensatos que conhe~iam de perto e. vida intima e a propria historia do esta

belecimento, a suppressão da cadeira de physica medica. 

Effectivami!rnte, no momento me3mo em que o Ministro do Interior, Dr. 

Epitacio Pessoa, em um dos seus importantes rela.torios annuaes, clamava con

tra a ãl'cadenc;:. dos estudos secundaorios entre nôs, protligando asperament~ 

os abusos •Praticados á sombra da lei das equiparações nos gymnasios parti

cu•lares e promovendo a reorganização urgente dos officirues, abolia-se o ensino 

d.e phYGica me.gistralrnen be d•ado na Faculdade de Medicina desta Capital, para 

só fa!l!Lr no instituto que mais de .perto ternos acompanhado, pelo erudito e in-· 

comparavel mestre, o Dr. Martins Teixeira! 

Houve mesmo nesse triste attentado um d·uplo crime de lesa-patriotismo, 

Em primeiTo lugar, não h a-vendo em o nosso a ctual reglmen de instrucção 

publica um curso de sciencias e lettras perfeitamente or~nizado de modo ·a 
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J)r<lporcionar aos aspirant-:s a qualquer escola superior um preparo basíco de 

physica e oh imica CaJ])az d<- diS'pensMC uma cadeira e.special dessas materias em 

taes estabelecimentos, seria um absurdo swpprimil-as, quando essas verdades 

mesmas e ram confessadas em solemne do·oumento publico. 

A physica, de certo, tem no curso das Faculdades de Medicina consideravel 

importa·1cia. E' nos seus conh€Cimentos que se inicia e !!e aprofund·a o nwthoào 

expe?'i'tnP?1tai, tão em voga hoje nos Pll'ocessos cJi.nlcos. '.rem ainda a particul·a

ridade cl8 serem hoje ns seus estudos pa.rallelos aos da Ph.y.siologl·a: a. circulação 

do sang ue correspond<endo á hydrostatica e ã hydrodynamica ; o calor e o tra

balho da machlna humana á thermologie. geral; a audição á acustica, e assim 
por diante . 

Algumas das parbes da phys'ica intel-vêm ai•nda 'poderosamente no d ia-gnos

tico, como a perou~s~..o e a a uscuoltaçuo, as pesquizas thermometricas e electri

cas e aE~ investig·ações micro.ticopicas. Em un1a ~palavra, os agentes, largamente 

estudado.n ·pe.la phyaica. tues como o calor, o frio, as vi·brações, a luz em sua 

consideravel variedade de phenomenos, ·a electricidade estatica e dy·namica e o 
ma.g!'letismo, J'a,em hoje i·!11portante ,pfull'te da boo the,ra:peutica . 

Vê-se "'~sim claramerrte que, no estado presente d.a nossa. instrucção secun

daria, uma tal sciencia nito poderia ficar reduzida [)ara os aspirantes aos cursos 

medicos a uma sirn1)i es cl!sci[llina preparatori·a, estudada em estabelecimentos 

que não po.s&uem la•bore.torios que mereça.m esse nome; mas deveria conti-nuar 

:.L .fazló'r .parte dos proprios programma.s das Faculdades, dos qua:es, todavia, foi 

irreflectid.amen te eliminada. 

Em segundo lugar, havia. un1a circumste.ncia muito relevante a ponderar, 

quanto á cadeira de physica da Faculdade de Medicina desta Ca.pit!lil, pelos pro

motores da maMadada reforma de 1901 . 

Tratava-se de um caso especialismo. Eesa cad<e'i.ra, de a.Thllo para. anno, fõra 

conquislando naquella escola tão graJJde e merecida nomeada, que, póde di

zer-se. não pertencia mais ao es tabel<ecimento, exclusivamente,; era um curso 

para o ou·al aftfluiam ouvintes de todas as classes sociflles e de quasi todas as 

easas de ·ensino [l1l'blico e particuJ·ar, na ancia de assistir ás prelecções do mes

tre illustre e venerado, a cujos esforços o Brasil devera um g.ablnete de phy

sica, como lgunl não se •encontrava entre nós e m e1hor não havia ta,lvez e m mul

tas academias ext.l,angeirns . Tudo que alli ·existia e ra obra desse benoemerito p:o

fes.sor, que no seu longo tirocínio mui raras v·ezes full'hara aos seus deveres, des

dobrando a sua prodtg!osa actividade entre as aula-s theorica.s e .praticag, pro

movendo todos os annos a acquisição do instrumental novo que os progJressos 

da sca;ncia iam aco.nselhando e chegando a dlr!g,ir os mel•horamentos mate

riaes intrcduzidos no amphitheatro ond·e dirigia a .paJavra aos seus alumnos e 

cujas qua.llclacles a{'usticns e primorosa installação electrica se tornaram em 

pouco tempo objecto de admiração geral. 

A nada disto, porém, attenderam os reformadores de 1901. Apezar dos pro

testos <to mestre, qu-e tamto se nota.biliza.ra no desempenho do seu cargo, foi elle 

posto logo em disponibilidade ac tiva. E tudo que, com tanto carinho, sacrifícios 
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e abnegação, c0-nst::uira durant-e largo<s 

in1portantissin1o gabin•ete conUguo, onde 

todos 'JS mais aperfeiçoados apparelhos e 

annos naquelle bello amphitheatro e 

se achavam scientificamente dispostos 

instrumentos da .pJ1ysica moderna, tudo 

foi pesco por terra e r emovi do em poucos dias pa ra o local empoeirado e som

brio oncle hoj e ;1.h1da se encontram no mais completo a.bandono muitos. dos mais 

precio..;os e delicados inventos com que o Brasil conseguira com os maiores es

forços enriquecer as s u•a.s collecções scienti-:tli·cas. 

ln fe lizrnen te. os estrdtos Hmites deste trabalho não comportam multas ob

servaçJ~s seme'hante~ sobre outros desastres de que foi causa o act1,1a1 regu

lamento das FP.caldad!\S tk -Medicina. 

Qu em i ndag-~,, romtudo, a~ origens da triste situação presente do nosso en

<'<ino medico, não tarda a s·e> conv<mcer de que foi nm e rro gravissimo a r eforma 

c:ue se ftz do regimen constit•uid<:> sobre os pla,nos elo Visconde de Saboya e 

de que voltar até cE-~to ponto ao passa do seria neste momento o m elhor alvi

tre, porqu·e equivaleria a varrer a ana·rchia elos estudos e restabelecei-os sobre 

bases beguras e f.ec.undns . 

Effecbiva.m/cnle, os Psttatntos. decretados ·POr ins!}lraçã.o claque lle notavel 

prof<Jssor, uma vez li geiramente modificados nos .pontos que pucl<Jssem contrariar 

os progressos dç. ~;;ci e ncia, s er iam bastantes pura assegura;r el e novo o floresci

men to das nossas l<'a~ulõa1 cs ele M•adici-na, r es tituindo-lhes os creditas que ha

viam conquistado em pour c>s annos e que ora se ach·am profundam<Jnte desme

recidb;;. 

Ser ia possivel mes mo q_ue uma tal reforma precipitasse a solu~ão de probl e

mas que ultimamente têm estado em debate em r elação ao ensino medico, taes 

como os da crea~ã.o das cadeiras ele pnthologia e theratPeutica intert:opicaes e 

de clinica especial rlas mo! estias do ouvido . 

A idéa da ins tituição da p!'imeira dessas cadeiras ali-ás não é nova. Já em 

.p.rincipios c1~ 1R80 fôra. agitada na nossa im1prensa. IE, no seu longo lJarrecl'r 

wpresentadc á C::~.mara dos Deputados sobre o dec!'eto d•e 19 de Abri•! de 1879, 

decreto chamado elo e.nsino li·vre, assim se exprimia em 188•2 o Sr. Ruy Ba r

bosa: 
·• E' um desicLe?·attoo~, cuja realização encaramos como da mais impe1·.!osa 

rug.encla, o possuirmos uma cadeira de pathologla e therapeutica i·nrertro.picaes. 

Enfermidades ha, pecnlia rmente endemicas em nosso paiz 1> cujo funebre domi

nio se alarga de dia em dia, como o be?"i-beri, para não fallarmos na feb:e a,ma

l'el!a, sem que a •experiencia dos estudos europeus ·UOS 'POSsa auxiliar, 'Para o 

conhecimento da nature.:a desses ma•les, com o subsidio extrangelro, de que, até 

hoje, vive , na maxima parte , em nossa terra, a medicina, balda, ordinariamente, 

de ori.g>i.nalid.acle e inioi.ativa estre nós, pela ausonCiila de estudos experimenta.es e 

especiaes, que a reforma se propõe a animar, coHocando-os na primeira ·pla·na, 

como a mais vi tRI necessidade da ins trucçã.o em nossa patria. 

O st.JJbstitutivo autoriza, portanto, o Governo a fundar essa cadeira, em en

contrardw quem a possa d!:sempenhar com a profi; iencia que requerem as diffi

ceis condições dessa esopec1alidade. Estnbelecel-a, provendo nella professores vul-
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garess EE:ria peior qne não a ler; pois d1esse modo immobiliza,rl:amos nas mãos 

de in•:apazes, P<J.r muitos annos, um instrumento de civdljZ'açã<J, de sci•encia, de 

humanidade, 'quo mais dia menos dia podemos encontrar quem men~ie habil

mente, 0om proveito para o nome da nossa terra e a felicidade da nossa popu

;aQão . . 11. conunissão entende que, para esse fim, · o Governo não deve lj)ou.par es

forços e sacrifícios. E' aos homens de mais alta graduação na sciencia, ainda 

que os vamos buscar fóra elo paiz, que ~rtence inaugurar entre nós esse es

tudo, que fazemos votos por ver iniciado quanto antes . " 

Quanto á 'cree.ção entre nós da cadeira >de clínica das mol•estJ.as dos ouvi

dos , t~e1 sido muito citada a notavel conferencia feita no VII Congresso ·Inter

nacional ele Otologia, realizada o anno pa:ssaclo em Bord·eaux, .pelo 'Proflessor LPo 

litze<r. N~ssa importante communiooçã<J demonstra o rei>uta;do clinico, diante de 

argume:Jtos irrespondiveis, que a otiatria não p6de ser cons·iderada i·nferior ás 

outras Es·pecialid!}}d·e~ que, como a dermatologia e a whtalmologúa, têm cursos 

proprios nas escolas medicas. E conclue provando que, se a mruoc tparte das mo

llestias destas clinicas provoca1n apenas perturbações funcci<maes, nã.;o são pou

cas as moles tias dos ouvidos que põem a vide. do doente em perigo. 

Seja, 1porém, como fôr, o certo é que a eJCperjencia, Ji.ga;da á sêr~e tristíssima 

de fact.Js a que acima alludimos, além de muitos outros, que vivem palpitan..:Jo 

na consci•encia de todos que dirigem as su·as vistas .para a crise .presente da 

instruc•çã.o publica no Brasil , "stá patenteando a necessidade instante de se pro

movei· o mrus breve posffivel uma !l'eforma geral e definitiva em todo o ensino 

superior <da Republica. 

Para se alcançar ess~ d esirle1'fttum, não h a saoriJllcios e dJispendios que sejam 

de mrus, pots tudo pa!l'eoe amrnunciar •que a nossa Pa.tria está rmestes a jogar os 

seus proprlos d<oetinos na luta economica que mais e mais vai convulsi·onando 

todo o mundo civi•J.izado ··e amea(le. a c!l.da passo tragar os ;povos ifracos e incultos . 

Já em 1882, justificando um plano complexo de ensino, pelo qual imagi

nava, a1ém de nobilitar a vi·da agrícola do pajz e dar maior lusu·e á commer

cial, welhorar ainda as carreit·a.s profissionaes existentes, o Conse•lheiro Almeida 

e OHveira, que então representava, com .grande bril'ho, no parlamento a a,ntiga 

provinch do Maranhão, assim se ·eXI>ressava na sessão de 17 de 8etembro da 

Cameft.'a dos D{'lj)utados: 

"Do II>eu projecto se pó de dizer uma co usa qu~ me fa.z tremer, não por elle 

mas pela causa que elle defend•e - req~1er muito dinheiro. 

Mas a Camara é bastante illustrruda para saber a correlativid!}}de que existe 

ent:·e o C:<:>senvolvimento do espírito e os pl'Ogressos d:a especie humana, entre 

o saber e o poder, a sciencia e a producçã<J, a produ'Cção e e. riqweza. 

Em resposta á objecçã<J, Limito-me, pois, a -dizer que o s imples sacrifício 

da d·espeza nãJo deve SPr obstaculo á obr,a de reco·nstrucção g>eral que está pe

dindo o nosso desconjuntado organismo soCiial e voldtico. 

E u peGO uma reforma gradual, mas systematica, e v·aJra custeai-a indico 

meios Que sempre Jarão a lguns resultados. 
· A pretexto d•e economia temo~ adiado, como cousa menos urgente, 11. reso-



lução que recla:na a po•breza intellectual do Brasil, como se não fosse certo que 

na instrucçã·o publica estã o segredo da multup·Iicação dos pães, e o ensino resti

tue cento por um o que com elle se gasta. iillntJret:anto, fatalmente illud·idos por 

falsos cl~t.dos, têm o Governo e a Camara augmentado despezas de outros ser

viços improductivos, de modo que podendo ter gas to para mehl1orar, temos gas to 

para peio•·ar de comHção. Verd·a<'Le ou não que a varr tir de 18'7 4 tem a renda 

pu!Jli'ca, segundo os calculas do 1:'hesouro, augmentado cerca de 20.000:000$, 0 

que é certo ê q'.le se tivessemos applicado a metade des:sa quantia a m elhorar 

as condi~ões da instrucçã<> do .paiz, es taria este produzindo mais e cami.nhando 

para a .prosperddade, m as por termos commettido e ruhnd'a agora comme tte1'mos 

o erro lle adiar a questão do ensino, de niLo a considerarmos primeio·a entre as 

priJneiras, ê que estitmos tão atrazados e nunca foi tão assustador o esta!do das 
nossas finança~. 

O Bra,qi·l quer ou não qu·er sa·hir do marasono em que vive, desenvolvendo 

a instrucção publi·ca e ra,endo de.sta, a um tempo, a base de sua .producção e 

da sua ri•queza. e o centro de resistencia á crise com que o ameaça o elemento 

servi'! .JJt·estes a desapparecer? 

Se quer o meio efficaz, o m eio unico 'POSsivel ê decla r ar p. instrucção o 

pri m ei ro intere.sse publi'co e com ella gastar quanto fõr 'J)reclso . 

D '.hi nos virá riqueza, patriotis mo oe p01p;u.Jação 'j)ara quanto fôr mistêr. 

As rclv.ções em que a instrucção esta. para o a'l!gmento da riqueza e o augmen to 

da popu'ação, assim como par;t o desenvolvimento da industria e oda.s artes e 
as d i...-ersas mani.festações da civilização, são ph:e.nomenos tão communs que eu 

não pr e<? iso demonstra.l-oo . 

Todos sabem ,per.Eeitamente a :Pro·gressão, 'POr assim dizer g18ometrica, em 

que augmenta o ce.pit~tl empregado na cu•ltura moral dos povos. 

A's V!e·zes, e isso tem succedido a outras nações, sô um individuo .ganho pela 

instrucç~o dá milhões a o seu paiz. 

Eu me acanho, 'Sr . Presidente, de citar exerrup·los perante uma C amara tão 

illustr a .:Ja como esta. Mas peço•lhe venia. para recordar que só a J a mes Waat 

deVJe a Inglaterra a maior ·parte da &ua opulencia. .James vVaat, torna.ndo o 

vapor ;nodustrial, .fez nascer a industria do carvão ·de pedra; e a industria do 

carvão de ped·ra, as constNJ·cções dos estaJeiros britannicos e as numerosas fa

bricas que alli anima o vapor, em menos de 25 .anno·s ·deram ao povo i.nglez oc

r upação parn 800, 000 homens, ao pa·iz meios de mono1Joliza r o commercio do 

mundo. 

Se, porém, ê outra a vontade do meu ·paiz, deixemo-nos ode fallar ·em instru

cção publiC'a e re·si~gnemo-nos á sorte que nos reserva a nos~a rirg;norancia, an 

darmo:; a .reboque de-·. O'll'h·os .povos, que 11ão têm os mesmos lel·em e·ntos de vida 

quoc pos.~momos, mas sa·b·em cuidar ·da ed~1cação da mocidade como meio de ar

rancar á natureza os bens que ella esconde ao ignorante e só cJ;escob.re á i·n

tclligente actividade do homem culto. 

D izia T-'aboulaye da França na:poleonica: "IE ' o ·paiz onde mfllis se falia e m 

lihercl~d ~ e ond e esta menos se pratica". 
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Do Brasil niio se põde dizer unicamente que é o pe.iz onde mais se fa.lla em 

riqueza, onde mais ·se enche a bocca com esta palavra e onde, entJ,etanto, a 

dqueza é menos real, ligando-se o facto ao desprezo da. instrucç.ã.o, pois é certo 

., ainda h~ pouco vi numa estatística de Hipperuu sobre as nações representadas 

na ex)Josição internacional de Bhiladelplüa, que, em materia de instrucção, 

:tbaixo elo Brasil só estão a Tw·quia e o Egypto. Pôde-se dizer, Sr. Presid nte, 

ctu•e somos umas crianças, queremos resultados que não •promovemos, para os 

qua.es nã.o en1preg-amos os necessarios tneios; desejan1os que -a arvore CLbaixe os 

r::tmoJ carregados ·de fructos, de modo Ctue sú nos seja •tH·eciso alçar a mão .para 

colhel -cs. Jl 

Hoje, como ·em 1882, a nossa situação não é menos desa·nimadora em re

laç.ã.o ao ensino publico . Continuamos a considerar o problema da instrucção 

nacior>nl como um nssumpto de ordem secunda.r.ia :para a existencia social. 1\Iu

õando-se embora. .. a·s instituiç:õcs, os costun1'es m~antiveram -se os mestnos. 

Diante, porém, da l'ição do passado, pm· nós rememorada ·ll'este trabalho, Q 

em face das incertezas que pairam sobre o nosso futuro continental, nã.o ' é 

mais lieito nem patrioNco con-cluir-se que nos d•evamos conservar na .profunda 

e .patriarcllal apathia con1 que outr'ora se enca·rava o d~e.senvolvitnento Jnental 

e economico do nosso povo. 

A politi·ca do !aissez jai?·e, lrtissez JJCtSSIJ?', jfl. não .pôde constituir entre nó~, 

como em qua.lquer outro paiz civilizado da actualidadc, uma formu.la de Govero10. 

O mo1:1ent'0 é de a ·ç:lo e de luta para todas as naçue que aspiram progredk e 

viver livr~q. E, apertado por esta g-a.rg-alh·eira de democracias a·evoltas, anar

chiza,dao;; e sanguiscdeJltas, ela America Latina, em que o caudilhismo pretoriano 

tem tão larga e sinistramente proliferado, só resta ao Brasil, para. assegurar a 

sun destin3.ção historica no continente, promover o seu engrandecimento eco

nomico por um impulso decisivo &s suas instituições de ensino, te>mando por di

visa O g·rito dP. !l.larma do velho estadista inglez - EDUCATE, EOUCATB OR PERISH! 

Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 1905. 

DUNSHEE DE ABRANCHES. 

DElCRE'l'O N. 13.028, DE 18 DE MAIO DE 1918 

Approva as instrncções e.9tabelccenllo as coneMçõe11- eLe escollw e a..« ob1·igações elos 

a/mnnos qlie havendo conc.h•ido o cm·so eLe 1<11VC< escO'!a, !yoen on instit11to rle 

enbino 2J?'O/issional, inclttat?'ial. ag1·icola c vete?'i!la?'iO, tenham ele se1· pelo Go

•·mno Fede')'(</ envioclos ao exl?·a•~gei·ro, ]Jcl!'a apm·teiçoame11to technico e pTo

jisMú1lai 

O Pr~sid€-nte da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Considerani'o que ê de toda a conveniencia. eleva:r o nivel do ensino pro.fis

siona.l, industrial, :lgrice>la e veterinario, pelo apeJ·felçon.mento de technico.)l na.• 
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ciona,es m eslabcledme-ntos modelares dos t·entros extrangeiros mais adianta
dos; 

ComiclPr<111do que om face da evolução das inclustrias e ar•te; officiaes c agrí

cola;; é da mais a lta vantn;;·em educativa e economica facilitar aos jovens de re
con~lecii!a vocação c aproveitamento a espec;alização teohnica em ca.da um dos 
ra~mos preferidos; 

CollS'ÍiéLe·ranrlo que a importruncia desse conceito está reconhecida em toda a 

parte como um dos p1 inci•naes .fact01·es elo progresso industt·ia.l e agrícola elas na

c;ões, cump·r incln, podanto, praticai-o em nosso paiz como ini·cio ela formação de 

um r.ucleo de tc:chnic<os adextPados no exacto con•hecimento dos varias ramos da 

actividade producti'va; 

Considerando, finalmente, qu e o premio de viagem para aperfeiçoamemto de 

estudos no exterior sempre constituía um forte <'Stlmulo para os alumnos das di.f

ferentes esco<Jas e lyC'et.s ·e institutos ele ensino: e, 

Us:wdo da nutoriza~ão contida no art. 97, n. IX, da lei n. 3. -154, de 6 de 

Janeiro ele 1918, e d:v.do execução ao disopsto no ~ 4•· do mesmo numero ~ a.r
tig·o ele lei ; resO<Ive: 

Ac~;g'O uni co. Ficam Ullpro·vRdas as inslrucções que com esle baixam, a-s
si;,rna:las pel·o Ministro de IDstado dos Negocias ela Agricultura, Industria e Com

mercio, estabelerendo as condições de <•scolha dos alumnos que tenh a,m de goza1· 

dos favO<Pes instituído., ·pela rr.feri'de. lei e as obt·igações dos mesmos alumnos n<:> 

intuito de obtPr·em c maximo aproveitamento JYOSsivel. 

Rio d<> Janeiro, 18 ele :11aio de 1918, 97• da lndelk llldencia e 30• da Repu

hlica 

WElNCESLAU BRAZ p . GOMES. 

J. G. Pereinr Lima. 

JNs'fRUCÇÕES APPI1.0VAD.,S PELO DECRETO N. 13 . 028, DE 18 DE MAIO DE 1918 

Art. 1. u As pscol~s. lyceus ou institutos de ensLno profis~ional. industrial. 

a;:ricn!a ou vcterinario estabel~ciclo' convenientem ente no paiz que desejem pro

porcionar a a•lumnos t 1 u~ nelles hajam CClncluido o respectivo curso uma viagem 

e estada no extrangeiro. paTa aperfe içoamento technico e profis iona'L deverão: 

1•, apresentar a registro, na Directoria Georal de Agricultura. se sua espe

cialiclad~ fêr agric'U itura ou veterinaria, ou na DJr.ectoria C...eral de Industria e 

Commercio, se outra natureza tiver, os seus estatutos ou regulamentos nos qua~s 

se achem discriminados o.~ cursos de qu·e se compõ~>m e determinada a seriação 

de cada um desses; 
2u, provar: a) que funccionam =reg1u1arrnente desde mai de tres ann~; b) 

que são mantidos ~u subvencionRdos ou auxiliado ·pela 

munici!l'io. 

nião. por E tado ou 
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Art·. 2.• Annualme.nte, a té ao f im do mez de l\larço, os estabelecimentos que 

tiverem satisfeito as condiç0es exigidas no artig-o anteri<>t' deverão enviar ás di

rectorias geraes nest·e referi-das; 

a) a relação dos alumnos que concluíram os respectivos cursos, mencionando 

as nc>tas de ap!)rovação obtidas em cada· disciplitna dess'es cursos; 

b) a a.:ta da ses.~ão ou reunião em que o corpo docetne respéctivo ·houver 

feito a it:dicação dvs abmnos que, tendo alli concluído o cu.rso, m e•·eç•am ir aper

feiçour -se no ~xtrang-e iro e, con.juntrumente, a d•esignação dos pa!izes e dos cursos 

de aperfeiçoamento ou ·es tabelecimentos industriaes aconselhavcis, em relação 

a cada alumno, se.gun~o a especialização a que convém se dedique o mesmo. 

:1rt. 3 . o A•! um no ::ügnm será objecto d1t ind icaçãJo a que se reL€tt'e a letlra b 

do art. 2• se:n que h aja obtido em todo o rurso boas· notas de a pm·ovação, ;;-oze 

boa sa•Jde e pnssuR. perfeita organ ização '!lhysica. 

Art. 4. 0 A.s Directori:ts Geraes d•e Agri cultura c de Lnclustria e Commercio 

cada uma ele per si, r eunindo os documentos de q,ue trata o art. 2° , orgrunizarão 

e, jur.tamente com este~. apresentarão ao ilVI;nisbro, até no f im el a primeira quin

zena de Abril, por Est:ldos. inclu s ive o Districto F ederal, um quadro dos rulumnos 

regularmente indicado·s, com especificação dos que se destinam ao aperfeiçoa

ment.:> naR a rtes mecanicas ou ei.ectricaJS, nos serviços de agmicultura e nos tra

balhes vetcl'i·narios. 

Art. 5. 0 A' vista c1Qs quadros organizados na fôrma do art. 4° e tendo-"" 

em conta o nume•"' de alumnos fixado pe}a le i orça,menta-ria, serão estes equi

ta tivamelllte divididos p·e!os Estados e pelo Distl"icto F ederal e escolh!·dos ele mod0 

que, por :a~tado e pelo Districto Federal se destine um terço ao aperfeiçoamento 

nas artes mecanicaR oa electricaJS, um terço aJO ap·et,feiçoamento nos ser\'iços de 

agr icultlwa e um terço a9 a1Jerfei çoam e n to no·s tmbrulhos vet~.rlnarios . 

Art. 6." Ao alumno escolhido pa ra se aperfeiçoat· tec<hnica e profissional-

mente no ~"'Xtrang?.iro cumpre: • 

1°, declarar, por escripto, submctten·do á approvação do Governo, qual o 

cu•rso ele aperfe içoamen to ou estabel ec imento i!lldustrial, e respectiva séde, ond e 

cl·eseja ser collocado; 

2o, seguir viagem na data em que lhe fôr fixada, compat'ecendo préviamente 

na Direct'Jria Gc,ral de Agricultura ou na de Industria e Commercio ; 

3°, apresentar-se ao Min'islro e ao Oo·nSu•l do Brasil no lugar on·cl·e se fixar; 

4•, applicar-se com a•finco ao est:u do e pratica exigidos para o seu cabal 

a·perLicoamentc na espor!al idad e a f]U e se tiver consagrado, po.t· fôrma a al

cançar di ;;t a dia o maximo aproveitamento possível; 

5•, f.ar.er com a mensalidade que l'he fornece o Gover-no todas as despe

zas r.essoaes, inclu>'ivP as do curso de aperfeiçoamento ou elo estabelecimento 

!ndustrifll Pm qu.e r-e c:ollocar; 
so, r emett-er. de dous em dous mezes, á DiTecto~·ia Geral cl~ Agricu ltura ou 

á de InduRtr!a e Cnmmercio e á escola , lyceu ou instituto 'Oncl e concluib o cu~·so, 

um r elatcrio elos estudos P tra·brtlhos t•ealizados, impressões col.hi·das e program

)Jla a "epuir, r efe<l'indo os cursos e estabelecimentos que ft·equcntou e juntando 
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boletins ou certificados dos chefes t·espectivos sobt'e stw applicar.ão e aproveita

mento. 

At·t. 7. o O a.lumno que deixar de cumprir no ~xtrang-eiro as obrigações que 

llte cabem por força das presentes instrucções ou que revelar aproveita,mento 

insuffici<Onte ou de out•ro modo se conduzir mal será. Lntimado a r egressar ar> 

paiz dentro do ·p.razo de 60 dias. no maximo, perdendo de então em diante il 

direito á passagem d'El volta e á ·pensão mensal a que se refere o art. 9o, n. II. 

Art. 8. o Reconh<Pcendo que o a lumno enviado ao extrangeiro não mostra o 

neces3ario apro~•eit~mP.nto, a escala, lyceu ou in tituto qu.e o indicou poderá pro

pôr ao Ministro a a'])plicação da pena estatuída no artil!o anterior. 

Art. ~.o •O Governo concedet·á aos a lumnos escolhidos para se aperfeiçoa

rem techniPa e Ptrofissio-nalmente no extra.ngeiro: 

Pas€ugem -de ida e volta, em 1• classe, nas estra-das de ferro e empre

zas de navegação, entre o seu Estado e o porto de des·embat·que do paiz a que 

se d·estine, 

II. l_Tma pensão mensal, durante o prazo de dous annos, contados da da:.a 

de sua partida elo Ut·asil, na im,portancia que fôr marcada pela lei o-rçamentaria. 

-~ J .o O pagament<J da peneã·o seroá ordenado no principio de cada mez civil 

por intermedio da Del-egacia do Thesouro Nacional em •Londres ou do Banco do 

Brasil. 
1 

§ 2 . o A primeira rnensa!ida,de, que se contaT1á do dia do embarque do alu

mno pa!'a r> extrangeiro, será pa-ga a<l.iantadame.nte. 

Art. 10. O Gov-er-no, sempre que julgar conveniente, .fa1•á inquiTir sobre a 

veracidade doi' t·elatorios enviados bimensanm e-nte pelas a lumm>s, d-evendo a pcs· 

soa preposta a esse fim vis!tar OS CUrSOS e esta,belecimentos, pôr-se ao COrrEmtc 

do g!'áo de aprove itamento adquirido pelos alumnos, assegtll·ar~se ao mesmo tem

po clll. qualidade da instrucção ministrada e. acet·ca de cada cm-so ou eBtabeleci

mento, oom(l dos al·umnos que o {requentarem. cxpôr immediata,mente ao 'Minis

tro o resultado de suas averiguações. 

Art . J 1. A turm.<J. annual de a lum.-nos será acompanhada por um funcciona

rio ou profissional u-<econhecidamente idomeo, a quem incumbirá a ooHocação de 

cada rrlt:mno no curso ou estabelecimento predeterminado. 

Art. 12. No corrt>nte anno o n'\lmero maximo de alumnos a enviar ao ex

trang-e iro rel'á de 50 e a pensão mensal a cada um não e:>rcederá de 100 dollare. 

pawa os que forem f ixados nos Estados Unidos da AmeriC'a do Norte e de 20 

libra.s esterlinas -para os que o forem em quR>lquer ~aiz da Europa. 

Art. 1'3. ·A remessa dos documentos a que a!.lude o art. 2° far-se-ha , no 

anno actual, até 31 d•e Julho. orga,nizando-se em seglUida os quadros referi<l.os no 

art. 4o, os quaes, com os competentes documentos, set·ão a-presentados ao Mi

nistro até 110 meiadQ de Agosto. 

Art. 14. Revogam--se as disposições em contrario. 

F io de J ·"'neiro, 18 de ::vra io de 1918. 

J, G. PEREffiA LIMA. 
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ESCOLAS BROFlSSlONAES 

JilXPOSIQÃO DF. MOTIVOS 

Sr. 1Pres1d""te da Republicu - A lei n. 3.-15 -1, de G de Janeiro do col'l'e<nte 

anno, e1n seu art. 97, alinea III, a utorizou o Governo "a reve.r o~ rcgu!an1entos 

da.s esco-las d~ aprendizes artifices para, sem exceder as verbas o-rçamentarias; 

meN1orar-Jh es o funccionamento e hnnnoniza.J-o com a creação dos cuTsos no

ct•Jrnos". Bssas esr.olas, Cl'eadas em 19 09, vêm prestando ao paiz um serviço 

util;ssirno, CJ·tt e abrangei ao mes1no t.e·mpo. o ensino primaria e o n.dextran1ento 

cl~ gcr;tçÕE.>" de ft,turos operarias nas clifferenres artes inclustria es-

~os in. tituto~ congenercs extrange iros não se admitte geraln1ente á nlat!'i

·cula senão quem já possue o curso das pr·imekas lettras. Essa condição facilita 

bastante a rapid~z elo apron>itanwnto dos alumnoo. Mas, infelizme-nte, o mesmo 

crltnio daR escolas profiesionaes de outros pnizes não ·põde, €ntre 11õs, ao menos 

por· ·emcmanto. ser adaptado, enorme, como é, aqui, o coefficientc do ana.lphabe

tismo - Assim S<Juão, forçoso é reconhecer o acerto ele se melhante medida que 

continüa a ser com,eniente, pois cl~sse modo o Governo Fede r·a·l, a l·ém ele minis 

trnr n ;nstrucção tePlmica, conCOJ'I'e lambem para o mel'ilorio trabalho da amplia

ção elos ,fae'tor-es el e dis~ernina~.ão elo ens ino prirrnario _ 

O ftctua.l r eg>ulamento das escollft s de >tprendizes >trtilfices eslabe•l<•ce " (>bri

gatoriertade desse curso apenas para ós alumnos analphabetos. O novo decreto. 

que Ol'll sul:>metto á -apt-~c'ação de V_ Ex_, parece attender melhor a e-"Ba ne<·e.' 

sidade, generalizando aquella obri_!m torieclade. sem prejuizo elos conhecimentos 

·porver.tura já possuidos nor al.gum doo candidatos á matricula. ficando apenas 

ellspc''~ados os que apresentar~m c<•rtificados ele exames feitos ·nas scolas mu

niripaes <:>u estaduacs _ 

A experienc' a demonstm Igualmente a convenie11cia de ser r eduzida de U 

paa·a lC annos a idade n1i-nima pnra a mat·ricula, o que eJn nada alterará o ser

viço das officinas, sempre execu taclo de accõ:·do com a camtcidadc physic_a de 

cada alumnc.. 

) la menS"-'"'•em recentemente apresentada ao Cong;re so 'Nacional, ponderon 

V. Ex. CJt10 11 C"Urn'Prindo ::to paiz educar e robustecer as g(\raç:ões futuras na es

colas e na officin·a nacional, niío é por demais -repebir que as grandes despezas 

•em que im•por ta a manutMlção das mesmas serão feitas em absoluta perda, se o 

recruta~nento do .. t;eu J)esSrJal•de ensino não se exercer tendo en1 vista as tnais inl

parciaes condiçf.es ele acerto e o criterio mais rigoroso na ver·ifiração da capa

cidad"' profissional" _ 
'l'endo em vista essa prudente observação, o novo regula:mento provê, desd~ 

já, á,; rutnras escolhas ele clirectores e professores dos nosoos estabelecimentos 

ele ensino P!l'Ofissional, estabelecendo o criterio da nomeação po1· concurso. Por 

es.~a fô-rma, serão apuradas as idoneidades legitima.s. imprimindo-se a-o desem

penho rios r eferi dos cargo~ a importnncia que não podem deixar de ter. em vista 

de seu f im educativo. 



Para não 'õeiocar que desapparcçam as caixas de mutualida.d<e, as quaes •pres

tam excellentes serviços, o p•rojecto estabelece que da renda da escola sejam de

cluziclos 20 •1• para •aque·lle fim, além de 10 olo distribuidos como r>remi·os aos 

alumnos 

Enquadrando-se vigorosamente na autorização que dá. lugar ao presente àe

creto, o novo r-<?g-ulatnento consigna n. creação dos cursos nocturnos de aperfei

çoamento, permittindo assim que os opcrarios completem seus conhecimentos de 

mrunPira a pod<N· auferir maiores resudtados do seu trabalho. Releva, aliás, sa

lientar que a ·!natricula não ficou restrieta aos opera.rios. Antes, tendo s empre 

em vista a v:1ntag~m do alargamento da campanha contra o ana·lphabetismo, fa

culta ainda o ingresso a todos aquelles que o desejar'em, uma vez por este-s at

tingida a idade de 16 annos. Dessa maneira, quem ·por excesso de idade encon

trar fechad~s a•s portas dos cursos diurnos, nem por isso d'icará. .privado dos meios 

·Ie aperfeiçon.r suas aptidões artistieas, deparando-<>e-l!hes, para tanto, os curs(l1 

nocturnos, OJ..,g·anizados, a. bem dize::, com•o util complemento dos priJneiros. 

ú problema elo ensino teohnico é para ctualquer nação do mundo a proprin 

questão do seu evoluir e da sua grandeza economica. Em qualquer paiz, e.ctual

mente, toda o·bra polit:ca e civilizadowa está presa á necessidade da Cl'cação das 

ca.p;u .. idadcs technicas e da educação das aptidões pelo desenvolvimento e inte

gralida,le do ensino profissionaL Na luta das competições vencem unicamente os 

])()VOS e•pecializaclos de accõrdo com as exigencias elas indu9trias modernas. 

Tuclu indicava, pois, n conveniencin de não ser retardada a execução de urna 

medida instant€, como a que esle decreto ora r egulamenta. 

Rio de Janeir·o, 12 de J·unho de 1918. 

J. G. PEREIRA LIMA. 

DECRETO N. 13.064, DE 12 DE JUNHO •DIEl 1918 

Dá ?W'l.'O ?'egnlam ~nto ás Escolas ele Ap?·encHzes .ti.?·Uf-ices 

o Pr siclente da Republica dos Estados Unidos elo Brasil, usando ela nuto

ri~açã.o con.•tante do art. 97. n. III, da le i n. 3 . 454, ele 6 de Janeiro de 1918, 

decreta: 
Art. 1. o Fica appro';ado o reg'l.llamento elas Escolas de Aprendizes Artifi

ces que a este acompanha ,-, vai assigmaodo pelo Ministro de Elstado dos )<oegocios 

ela AgTicaltura, Inuustrin e Commercio . 
• !\ rt. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janf'iro. 12 de Junho ele 1913, 97o ela Jnclepenclencia e 30° da Repu· 

blica. 
WENCESLAU BRAZ P. GOMES. 

J. G. Pe?·ei.,·a- Linra. 
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REGULAME:OTO " QUE SE ftEFERE O DECRETO N , 13,06 4, DESTA DATA. 

Art. 1." Em cada um dos Estados da R epul>lica, o Governo Federal man

teril, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, escolas 

rlo apl'!'ndizes artir;ces, destinadus a min istrar gr<üuitamente o ensimo profissio
nal primario. 

Paragrapho uni co. Serão ta mbem creadas no Districto T!'ecleml escolas de 

nprenclizes artífices, logo que o Congresso habilite o Governo com os meios ne

<"essarios á sua installação e manutenção. 

Art. 2. o Nas escolas de apren dizes artífices procura·r -se~ha for mar opernrios 

e contra-mestres, mi·nistra<ndo-se o ·ensino pratico e os conhecimentos technicos 

necessarios aos m?.nores que pretenderem aprender u•m o.fificio, havendo pa•ra isso 

as offlcina·s de trabaolho manual ou mecanico que forem mais convenientes aos 

Estarlos em que funccionarem as escolas, con~ultadas, quanto possível, as espe
ciali;lacles das inclustria. locaes. 

Parag·rapho Ull1ico. Estas of.ficine:s serã.o installadas á m-edida que a ca paci

clade do predio escol!ll!', o numero de alum-nos e demais ciroumstancias <1 permit

tlrem, a juizo C!o Gov.erno . 

Art. 3. 0 Além das ofCicinas, haverá em crtda esco.la de aprendizes ·a.rtiCice~ 

dou.s cur·so·s: o de desenho, obrigatorio para todos os a lumnos, e o primaria, obri

g·atorio pa:1•a todo·s que n5.o exlübirem certificados de exame final das ê SCohts 

estaduaes e municipaes . 

.Par~grapho uniC{). Qn:1ndo o alumno já .possl!:,ir a lg1.ms conhecimentos cl~ 

qualquer -dessas disciplinas, será admlttido na class-e Correspondent-e ao seu ad ian

tamen to. 

Art. 4 . o O regimen das escola-s 'lerá o de externato e o aprendizado das of

ficinas durará quat."<> annos. 

Jcaragrap.ho uni co. O aprendiz que não concluir o curso nesso lapso de tempo 

pod-erá ai·nda. perman-ecer na escola. ·Por prazo não excedente de clous a111.11os. 

Art. 5. o O anno escolar abrangerá o espa[;o ·de dez mezes e os trabalhos 

das officinas nã·o poderão exceder de quatro horas por dia para os a lurnnos dos 

J o e 2° annos e de seis parn os dos 3° -e 4°. 
Paragrapho unico. O director, de accõr<:lo com os professores e m-estres de 

o·f.ficmas e tendo em v ista as condições climatericas do luga•r em que funccioma~ 

a escola, marcarê. o anno lectivo e organizará o horario das aulas e officinas, sub

inett'!ndo o ~eu a.eto á approvação do dilrector ger ai de Industria e Commercio. 

Art. r,. o As escolas de aprend izes a'l'tifices receberão tantos ed·ucando1! quan

tos comportarem as res~ctiva·s officinas. 

Art. 7. o A' matricula das escolas serã·o admittidos o·s menores cujos paes, tu

tores ou responsaveis o rr-equer er em dentro do ·prazo marcaido e que posauirem os 

seguinte.~ requi s•itos, preferidos os desfavorecidos da fortuna: 

r a) idade d·e 10 annos no minimo e 16 no maximo; 

b) niLo sof1'rere.m de mO<lestia Infecto-contagiosa; 



· c) não terem def'eitos physicos que os inhabilitem para o e.prendi:mtdo do 

officio. 

;§ 1 . 0 Haverá duas épocas de matricula, a primeitra na quinzena anterior a,n 

anno <escolar e a. segunda na ultima quinzena d<J quinto mez desse anno. 

§ 2 . o A matricula poderá ser feita med iante requerimento ver.baJ . 

. ~ 3. • Da •recusa da matricula haverá recurso pama o Mi·nistro . 

Art . S.• A cada a lumno .~erá a penas facultada a apredizagem de um otri

cio, cons ulta da a r espectiva tendencia e a-ptidão . D<lntro do 1• anno · :poderá. se: 

transferido para <Jut:ra off!cina, med1ante co'tlsemtimento do director da <esCO'la. 

Art. 9." As offlcinas serão em numero de cinco para cada escola. Existin

do, •porém, compartimentos disponiveis no respectivo edi-fício, poderão, sob pro

posta do dir.ector, ser m-eadas outras officinaa, quandiQ houver, pelo menos, vinte 

candidatos á apr endizagem do novo officio. 

Art. lO. Cada escola de aprendizes artificiaes terá •um director, um escri

pturario, um professor ou professora do curso primario, um d<e d.esenho, um mestre 

para cada officina, um porteiro-almoxarife e dous ·serv<entes. 

Art. 11 . Desde que a f requencia média do curso primaria ou oe desenho 

eJCceda o numen-o doe 50 a lumnos e a de cada o-fficina exceda o ntUmero d·e 30, se

rão, respectivamente, admittidos t a.ntos adjuntos ou contra-m esttres quantos fo

r em os ,grupos desses numeras ou f r acções. 

Paragrapho un !co. A admissão de novos adJjuntos ou contra-mestres só terá 

lug-ar qn.ando a necess::tria fr equencia média da aula ou o.llficina .fôr apu:ada du

rante dous mezes se,"Uidos . 

Art. •12. Compete ao dire ctor, além das attri bulções a que se refere o ar

tigo 99 do regulaom{'.nto que baixou com o decr.eto n. 11.436, de 113 de Janeiro de 

19-15, o seguinte: 

1• in9peccionar as aulas e dar as providencias necessarias á regu•laridade !' 

e-fficacia do e·nsino ; 

2•, a dmoes tar ou r epreh.ei!lder os a!.umnos, conforme a gravidade da fa.Jta 

commettida, e GJté m:e<>mo excluil-os da escola, se assim fôr n.ecessario á disci

p lina, dando immedie.tamente, neste caso, conheci-mento á Directoria Geral de 

Industria e Commercio; 

3•, enviar annualmente um mappa da matricula dos 81lumnos, com referen

ci·as feitas a cada um, em relação á sua fr.equencia, comportamento e g t,áo de 

a provsitamento obtido ; 
4• apresentar ao dlrector ge:ral de ·Industria e Commereio, a:é ilns de Fe

vereiro, não só o ball.anÇo da receita oe despeza do aJilllO fi·rudo e o orçamento da 

;:'eceHa e <_l.espt>za para. o ann.o seguinte, mas tambem o relaotorio minucioso do 

estaoo dà escó.Jn. em relação ao pessoal e material, expondo os principaes factos 

occorridos, dando conta dos trabalhos executados e propondo o que julgar con

vesiente .paz~a maJor d•esenvolvdmento e oboa maroha da ~cola; 

5• d-lsW!Ibtl·ir os ~.aJ:loalho.s •&as ofNCiimlllS, d e accôrdo com os mestres ; 

ô•, organizar a ta,bella das porcentagens que devam ser cobradas sobre o 

valor do material empregado ne. confecção das Qbras ou artefactos produzidos 
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ilas offlcinas, sujeitando-a, po:r intermedilo da Directoria ~ral de Indust.Na e 

Commercio, ã a.pprovação do Ministro, que poderá a.lterwl-a, quando julgar con
veniente; 

7•, tranquear ao publico, sem perturbação dos trabalhos, a visita â. escola 
e suas dVJpendencias; 

8•, 'fazer conferencias sobre as vantagens econ'Omicas e socia.es das a.ssocla-

cões cooparativas e de mutualidade . 

Art. 13. Compete ao escriptUTario : 

1° ter em ordem e sempre em dia a escripturação de todos os livros ; 

2•, escrever e registr:u toda a, correspondencia; 

3°. ter sempre o archh·o em boa ord~m e assei'O; 

4•. tomar apomtamentos de todas as occurrencias que tiverem de ser men

cionadas no relato.rio do director e apresentaJ-os a este quando lhe forem pe

didos, juntando todos os e<>clarecimentos necessa;rios ; 

5•, escrlpturar todos os Jivros, mappas. folhas de pagamento e mais papeis 

relativos á contabilidade e 6. escripturação; 

6•, coll!g!r e arch·ivar em boa ordem todas as leis, decretos, regulamentos, 
inskucções e portaria.~ nelativos á escola; 

7", archivar toda a correspondenc!a recebida e forma:r o respectivo índice; 

S·', organizar por ordem chronologica e archivRJr as minutas originaes do 
expediente. 

Art. 14. Aos professores e mestres de offlcinas compete: 

1·•, comparecer á hora marcada para o começo das l!Julas e offlc!nas e não se 
retirar antes de preenchido o tempo que devem durar as Hções ou cursos a cargo 

de cada um; 

3•, mante: a disciplina na classe e fazer observar os preceitos de moral; 
3• prestar ao dirootor todas as informações necessarias a. boa ordem do ser

v iço que fôr de sua attrlbuição; 

4•, propõr ao dkecto-r o que fõr conveniente a. boa marcha do ensino e á 

cliscil)lina dos alu.mnos; 

5•, arganizar. no u•ltimo dia de cada mez, um map.pa contendo o numeTo de 

niumnos matriculados, o numero de dias iootlvos, o total dos comparecimentos 

o total das faltas e a frequencia média, BJi'im de ser enviada cõpi·a. a. DiJIOOtoria 

Geral de Industria e Commerclo; 

~ 4. • No fim do mez, o mest:.e da offlclna apresentará um badancete da ma
teria prima que .tiver sobrado. 

Art. 15. Os mestres de officlnas deverão ens!.nBJr a arte ou offlclo a seu 

cargo t>m todos os seus detalhes, de modo que os aprendizes fiquem habilitados 

a executai-os não só na O!!'flcln·a como fOra della . 

Art. 16. Compete ao porteiro-admoxarlfe: 

1", abrir e fechar o estl!lbel·ooimento ã;S horas convenientes, zellllr' pela con

serva ção do eclificio e dar execução a todas as ordens que receber do d!rector 

da escola: 
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2•, Ler sob a sua guarde. todo o material da escola, salvo o qu.e se ·aohar 

sob a vigilancia dos mestres das offici•nas. 

Art. 1 '?. Cl'm'Pete aos adjuntos de professor e contra-mestres de o.ilflcinas au. 

xiliar os respectivos professores e mestres nos seus trabalhos, de accôrdo com 

as instJ·ucções recebidas. 

Arr. 18. Pe.ro. o preenchimento dos cargos de dlrectores das escolas será. 

a b e:r1:o concurso de documentos de Idoneidade moral e technica na Dl!'<ectoria. 

Gerai de Industrla e Commercio, no prazo de 30 dias depois de verLflcada a vaga. 

O director geral de Industria e Commercio a1Jresento.m e.o Ministro a lista com.
tendo o~ nomes dos tres candidatos que lhe paa·ecerem mais aptos, afim de ser 

feita a e5colha. 

Art. J 9. O provimento dos cargos de •professores e adjuntos de professor e 

de mestres e contra-mestres será feito mediante concurso de provas poratice.s pre

sididas pelo director da escola e de accôrdo com as instrucções que para tal fim 

forem ~X1l'l'didas. Em igualdade de condições, serão prefe!I"idos para os cargos 

de p~ofessores e mestres os dajuntos de prof-essor e os contre.-mestres. 

Art. 20. O Governo poderá contract!llr no paiz ou no extrangeiro profis

sionaes de reconhecida competcncia para dirigir as olficinas, quando fõr con

venlcr.te ao serviço. 

Art. 21. Constituirá renda da escola o •Prodttcto dos rurtefactoo que se.hi

rem de suas officinas e o das obras e concertos por ellas rea.lisados. 

§ 1. • A renda será arrecadada pelo direct01r da escola, qu-e com elle. a.dqul

rirá os materiaes necesso.rios para os trabalhos das officin·as, depois de deduzir 

a imoorte.•ncia cor•respondente e. 30 •1•. sendo 20 •1• destinados ás caixas de mu

tualidade e 10 •i• para serem dlstribu!dos por b'odos os a'Pr'endl»es das offiCI

na.~. em premios, conf.orme o grão de a1)rovel tamanto obtido e respecti'Va aptidão. 

'~ 2. o 09 directores sô se utiliza•rão dos 70 •1• da renda das officinas, de que 

trata o ptragrapho anterior, quando fôr insufficiente o au.'\.'ilio concedido an

nunll:1cntc para a acquislç;ã.o de ma teria ~.rima . 

Art. 22. H a vem annualmente uma exposição de nrtefactos das offlcinas 

da .escola, P!llrG. o julgamE"!lto do grâú de adla·ntamento dos aprendi:r;es e distri

buiçã'l dos premlos ·aos mesmos. 

Po.ragrapho uni co. A commlssão julga·dora para a distribuição dos premi os a 

que se refere este artigo serê. formada pelo dlrector da esc.<na e pelos mesta:as 

das offielnes .. 

Art. 23. Os programmas para os cur.s.os e offlclnas serão foi"'Ilulados pelos 

professorl'S e mestres tle offlcinas, ado'Ptados provisoriamente pelo director e sub

mettld·Js á approvação do ·Ministro. 

Art. 24. Os mestres serão responsaveis pelo~ valor.es e utensillos existentes 

n:~s 'O'Cflcinas. 

Art. 25. Nenhum trabalho sem ex-ecute.do nas officinas sem pel'missão do 

director e eem que seja devidamente escri·ptu•rado. 

Art. 26. A aClquis1ção do material para o serviço das officin!l6 será feita á 
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vista de pedidos impressos, extrahidos do livro de talão, onde ficarão registrada:; 

por extEnso as qualidades e quantidades dos objectos. 

s 1 . o lilstes pedidos o os canhotos assi·gnaõos pelo mestre da officina, serão 

apresentados ao dlreclor para autorizar a compra. 

,§ 2. o Comprados os objectos, o mestre da of.ficina, deP!Ois de confer i l-os, 

jantam<;nte com o escriptunt,ri.o, passará recibo no verso da conta e far á no ca 

nhoto do pedido a deolaração de recebimento do mater ial. 

§ 3. o As contas ou pedidos dos objectos recebidos nas officinas serão lan

çados no livro de conta corren te. 

Grande do Sul o Instituto Parobé da Escola de Engenharia de Porro Alegre, em

quantc não fõ:- e-stabelecida a escola da União. 

Art. 27. Além dos que forem indicados pela. Directoria Geral de Contabi

lidade, :haverá em cada escola os seguintes livros: 

I. ae. matricula e frequencia dos a lumnGS: 

li, dos assentamentos do pessoal, com indicação do nome, idade, estado, ca . 

tegoria, datas de notneações, oosses, exercicios, licenças, suspen ões, el'Ogios \-!. 

tudo o mais que possa affectar ou in•te~ess·ar sua carreira publica; 

III, de termos de posse dos funccionarios . 

Art. 28. As faltns dos a.prendizes s erão justlflcadas pelo director, ouvido.; 

os professores ~ mestres de officinas . 
Para·grapho unico. Perderá o a'l1no o aprendi z que de;· 30 fa!ltas niío jus

tificadas. 
Art. 29. O local destinado ás officinas, nas esco4ru.s, deverá ser s\llfficiente

mente espaçoso e sua ventilação o mais possiYel franca. de modo a f.azer-se uma 

COD1/Pleta renovação do ar. 
Art . ~O. As M.ficinas deverão receber ba.stanre luz sola~ e as machinas ou 

llP1la!'elhos .,erão dispostos de modo a ficarem complletamente illuminados. 

Arr . 31. O solo dos compartimentos desUnados aos t rabalhos das officinas 

será ~igorosamente secco e o mais possível impermeavel. 

Art. 3•2. As esoolas deverão .ser dotadas de !\l])parelhos sa-J1'itarios, agua 

potavel em quantidade sufficiente e outros m.eios que garantam o mais completo 

asseio e hygiene. 
Art. 33. No fim de cada anno ·lectivo proceder-se-h a aos exames dos a lu

mnos que tiverem frequentado as aulas e offlcinas, sendo pa_ra tal fim organi

zada uma mesa julg!!!rlora, composta do director da escola, do professor ou mes

t~e da respectivn materia e, nos exames ·finaes, sempre que fôr posslvel, de outro 

profissional extranho •á escola, convidado pelo director. 
Art. 34. Além dos premios pecuniarios de que trata o e.rt. 21, ~ 1°, serão 

distruuuidos aos alumnos, de accôrdo com o julgamento r>rorerido pela mesa exa

mina·dora, premios constantes de liv~os e medalhas. de pr.ata ou de bronze, con

forme o grão ·de a-proveitamento apresentado pelo alu mno. 

Art. 35. O alumno CJ.Ue houver conolu ido o seu apr en diza do r eceberá um 

certif cado do grão de aproveitamenro obtido. 
Art. a6. Em .suas faltas ou impedimento, o dil'ecto~ da escola será sub

atituiC:o pelo escri!Pturnrio, o . professor pelo adjunto e o mestre de officina pelo 
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<.lontra -mestre. Quando houver mais ele um adjunto de professor ou contra-mes

tre de o1'ficina, a designação serã. feita pelo director. Não haYendo adjunto ou 

contra-mestre a substituição se!'ã. feita por pessoa nomeada interinrurnente para 

esEe fim pelo <di-!'eotor da escola, devendo de preferencia ser nomeados os apren

dizes c:ue preencherem as necessa;-ias condições, sujeitando immediata.mente 0 

seu aLto á approvaçã() do Ministro, por intermedio da <Directoria Geral de In
d~tstrta e Commercio. 

Art. 37. Serã. organizado em cada esc<>! a um museu escolar, destina.do a 

facili1ar ao a.Jumno o estudo de lição de causas € desenvolve;--Jhe a faculdade de 
observaçã(). 

Art. (!8. A' •Directoria Geral de Industria e Commercio cabe a direcçã() su

perior e inspecção das escolas de aprendizes arti<fices. O director ;proporã. perio

dicamente ao Ministro a d<Jsignação de funccionar ios para esse fim. 

Art. 39. O Governo reunirã. nesta cidade, quando julgar conveniente, os 

direoto;·es das escolas de aprenui:?Jes arti fices, a,fim 'de se •estudarem os meios 

de l•hes -dar maior deEenvolvim<Jnto e procu~ar esclarecer as duvidas que ;forem 

susci~a.'!as sobre o reglmen e funccionaJITiento dos cursos . 

Paragra.plm unico. As reoo·luções que forem tomadas serão levadas ao co

nhecin1Pnto do Ministro, por intermedio do director geral de Industria e Com

mercio, que pr€Sidire essas reuniões . 

Art. 40 . Na Dh·ectoria Geral de In•dustria e Commercio serã. feita escriptu

ração regular, attin<Jnte á matricula, frequencia média, aproveitamento {los 

·alumnos, >8Jl'tefa>Ctos ;produzidos nas offici.naJs e rendas drus escolas . 

Art . 41. 10 Governo poderá estabelecer nesta cidade um mostruario pa;-a 

exposiçÃo de artefactos produzidos nas escolas. 

Art. 42. Fica mantido como escola de a,prendizes artífices no Estado do Rio 

6•, apre-sentar ao director, no fim de cada trl·mestre, uma relação nomina\ 

dos alumnos, com a'Preciação do C!>ffi•pQrtamento, appoJiocação e a'!lroveitQII'llento 

de cada um. 

Art. 43. Havet'>á em cada escola dous curso>;: nocturnos de aperfeiçoa

men:to, primari() e de desenho, deRtinados -principalmente a ministrar aos opera

rios conhecimentos qut concorram para tornai-os mais aptos nos seus officios. 

§ 1 . o Em cada um dos c~·sos de aperfeiçoamento poderão ser admi.ttidos. 

mediante :-r:atricula v~rbal, quaesquer indivíduos que já tenham attingido á. idalde 

ce 16 an·nos. 

§ 2. o (ls cursos de aperfeiçoamento serão ministrados pelos professores pri

maria e de desenho de.s respecüvas escolas. 

Quando a frequencia attingir tws limites de que trata o art. 1'1, se:'ão ad

n1;·tlido" os adjuntos, ohedP.cida a ordem de antiguidade. 

~ 3 . o Os cursos nocturnos durarão dua·s horas, de e.ccõrdo com o horario 

orga!lizado pelo director e> ap,poõovado pela Directoria Gera-l de Industria e Com

mercl!l. 

4. • Sempre que fôr possível, o director dará. aos respectivos alumnos um 

.::urso pratico de te~hnologia, 
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~ 5. 0 Os programmas dos cursos nocturnos s e•·ão organizados de a~..:êrdo 

com o dis;JOSt'O no ar·t. 23. 

~ 6. o A·lém das diRP'OSições el e que tra.ta este a.rtigo, seri1o observadas nos 

cui\Sos 110" turnos todas a s deste r egula mento que lhe forem a:ppHcaveis. 

t.A.rt. 44. Os funccionarios das escola,s ·de aprendizes •a,rUfices percebe l~•o os 

vencimentos constantes da tabeJ.Ja a.nnexa. Os que servirem nos cursos nocturnos 

d<! ·aperfei~oamento perceberão mais a.s gratificações fixwdas na mesmn. ta
belJa. 

Art. 45 . S!!Jo extlensivas ãs escolas de aprendizes arti fl•ces as di-.;posições 

do re!!'ulam~mto annexo ao decreto n. 11.436, de 13 de Janei~o de 191·5, que lhes 

forem appllcaveis na fôrm a do a rt. 99 do m e smo regulamento. 

Art. 46. Revogam-se a s disposições em contra rio. 

Rio de Je.neiro, 12 de J•un•ho de 1918 . 
J. G. PEREIRA LIMA. 

TABELLA A QUE SE REll'ERE O ART. 4<iJ DESTE RJ!OULA MEN TO 

a.xtegoria O?· de nado Gr·rotificação Total 

Direotor. . .. . ... . . .. . 4:000$000 2:000$000 6:000$000 

Elscri·pturario. . .. . . . ..... 2:400$000 1 ;.200$000 3:600$000 

Profesoor primario. 2 :000·~00 1:000$000 3:000$000 

Plrlof essar die diesenho ....... ..... . . . .. . .. . . 2:000$000 1:000$000 3 :000$000 

Mestre de offlcina ...... . . . . . . . . . . 2:000$000 1:000$000 3:000$000 

Porteir•Fa lmoxari·fe . . .. ... .. ... . . 1. :600$000 800$000 2:400$000 

Adjunto de ·professor ... .. . . . . . . . . . 2:400$000 2:400$000 

Contra· mestre de offlcina ....... 2 :400$000 2:400$000 

Se~ente (.galario mensal) ..... . . . . . . 100$000 1:200$000 

OBSERVAOóES - Peloo serviços dos cursos rwctunos de a pHfe, çoa me nto se

rão a,bo;nad•as 8/0 pessoa l d.as escol•as de a prend·IO'Jes arti:t'ices a,s se guintes grati

ficações annuaes : 

Dir!ector. 

Escripturario . 

Professor . 

Ad(j.unto de 

. .. . .............. . .. . . . . .. . . . . . . .. • .... .. .. . .. . . . . 
• ••••• • • • • • • • •• ••• •• • ' •• • • ••• • ••• • • • • • • • •••• o • • 

professo~ ... . . ... .. . .. . . .... .. . . . ... . . ..... . 

Porteiro-almoxarife. 

Servente. 

\ ..... . ........ . . ... .. .. ..... . ... . .. . . 

P.lo de .Janeiro, 12 de Junho de 1918. 

1:800$000 
1:200$000 
1:200$000 

960$000 
960$000 
600$000 

J. G. P E REIRA LlM A . 

FIM 
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